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…od przemian ustrojowych będących 
wynikiem „okrągłego stołu” zagadnienia zwią-
zane ze statusem Senatu 
są nieprzerwanie źródłem zainteresowań 
przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego. 
Wybór […] tematów należy przyjąć 
z uznaniem, gdyż autorzy poruszają nie tylko 
ważne kwestie praktyczne […], ale odnoszą się 
także do problemów, które ostatnio 
można określić jako „gorące społecznie”. 
Zaletą prezentowanej książki jest  
ogromna wartość naukowa i poznawcza.  
To dogłębna refleksja naukowa, osadzona  
w szerokim kontekście ustrojowo-politycznym,  
historycznym i kulturowym.

(z recenzji prof. zw. dr hab. Haliny Zięby-Załuckiej, 
Uniwersytet Rzeszowski)
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Słowo wstępne

w dniu 15 października 2013 roku w Senacie RP  odbyła się konferencja pt. 
„kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”. Jej organizatorami były 
senackie komisje – Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Regulaminowa, Etyki 
i Spraw Senatorskich. 

konferencja została zorganizowana z inspiracji grupy senatorów oraz przed-
stawicieli doktryny prawa konstytucyjnego, zainteresowanych bieżącymi zagad-
nieniami z zakresu parlamentaryzmu, w tym zagadnieniem pozycji ustrojowej 
Senatu RP oraz jego funkcjami. Zorganizowanie konferencji było zarazem efektem 
oraz zwieńczeniem  pewnego etapu wciąż toczonych dyskusji na temat racjona-
lizacji zadań i kompetencji Senatu. 

Ponaddwudziestoletnie dokonania Senatu RP dowiodły, że jest on instytucją 
ustrojowo okrzepłą, która zajmuje trwałe miejsce w systemie organów władzy 
państwowej. Tak więc dzisiaj nie pytamy już o potrzebę istnienia Senatu. uwa-
żamy natomiast, że w pierwszej kolejności należy zastanowić się nad tym, jakie 
miejsce Senat RP powinien zajmować w systemie organów władzy państwowej. 
w konsekwencji należy rozważyć różne propozycje w założeniu zmierzające do 
nadania Senatowi optymalnego, ustrojowego wymiaru. 

Senat RP jest izbą o znaczących potencjałach: politycznym i intelektualnym, 
które mogą zostać spożytkowane na rzecz upodmiotowienia tej izby w systemie 
organów władzy państwowej. Zadanie to może być realizowane w różny sposób, 
a to w drodze zmiany brzmienia aktów normatywnych, w pierwszej kolejności ak-
tów rangi podkonstytucyjnej, a to w drodze wykładni tych aktów, w tym wykładni 
norm konstytucyjnych dotyczących Senatu, a to w drodze poszukiwania przez 
Senat nowych nisz swojej aktywności, w czym Senat ma już dobre doświadczenia.

cieszyć musi szerokie zainteresowanie podniesionym problemem, które ujaw-
niło się w licznym uczestnictwie w konferencji przedstawicieli organów władzy 
państwowej, w tym senatorów i posłów, jak również przedstawicieli nauki prawa 
konstytucyjnego. Podziękowania kierujemy pod adresem autorów niniejszej 
publikacji, to jest zarówno referentów, których wystąpienia stanowiły zarzewie 
ożywionej dyskusji, jak również pod adresem tych uczestników konferencji, któ-
rzy zainspirowani jej przebiegiem, postanowili napisać i nadesłać swoje prace, 
które także zasiliły tę publikację.



należy skonstatować, że podczas konferencji, do udziału w której zostały 
zaproszone wszystkie ośrodki naukowe w Polsce, wybrzmiała jednoznaczna 
teza o niezbędności funkcjonowania ii izby parlamentu i konieczności ustrojowej 
jej wzmocnienia, niektórzy badacze, pomimo wcześniej krytycznego stosunku 
wobec przywrócenia Senatu, uznali potrzebę istnienia bikameralizmu w Polsce.

Za zrecenzowanie pracy dziękujemy Pani prof. zw. dr hab. Halinie Ziębie- Załuckiej, 
podzielając jej wyrażoną w recenzji nadzieję, że „zaprezentowane w monografii 
artykuły będą znakomitym zaczynem dyskursu konstytucyjnego i naukowego” 
oraz wiarę, że „politycy zapoznają się z konstrukcjami myślowymi poszczególnych 
autorów i podejmą trud ich analizy”.

Andrzej Bisztyga
Piotr Zientarski
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Dr hab. Andrzej Bisztyga

O upodmiotowieniu  
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej1

Panie Marszałku,
Szanowni Goście,
Panie i Panowie Senatorowie,
Przedstawiciele doktryny prawa konstytucyjnego!

I 

Począwszy od czasów rzymskich, Senat to najczęściej spotykana na świecie 
nazwa jednej z izb parlamentu. Pojęcie Senatu jest również trwale wpisane 
w polską tradycję parlamentarną i konstytucyjną. w perspektywie historycznej 
Senat był izbą wyższą. Jak wiemy, brak doktrynalnego imperatywu istnienia izby 
drugiej. nie istnieje żaden powszechnie akceptowany, uniwersalny, nadający się 
do powtarzalnego wykorzystywania model izby II2. współcześnie istnienie oraz 
kształt Senatu, także jako izby ii, są przedmiotem dyskusji nie tylko w naszym 
kraju, ale także w innych państwach. Praktycznie w doktrynie  nie kwestionuje 
się jedynie istnienia izb drugich w państwach o strukturze federalnej, jako że 
tam, jak na przykład w Republice Federalnej niemiec, izbom tym przypadają 
szczególne zadania, które nie mogą być i nie są udziałem izb drugich w państwach 
o strukturze unitarnej, takich jak na przykład Rzeczpospolita Polska. 

Dr hab. andrzej bisztyga – profesor Górnośląskiej wyższej Szkoły Handlowej im. wojciecha 
Korfantego w Katowicach.

1  Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-
natu RP, zorganizowanej przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w warszawie.

2  J.Szymanek, Druga izba w systemach politycznych państw współczesnych, [w:] Senat w tradycji 
i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2013, s. 63.
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II 

co się tyczy istniejącego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, to dyskusja o po-
trzebie jego istnienia oraz o optymalizacji jego ustrojowego kształtu, z mniejszym 
czy większym natężeniem, toczy się w zasadzie od momentu jego restytucji 
w 1989 roku. Podkreślmy, że przywracająca Senat nowela kwietniowa z 1989 roku 
nie zniosła zasady zwierzchniej pozycji Sejmu w systemie organów państwowych, 
niemniej zasadę tę osłabiła3.

Podnosi się wiele głosów zarówno polityków, jak i przedstawicieli świata nauki, 
w których przytacza się argumenty krytyczne wobec obecnego ustrojowego 
kształtu Senatu. Przez lata zapoznaliśmy się ze znaczną liczbą projektów reformy 
Senatu, a nawet znane są pomysły jego likwidacji. Dzisiaj trudno byłoby wskazać 
na polskiej scenie politycznej partię polityczną, która w tym czy w innym czasie 
nie wpisała do swojego politycznego programu czy przynajmniej nie podnosiła 
postulatu modyfikacji bądź likwidacji Senatu. co szczególnie istotne, istnieje 
znaczny dorobek doktryny prawa konstytucyjnego dotyczący Senatu, w którym 
czasem pobrzmiewa pytanie, czy Senat jest nieprzemyślany, czy niepotrzebny?4. 
Świadczy to o stałej obecności tego zagadnienia w środowiskowej dyskusji, ujaw-
niającej się w różnych jej okresach a to z większą, a to z mniejszą intensywnością.

W moim przekonaniu ponad dwie dekady istnienia Senatu oraz jego w tym cza-
sie dokonania uzasadniają stwierdzenie, że izba ta ustrojowo okrzepła i obecnie 
nie należy kwestionować zasadności jej istnienia. Senat należy uznać za trwały 
element konstytucyjnego systemu organów państwowych RP. Senat posiada 
istotny dorobek legislacyjny i polityczny, bez którego obecny kształt polskiej 
rzeczywistości ustrojowej byłby wyraźnie odmienny5.

natomiast ciągle toczy się dyskusja nad optymalizacją pozycji ustrojowej oraz 
zakresu kompetencji Senatu RP.

kluczowe, dyskutowane  zagadnienia dotyczące Senatu ogniskują się wokół 
następujących zagadnień: 

3  w.Orłowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989–1991. Geneza instytucji, Kancelaria Sena-
tu, Warszawa 2009, s. 63; P. Sarnecki, Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1995, s. 14.

4  uwagę zwraca zwłaszcza tak właśnie zatytułowany, wartościowy i posiadający podsumowu-
jący charakter artykuł: k.Skotnicki, Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny?, [w:] M.Zubik: 
Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, 51. Ogólnopolski Zjazd katedr i Zakładów Prawa 
Konstytucyjnego, Warszawa, 19–21 czerwca 2009 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 203 
i nast. Tam też autor przestrzega przed pochopną likwidacją Senatu, s. 227.

5  P. Zientarski, Funkcje Senatu. Podstawy konstytucyjne a praktyka, [w:] P.Zientarski (red.): 
Konstytucja jako fundament państwa prawa. W 15. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, Kancelaria Senatu 2013, s. 49.
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1. Rozdźwięk między mocną, demokratyczną legitymizacją senatora i Senatu 
a zakresem ich kompetencji. Skład Senatu jest wyłaniany w drodze powszech-
nych i bezpośrednich wyborów. legitymizacja senatorów do sprawowania 
funkcji reprezentantów narodu ma co najmniej tę samą siłę co legitymizacja 
członków Sejmu do sprawowania tej funkcji. Jest to doniosły, doktrynalny  
argument na rzecz postulatu upodmiotowienia Senatu RP, przy jednoczesnym 
respektowaniu zasady nierównorzędności izb naszego parlamentu. 

2. Relacje między Sejmem a Senatem, w tym udziału Senatu w postępowaniu 
ustawodawczym. Tu można przypomnieć artykułowane już wcześniej zagad-
nienie odejścia od połączenia kadencji Senatu z kadencją Sejmu6, co skutko-
wałoby wzrostem prawdopodobieństwa zróżnicowania składów politycznych 
obu izb. Z kolei zróżnicowanie składów politycznych izb parlamentu zrodziłoby 
skutek odmiennego spojrzenia na tworzywo postępowania ustawodawczego. 
Można rozważać harmonizację kadencji Senatu RP z kadencją samorządu 
terytorialnego, co jednak nie jest równoznaczne z chęcią nadania izbie samo-
rządowego charakteru.
Można się także zastanowić, czy Senat w ramach postępowania ustawodaw-

czego powinien mieć kompetencję do zgłaszania propozycji poprawek do ustawy, 
czy raczej – jak się postuluje – do projektu ustawy.
3. udział Senatu w sprawowaniu funkcji kontrolnej. Jak wiemy, konstytucja RP 

nie powierza wprost kontroli nad działalnością Rady Ministrów, podczas gdy 
wyraźnie zadanie to przydziela Sejmowi (art. 95 ust. 1 i 2). niemniej, będąc 
przedstawicielami narodu, senatorowie realizują prawo żądania informacji 
od przedstawicieli Rady Ministrów w związku z toczonymi w Senacie postę-
powaniami ustawodawczymi. 
należy także wspomnieć o kontrolnym aspekcie oświadczeń senatorskich, 

kotwiczonych w wykonywaniu mandatu senatorskiego, na które członkowie 
Rady Ministrów udzielają odpowiedzi. w kwestii określenia źródeł specyficznych, 
kontrolnych kompetencji Senatu w doktrynie brak zgody. Podczas gdy jedni 
wywodzą ją z przedstawicielskiego charakteru Senatu7 – do której to tezy się 
skłaniam – inni wskazują na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora 
oraz na postanowienia regulaminowe. Notabene, obie koncepcje nie przedsta-
wiają się jako wykluczające się. w tym przypadku argumentacja doktrynalna 
może wręcz korespondować z argumentacją normatywną.

6  K. Skotnicki, Czy potrzebna jest zmiana konstytucji?, [w:] A. Bisztyga, Zeszyt Naukowy Nr 32 
(2007) katedry Prawa i administracji Górnośląskiej wyższej Szkoły Handlowej im. wojciecha kor-
fantego w Katowicach, Katowice 2007, s. 52.

7  Tak na przykład M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości w polskim prawie konstytucyjnym, 
Warszawa 2003, s. 271. 
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4. Procedura wyłaniania składu Senatu z wszystkimi, często daleko idącymi 
konsekwencjami tego zabiegu. być może w wyborach do Senatu nie po-
winno dominować kryterium  polityczne, a większy nacisk powinno się 
położyć na kryterium fachowości. w tym kontekście niegdysiejsze hasło 
prezydenta lecha wałęsy „stu prawników do Senatu” nie było hasłem 
bezsensownym. 
Ponadto częsta krytyka liczebności senatorów, jako zbyt wysokiej w zesta-

wieniu z liczebnością posłów,  wydaje się być nieuzasadniona. Otóż badając 
proporcję między liczbą członków izby pierwszej w stosunku do liczby członków 
izby drugiej w  wielu państwach, należy stwierdzić, że liczba członków Senatu RP 
przedstawia się względem liczby posłów jako relatywnie skromna. 

Można także rozważać dożywotnie nadanie statusu senatora byłym prezy-
dentom RP, a może nawet przyznanie prezydentowi RP możliwości wywierania 
wpływu na obsadę części składu Senatu.

należy także przestrzec przed doraźnie i zarazem politycznie motywowa-
nymi manipulacjami ordynacjami wyborczymi do izb parlamentu w ogóle8. Jest 
to trwały postulat doktryny prawa konstytucyjnego. nie wyklucza to dyskusji 
o prawie wyborczym do Senatu, ale wymagana jest tu zmiana charakteru uży-
wanej argumentacji.
5. Przypisanie Senatowi tzw. funkcji europejskiej. konsekwencją narastającego 

w unii deficytu demokracji było włączenie parlamentów narodowych w funk-
cjonowanie unii, w tym włączenie ich w proces stanowienia unijnego pra-
wa9. Jak wiemy, zasady partycypacji Senatu w tym procesie ustala ustawa 
o z 11 marca 2004 roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem. 
Miejsce Senatu w tym procesie  może zostać zmodyfikowane i dookreślone 
w sposób podnoszący znaczenie izby w tym obszarze. uwaga ta dotyczy to 
także biura Spraw Międzynarodowych i unii Europejskiej kancelarii Senatu 
oraz senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej.

8  Z. Witkowski, Aktualne problemy polskiego konstytucjonalizmu – wybrane zagadnienia – Konstytu-
cjonalizm włoski i polski w aktualnych fazach ich przemian, [w:] Z. Witkowski (red.), Materiały z sympo-
zjum polsko-włoskiego 2 czerwca 2005 r. w Toruniu, Toruń 2005, s. 144–145 oraz tamże k. w. czaplicki, 
F. Rymarz, A. Sokala, Aktualne kierunki przemian polskiego i włoskiego prawa wyborczego, s. 167–172. 
Z. Witkowski, Zmieniać czy nie zmieniać – uwagi w sprawie nowelizacji Konstytucji RP z 1997 r., [w:] 
a. bisztyga (red.), Zeszyt naukowy nr 32 (2007) katedry Prawa i administracji Górnośląskiej wyższej 
Szkoły Handlowej im. wojciecha korfantego w katowicach, katowice 2007, s. 54.

9  A. Bisztyga, The Influence of the Membership of Poland in the EU on the Operation of the Sejm 
and the Senat, [w:]: I. Illesy (ed): Constitutional Consequences of the EU Membership, Pecs 2005, s. 51. 
Patrz także, b. balicki, Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a funkcjonowanie parlamentu – kilka 
uwag wstępnych, [w:] l. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Doświadczenia i inspiracje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003, s. 15–16.
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6. nadanie Senatowi charakteru izby samorządowej. w tym pomyśle można 
upatrywać dążenia do zbliżenia charakteru Senatu do charakteru izby ii pań-
stwa federalnego, gdzie izba ta reprezentuje nie ogół obywateli, a części 
składowe federacji. Z jednej strony, zabieg taki służyłby wzmocnieniu idei 
i zasady samorządności  w Polsce, gdyż Senat przekształciłby się wówczas 
w instytucjonalnego i ustrojowego gwaranta ustrojowej pozycji i kompetencji 
samorządu w Polsce. 
Można zadać pytanie, czy chodziłoby wyłącznie o samorząd terytorialny, czy 

także o inne rodzaje samorządu. Z drugiej strony, stwarzałoby to zagrożenie 
daleko idącym ograniczeniem dotychczasowych kompetencji Senatu oraz – 
jak podnoszą sami senatorowie – obniżeniem jego politycznej rangi i prestiżu. 
w konsekwencji propozycji nadania Senatowi charakteru izby samorządowej  
przypisana jest cecha kontrowersyjności.

Zauważmy, że wspólnym mianownikiem wszystkich sygnalizowanych pro-
blemów jest to, że Senat pozostaje izbą, której potencjał nie jest w pełni wyko-
rzystywany. Dlatego potrzeba rozważania kierunków zmian pozycji ustrojowej 
i funkcji Senatu w celu jego upodmiotowienia, to jest w celu zwiększenia jego zna-
czenia w systemie konstytucyjnych organów państwowych, proporcjonalnie do 
tkwiących w nim możliwości: normatywnych, politycznych oraz intelektualnych.  

III

Szanowni Państwo, czasem odnoszę wrażenie, że na temat reformy Senatu 
powiedziano już wszystko lub niemal wszystko. wiemy, że formułowane są różne 
inicjatywy ustawodawcze dotyczące Senatu10. Dlatego być może dojrzewamy, 
a może powinniśmy już  zdobyć się na sformułowania jednolitego programu 
optymalizacji ustrojowego kształtu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, mierząc 
jednak siły na zamiary, a nie zamiar podług sił. 

co przez to rozumiem? Otóż postuluję wyraźnie rozróżniać między propo-
zycjami zmian dotyczącymi Senatu, które nie wymagają zmiany konstytucji, 
a propozycjami zmian dotyczącymi Senatu, które wymagają zmiany konstytucji. 
co się tyczy tych ostatnich, to notoryczna niemożność osiągnięcia większości 
wymaganych dla zmiany konstytucji czyni je niemożliwymi do przeprowadzenia 
w najbliższej perspektywie, ale nie wyklucza ich przeprowadzenia w dalszej per-
spektywie. Otóż w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających zmianę 

10  Zagadnienie to szeroko i wyczerpująco opisuje R. chruściak, Najnowsze projekty i propozycje 
zmian w Konstytucji RP dotyczące Senatu (2009 – 2012), [w:] M. Paździor, b. Szmulik (red.), Ewolucja 
demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, lublin 2013, s. 29 i nast.
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konstytucji upodmiotowiającymi zmianami powinien zostać objęty także Senat, 
bowiem dyskusja o kierunkach zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu osiągnęła 
poziom, który to uzasadnia. 

IV

natomiast zmiany w regulacjach podkonstytucyjnych, będące siłą rzeczy 
zmianami o mniejszym ciężarze gatunkowym, są łatwiejsze do przeprowadze-
nia i dopóki wizja konstytucyjnych zmian zmierzających ku upodmiotowieniu 
Senatu jest stosunkowo odległa, należy skupić się nad kierunkiem zmian aktów 
podkonstytucyjnych. Do momentu sformułowania społecznie akceptowanej 
propozycji zmiany Konstytucji RP potencjalne zmiany regulacji prawnych Senatu, 
zmierzające w kierunku jego upodmiotowienia, muszą się dokonywać na gruncie 
aktów podkonstytucyjnych. Taka jest logika rzeczy. 

Przedmiotem zarówno zmian, jak i doktrynalnej, rozszerzającej wykładni 
mogą być w pierwszej kolejności ustawa o wykonywaniu mandatu posła i se-
natora, parlamentarne prawo wyborcze oraz uchwała Senatu Regulamin Se-
natu. O prawie wyborczym do Senatu będzie dzisiaj mowa. co się tyczy ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, to należy pamiętać, że  dokonując 
wykładni upodmiotowiających senatorów, dokonujemy tego samego zabiegu 
wobec posłów. innymi słowy, wzmacniając w drodze interpretacji ustawy po-
zycję senatora, automatycznie wzmocnimy pozycję posła jako przedstawicieli 
narodu. Przykładowo, należy wskazać na znaczące możliwości wykładnicze 
tkwiące w instytucji interwencji parlamentarzysty, może nawet głównie senatora, 
podejmowanej na rzecz obywateli polskich i Polaków przebywających i mieszka-
jących za granicą.  To był interesujący, z pewnością wymagający  dopracowania, 
kierunek interpretacji.

V

wskażmy także na Regulamin Senatu i drzemiące w nim możliwości wykład-
nicze. Myślę, że Senat odczuwa pewien deficyt upodmiotowienia, a zarazem 
jest świadomy istnienia drzemiącego w nim, niekoniecznie wykorzystanego 
potencjału. Skoro senatorowie chcieliby być aktywniejsi, to za bardzo pozytyw-
ne zjawisko uważam to, że Senat sam poszukuje pewnych nowych obszarów 
i nisz aktywności. To jest widoczne w jego działaniach. Przykładowo, możemy 
wskazać na tę, moim zdaniem cenną i trafną inicjatywę działania Senatu na 
rzecz wykonywania orzeczeń Trybunału konstytucyjnego dotyczących ustaw 
niezgodnych z konstytucją. Jak podnosi senator Piotr Zientarski, w wyniku ana-
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lizy wyroków Trybunału konstytucyjnego przez Senat sformułowano znaczącą 
liczbę inicjatyw ustawodawczych, z których zdecydowana większość zakończyła 
się uchwaleniem ustaw wprowadzających zmiany dostosowujące ustawodaw-
stwo  do norm konstytucyjnych. To są konkretne, wymierne działania na rzecz 
upodmiotowienia Senatu. 

co więcej – Senat i konkretni  senatorowie – jak senator Mieczysław augu-
styn – podejmują takie działania, jak prace nad projektem ustawy o petycjach. 
ósmego października 2013 roku w Senacie odbyło się wysłuchanie publiczne 
poświęcone projektowi ustawy o petycjach, a to jest nic innego, jak senacka 
próba ożywienia ciągle trochę martwego art. 63 konstytucji. Podkreślmy, że au-
torami tych obecnie nieco zawieszanych w próżni petycji są głównie organizacje 
pozarządowe. ustawa o petycjach będzie zatem wkładem Senatu w rozbudowę 
instrumentarium społeczeństwa obywatelskiego. i to są, zauważmy, inicjatywy 
pochodzące z samego Senatu!

Jeżeli Senat chciałby mieć mocniejszą pozycję, chciałby się upodmiotowić, już 
nie mówię, że dążyć w kierunku konstruowania czy budowy w praktyce zasady rów-
norzędności izb, to przede wszystkim musi on sam tego chcieć – tego za Senat i za 
senatorów nikt nie zrobi. natomiast do tego byłaby potrzebna znacząca polityczna 
wola i duża determinacja Senatu, co nie jest takie proste, zważywszy na to, że jest 
to organ, którego skład jest przecież odnawiany kadencyjnie. Sądzę, że taka wola 
i determinacja musiałaby cechować senatorów nie tylko jednej kadencji. w moim 
przekonaniu musiałaby się tu rysować jakaś dłuższa w czasie tendencja. Dla jej 
kształtowania cenne byłoby długofalowe wsparcie doktryny prawa konstytucyjnego, 
przekonanej do reformy Senatu. Dodałbym, że w tym rozumowaniu nie pomijałbym 
marszałka Senatu, któremu to organowi poświęcę jeszcze uwagę.

Zgadzam się z tezą postawioną kiedyś przez dr. Dobrowolskiego, według któ-
rej Senat sam musiałby działać na rzecz zmiany swojego partyjnego wizerunku, co 
będzie bardzo trudne, biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście jego skład stanowi 
pewną „replikację plus” składu partyjnego Sejmu. Myślę, że trzeba uczciwie 
stwierdzić, że potencjalna dyskusja o odpartyjnieniu Senatu musiałaby dotyczyć 
sposobu wyłaniania jego składu – tu ponownie sygnalizujemy możliwości mody-
fikacji ustawowych regulacji wyborów do Senatu. 

VI

wydaje się, że pewne dotąd w praktyce nieujawnione możliwości wzrostu 
znaczenia Senatu tkwią w samej konstytucji. konstytucja, pomimo że obowią-
zuje już szesnaście lat, wciąż zawiera pewne normy, które można by określić 
mianem norm „drzemiących”. na przykład ustęp 3 jej artykułu 125 przewiduje 
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możliwość zarządzenia referendum ogólnokrajowego przez Prezydenta RP, ale 
jedynie za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Oznacza to, że Prezydent RP 
jest pozbawiony możliwości samodzielnego zarządzenia ogólnokrajowego refe-
rendum. Skuteczność takiej prezydenckiej inicjatywy jest zatem konstytucyjnie 
uzależniona od jego współpracy z Senatem. 

norma ta nie była dotąd stosowana, można powiedzieć, że nadal „drzemie”. 
Dzieje się tak, ponieważ nasz system wyborczy jest ukształtowany w taki sposób, 
że partia, która zwycięża w wyborach do Sejmu, uzyskuje jeszcze lepszy wynik 
w wyborach do Senatu. w sytuacji ustrojowo założonej dominacji tej samej partii 
politycznej w obu izbach parlamentu oraz funkcjonowania prezydenta wywodzą-
cego się z tej samej opcji politycznej co partia polityczna dominująca w izbach 
parlamentu, w zasadzie nie ma większej różnicy, czy referendum zarządzi Sejm, 
czy prezydent za zgodą Senatu. 

kompetencja prezydenta do zarządzenia referendum, a tym samym rola 
Senatu w procedurze referendalnej mogłyby uzyskać całkiem nowy ustrojowy 
wymiar w przypadku zróżnicowania składów politycznych Senatu i Sejmu11, jak 
również w przypadku objęcia urzędu Prezydenta RP przez osobę wywodzącą się 
spoza opcji politycznej dysponującej większością w izbach parlamentu.

Teoretyzując, załóżmy zatem, że skład polityczny Senatu zdecydowanie różniłby 
się od składu politycznego Sejmu, np. wskutek przeprowadzenia wyborów senackich 
w połowie kadencji Sejmu albo wskutek dopuszczenia mianowania części senatorów 
przez prezydenta czy też delegowania ich przez inne ciała. wówczas Prezydent RP 
zwracałby się o zgodę na zarządzenie referendum do Senatu, który już nie stano-
wiłby „replikacji plus” Sejmu. Senat o składzie politycznym znacząco odbiegającym 
od składu politycznego Sejmu byłby zupełnie innym, bo politycznie odrębnym od 
Sejmu, bytem politycznym. Taka sytuacja otwierałaby przed prezydentem nowe 
możliwości współpracy z Senatem na gruncie artykułu 125 ustęp 3 konstytucji RP. 

Otóż referendum ogólnokrajowe zarządzane przez Prezydenta RP za zgodą 
Senatu o składzie politycznym odbiegającym od sejmowego stanowiłoby nowy 
rodzaj komunikacji Prezydenta RP, a pośrednio i Senatu z suwerenem, dodajmy 
– z pominięciem Sejmu. a to byłaby poważna ustrojowa modyfikacja, po części 
nawiązująca do gaullistowskiej praktyki wykorzystywania referendum do osłabia-
nia parlamentu i działania na rzecz wzmocnienia systemu rządów prezydenckich. 
Praktyczna realizacja tego hipotetycznego scenariusza zapewne skutkowałaby 
stanem politycznego i ustrojowego napięcia między izbami parlamentu. 

11  kwestię wstępnie sygnalizuje b. banaszak. Patrz: b. banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo CH BECK 2009, s. 639.
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co się tyczy drugiej z przykładowo sygnalizowanych sytuacji, to jest koabi-
tacji, czyli sytuacji, gdy obie izby posiadają bliźniacze polityczne większości, 
natomiast prezydent wywodziłby się z opcji innej niż  opcja parlamentar-
nej większości, to jej wystąpienie w praktyce nie wymaga zmian w prawie. 
wszak i na gruncie obowiązującego stanu prawnego prezydent wywodzący 
się z opcji innej od dominującej w parlamencie może wystąpić z projektem 
zarządzenia referendum do Senatu, by ten wyraził zgodę na zarządzenie 
referendum. Oczywiście Senat nie musi tej zgody wyrazić, ale musi przepro-
wadzić głosowanie nad tym projektem. Skutkiem braku poparcia bezwzględ-
nej senackiej większości dla tego projektu będzie niepodjęcie przez Senat 
uchwały o wyrażeniu zgody na zarządzenie referendum ogólnokrajowego 
przez Prezydenta RP. Zatem jego inicjatywa nie przyniesie oczekiwanego 
skutku prawnego w postaci zarządzenia referendum. Z pewnością jednak 
wystąpi skutek polityczny takiej inicjatywy, w którym można byłoby wyróżnić 
aspekty: pozytywny oraz negatywny. aspekt pozytywny polegałby na woli 
i determinacji prezydenta w dążeniu do stworzenia narodowi możliwości 
podjęcia decyzji w referendum. aspekt  negatywny polegałby na utrąceniu 
przez Senat inicjatywy prezydenta oraz zablokowaniu możliwości decyzji 
przez naród w referendum. Oba aspekty politycznego skutku wydają się być 
bardzo nośne społecznie. 

Podkreślmy raz jeszcze, że przeprowadzone w tym punkcie rozważanie oparte 
jest na wciąż „drzemiącej”, to jest nigdy niewykorzystywanej w praktyce  kon-
stytucyjnej regulacji i ma ono czysto teoretyczny charakter. 

Mówiąc o „drzemiących” normach konstytucji dotyczących Senatu, można 
także wspomnieć o kompetencji jego marszałka, jak również grupy 30 senato-
rów, do występowania do Trybunału konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie 
zbadania zgodności z konstytucją celów lub działalności partii politycznych.  

VII

Zauważmy, że krytykom dwuizbowości często umyka to, że dwuizbowość 
parlamentu zawsze – w mniejszym czy większym stopniu –  skutkuje dekoncen-
tracją władzy, siłą rzeczy głównie władzy ustawodawczej. i przeciwnie, skupienie 
tej władzy w jednej izbie zamiast w dwóch zawsze jest krokiem ku koncentracji 
władzy. Ponadto skupienie władzy ustawodawczej w ręku jednej tylko izby, 
w miejsce dotychczasowych dwóch izb parlamentarnych, musi w praktyce skut-
kować zmniejszeniem parlamentarnego nadzoru nad procesem ustawodawczym, 
inicjowanym przez rząd. i najpewniej nie byłaby to zmiana jedynie ilościowa, ale 
byłaby to zarazem zmiana jakościowa. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, 
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czy chcemy wykonać ten krok ku koncentracji władzy, a zarazem ku redukcji 
parlamentarnego nadzoru nad postępowaniem ustawodawczym, a jeśli tak, to 
w jakim celu i czy jest na to zgoda suwerena – społeczeństwa?  

VIII

Projektując zmiany upodmiotowiające Senat, powinniśmy mieć świadomość 
tego, że przeprowadzenie jakichkolwiek zmian regulacji dotyczących Senatu nie 
jest możliwe bez udziału kierowniczego organu Senatu, jakim jest jego marszałek. 
nie chodzi tu jedynie o pozycję tego organu, ukształtowaną przez odpowiednie 
regulacje prawne dotyczące Marszałka Senatu. chodzi tu o cały bogaty katalog 
uwag i spostrzeżeń, które formułujemy wobec organów monokratycznych.  
Senat jest między innymi postrzegany przez osobę jego marszałka. Fakt sprawo-
wania tego urzędu przez tę sam osobę po raz trzeci z rzędu wpisuje go w wiedzę 
o parlamentaryzmie, chociaż jest to argument o charakterze polityczno-staty-
stycznym12. natomiast również od marszałka zależy, w jakim stopniu będzie on 
inspirował, dopuszczał, stymulował i ukierunkowywał prace nad  upodmioto-
wieniem izby, którą kieruje. Taki patronat nad reformą budującą znaczenie Se-
natu zostałby odnotowany w annałach parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu 
w sposób trwały i nie jedynie dla przyczyn polityczno-statystycznych.

IX

Podsumowując, opowiadałbym się za działaniem dwutorowym. uważam, że 
z jednej strony, należy stosować politykę małych kroków na rzecz upodmioto-
wienia Senatu i przez to wzmacniać jego rolę. ale równolegle postulaty zmian 
konstytucji mogłyby z inicjatywy samego Senatu zacząć wychodzić poza granice 
samej dyskusji i przybierać formy konkretnych propozycji.

Potencjalne postulaty zmian oraz dokonywania odważniejszych interpretacji 
wspomnianych aktów – jak sądzę – powinny dotyczyć ustaw odnoszących się do 
Senatu oraz jego regulaminu. Pewne – uzależnione od wystąpienia określonej 
sytuacji politycznej – możliwości wzmocnienia ustrojowego Senatu tkwią też 
w samej konstytucji.  interesujące są też poszukiwania  przez Senat nowych 
obszarów swojej aktywności. co jasne, Senat musi sam chcieć być czymś więcej, 
w pierwszej kolejności wobec Sejmu.

12 A. Bisztyga, Głos w dyskusji, [w]: Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, Kan-
celaria Senatu, Warszawa 2013, s. 99.
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Streszczenie

wystąpienie autora zostało poświęcone propozycjom upodmiotowienia 
izby drugiej polskiego parlamentu pojmowanej jako zwiększenie jej znaczenia 
w systemie organów państwowych, stosownie do tkwiącym w nich możliwości. 
autor stawia tezę o potrzebie zamknięcia toczącej się od ponad dwudziestu lat 
dyskusji o potrzebie czy to istnienia, czy to likwidacji Senatu RP. Jego zdaniem 
Senat RP ustrojowo okrzepł i autor klasyfikuje go jako trwały już element ustro-
jowej rzeczywistości współczesnej Polski. Teraz pora na określenie kierunków 
zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu, ale w ramach spójnej wizji ustrojowej 
Senatu. Autor sygnalizuje potencjalne kierunki prac nad tymi zmianami, pod-
kreślając znaczenie determinacji samych senatorów i Marszałka Senatu w tym 
dążeniu oraz potrzeby ich współpracy z przekonaną do tych zmian doktryną 
prawa konstytucyjnego. 

Słowa – klucze: Senat RP, reforma Senatu, konstytucyjny system organów 
państwowych

Abstract

On the subjectification of the Senate of the Republic of Poland

The author’s paper was devoted to the propositions of subjectification of the 
upper house of Polish parliament conceived as the increasing of its importance in 
the system of government bodies, in accordance with their inherent possibilities. 
The author argues that it is necessary to close the discussion which has been 
underway for over twenty years on whether the Senate of the Republic of 
Poland should exist or be abolished. He believes the Senate has settled down 
politically and classifies it as a permanent element of the political reality of the 
contemporary Poland. now it is time for defining lines of development of the 
political position and function of the Senate but within a coherent political vision 
of the Senate. The Author signals potential directions of working over such 
developments emphasizing the importance of determination of the senators 
and the Marshal themselves in their attempt and the need of their cooperation 
with the already convinced of such changes doctrine of constitutional law.

Keywords: Senate of Republic of Poland, reform of Senate, constitutional system 
of state organs
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Prof. dr hab. dr h.c. multi bogusław banaszak

Przesłanki istnienia Senatu w Polsce

1. uwagi wprowadzające

w 1989 r. zastąpiono parlament jednoizbowy dwuizbowym, decydując się przy 
tym na przyjęcie rozwiązania zapewniającego wyraźną przewagę Sejmu. Restytucji 
drugiej izby, w czym nawiązywano do rozwiązań i i ii Rzeczypospolitej, nie towarzy-
szyły głębsze dyskusje. Zadecydował o tym sposób powoływania Senatu w 1989 r. 
w wolnych i powszechnych wyborach, co odróżniało te izbę bezsprzecznie od tzw. 
Sejmu kontraktowego i stanowiło istotny element porozumień Okrągłego Stołu. 

w porozumieniach tych przesądzono o tym, że kompetencje Senatu, w porówna-
niu z kompetencjami Sejmu, przedstawiały się dość skromnie i mieściły się w modelu 
tzw. izby refleksji. Z czasem kompetencje Senatu zaczęły wychodzić poza pierwotną 
koncepcję Senatu tylko jako strażnika dobrego prawa. należy przy tym zaznaczyć, że 
chociaż obie izby od początku istnienia modelu dwuizbowego po 1989 r. mogą odby-
wać wspólne posiedzenia, to nie mogą na nich podejmować żadnych rozstrzygnięć, 
gdyż dla przyjęcia takiej ich kompetencji brak jest podstaw prawnych. Takie wspólne 
zgromadzenia są stosunkowo rzadkie i służą albo wysłuchaniu orędzi prezydenckich, 
albo mają charakter uroczystych zgromadzeń poświęconych uhonorowaniu i wysłu-
chaniu przemówień głów państw składających wizytę w Polsce.

w okresie prac nad nową konstytucją w latach 1994 – 1997 pojawiały się 
wprawdzie głosy przeciwne istnieniu Senatu lub przekształceniu rozstrzygnię-
tego u zarania III Rzeczypospolitej jego modelu1, ale w ostatecznym efekcie 
ustrojodawca w 1997 r. od niego istotnie nie odstąpił.

Prof. dr hab. dr h.c. multi bogusław banaszak – uniwersytet wrocławski.
1 Szerzej na ten temat zob. np. B. Banaszak, Czy Polsce potrzebna jest druga izba, Prz. Sejm. 1994, 

Nr 2; K. Skotnicki, Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny ?, [w]: M. Zubik (red.), Dwadzieścia 
lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010 r., s. 216 – 219.
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Po uchwaleniu Konstytucji w 1997 r. dyskusja nad sensem utrzymania dwuizbo-
wej struktury parlamentu RP toczy się niezbyt intensywnie zarówno w piśmien-
nictwie prawniczym, jak i na arenie politycznej. Zważywszy na to, że w istocie 
towarzyszy ona Senatowi od czasu konstytucji Marcowej z 1921 r., trudno byłoby 
współcześnie formułować nowe argumenty zarówno przemawiające przeciw, 
jak i za istnieniem drugiej izby w Polsce. w tej sytuacji należy raczej wskazać na 
te z nich, które obecnie pojawiają się najczęściej i wydają się zyskiwać największe 
znaczenie w opinii publicznej, a także na te, które być może rzadziej są formuło-
wane, ale współcześnie zyskują coraz większe znaczenie.

2. udział Senatu w procesie legislacyjnym

Ta przesłanka była podnoszona jako najważniejsza merytoryczna przyczyna 
restytucji Senatu w 1989 r. leży ona w chwili obecnej u podstaw funkcjonowania 
i istnienia drugiej izby w zdecydowanej większości z ponad 30 państw unitarnych, 
w których występuje parlament dwuizbowy. koresponduje ona z ukształtowa-
nym w początkowym okresie państwa liberalno-demokratycznego modelem 
izby refleksji. Do jej zadań należy udział w procesie ustawodawczym poprzez 
zatwierdzanie ustaw uchwalonych przez pierwszą izbę, a w większości krajów ma 
ona również prawo inicjatywy ustawodawczej oraz może proponować wnosze-
nie poprawek do ustaw uchwalonych przez pierwszą izbę i odrzucać te ustawy. 

współcześnie obserwuje się w wielu państwach demokratycznych niepoko-
jące zjawisko uchwalania coraz większej ilości ustaw, co rodzi swoistą inflację 
prawa. Przeciwdziałanie temu zjawisku jest niezwykle trudne, a podejmowane 
w niektórych krajach inicjatywy często świadczą o bezradności ich wnioskodaw-
ców (np. w niemczech FDP zamierzała zwalczać nadmierną „produkcję” ustaw 
za pomocą ograniczającej ją kolejnej ustawy). wszędzie też pogarsza się jakość 
stanowionego prawa, ale w rozwiniętych państwach Zachodu nie ma to tak 
drastycznego charakteru jak w Polsce.

Z jednej strony parlament polski działa pod wpływem dużego zapotrzebowa-
nia społecznego na prawo regulujące szybko zmieniające się stosunki społeczne, 
z drugiej zaś strony pośpiech bywa w wielu przypadkach złym doradcą i powoduje 
albo zamieszanie i nieprawidłowości we wstępnych fazach tworzenia ustaw, 
albo nawet dochodzi do uchwalania ustaw obciążonych istotnymi błędami, czy 
też zachodzi konieczność nowelizacji ustaw jeszcze przed ich wejściem w życie. 
wszystko to świadczy o tym, że po 1989 r. nie udało się zapewnić właściwego 
działania służb legislacyjnych parlamentu, ekspertów zewnętrznych, komisji 
kodyfikacyjnych, Rady legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Rządowego 
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centrum legislacji itp. Już sama ta wyliczanka wskazuje na wielość podmiotów 
zajmujących się poprawianiem jakości projektów ustaw i nasuwa na myśl znane 
porzekadło o sześciu kucharkach. Jest ono w tym kontekście jak najbardziej 
prawdziwe. Mimo różnych prób usprawnienia działalności służb legislacyjnych 
podejmowanych przez kolejne rządy i kolejne organy kierownicze izb parlamentu 
stan prawa stanowionego jest zatrważający.

Rola drugiej izby jako strażnika dobrego prawa nabiera obecnie szczegól-
nego znaczenia po latach złych doświadczeń z jakością prawa stanowionego 
przez parlament w całym dotychczasowym okresie transformacji ustrojowej. 
Okazuje się, że Senat staje się nader często ostatnią instytucją służącą popra-
wieniu uchwalanych przez Sejm ustaw. Tytułem przykładu należy wskazać na-
stępujące dane dotyczące siedmiu zakończonych już kadencji Senatu: Spośród 
3762 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu Senat rozpatrzył 3752 i zgłosił 
poprawki do 1851 ustaw, co stanowi 49,3% wszystkich rozpatrzonych ustaw. 
Ogółem Senat zgłosił 25 835 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 25 576, 
z czego przyjął 19 831 poprawek, to jest 77,5%, a 5745 odrzucił. 259 poprawek 
Senatu nie zostało rozpatrzonych. w przypadku 16 ustaw Sejm przyjął wniosek 
Senatu o ich odrzucenie2. na marginesie warto dodać, że w ostatniej zakoń-
czonej w 2011 r. kadencji odsetek przyjętych przez Sejm poprawek Senatu był 
nawet znacząco wyższy (ustawy, do których Senat wniósł poprawki, stanowiły 
48,8% wszystkich rozpatrzonych ustaw, a Sejm przyjął 86% poprawek Senatu).

Przytoczonych danych nie sposób bagatelizować, formułując następujący 
pogląd: „wnoszone poprawki nie mają charakteru zasadniczej polemiki z Sejmem 
o merytoryczny kształt przyjmowanych rozwiązań. często są to bardzo drobne, 
wręcz marginalne, redakcyjne korekty. niestety, coraz mniej sporadycznie na 
tym etapie drogi legislacyjnej usuwane są również błędy, o których istnieniu 
wiedziano już w Sejmie, a których nie usunięto w pierwszej izbie z uwagi na 
pośpiech i świadomość możliwości dokonania zmiany w Senacie”3. Bez trudu 
można podać przykłady poprawek nadających ustawom uchwalonym przez 
Sejm inny merytoryczny kształt (np. nieuchwalona ostatecznie ustawa o paliwie 
rolniczym z 1997 r.). nawet jednak nieznaczne redakcyjne korekty mogą niekiedy 
być istotne, o czym przekonuje choćby słynny przykład znaczenia miejsca prze-
cinka w tekście normy prawnej bądź zwrotu „lub czasopism”. Z kolei uchwalanie 
ustaw z błędami z nadzieją ich usunięcia w Senacie świadczy o znacznym stopniu 
niechlujstwa legislacyjnego Sejmu i przemawia wręcz za koniecznością istnienia 

2 Dane zamieszczone na stronie Senatu http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/ _public/
k8/statystyki/podstawowe_dane_1-7/05_poprawki_1-7.pdf – dostęp 8. 8. 2013 r.

3 K. Skotnicki, Senat III RP …, s. 225 – 226.

http://www.senat.gov.pl/
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drugiej izby. w tych warunkach aż strach pomyśleć, co stałoby się z prawem 
stanowionym w RP, gdyby nie możliwość zgłaszania poprawek przez Senat. 
nieważne jest w tym kontekście, czego one dotyczą, skoro niemal w połowie 
ustaw uchwalanych przez Sejm są niezbędne. bez nich normy prawne stanowione 
przez parlament częściej musiałyby być przedmiotem badania Tk.

należy tu podkreślić, że ani konstytucja RP, ani Regulamin Sejmu, ani żaden 
inny akt prawny nie określa terminu, w którym Sejm powinien rozpatrzyć sta-
nowisko Senatu. Prowadzić to może do pozostawienia sprawy otwartej aż do 
końca kadencji obu izb, co w związku z zasadą dyskontynuacji prac parlamen-
tu oznacza zamknięcie postępowania ustawodawczego. Gdy Sejm uczyni tak 
bez istotnych powodów (np. działanie siły wyższej, konieczność zakończenia 
prac nad innymi ustawami rozpatrywanymi równolegle itp.) i kieruje się tylko 
kalkulacją polityczną lub jej podobnymi przyczynami, to sytuacja taka stanowi 
bez wątpienia naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego i norm 
konstytucyjnych odnoszących się do roli Senatu w państwie (np. art. 10 oraz art. 
95 konstytucji), przez to, że stanowi przeszkodę w wypełnianiu przez Senat 
jego funkcji. Dlatego też należałoby, przynajmniej w Regulaminie Sejmu, ustalić 
maksymalny czas rozpatrywania stanowiska Senatu. w przeciwnym razie może 
nastąpić zamierzone naruszenie konstytucji i brak jest instrumentów prawnych 
jemu przeciwdziałających, bądź służących naprawieniu jego skutków. Postulowa-
na regulacja zrównoważyłaby istniejący brak symetrii polegający na nakładaniu 
przez konstytucję RP na inne – poza Sejmem – podmioty postępowania ustawo-
dawczego obowiązków podejmowania rozstrzygnięć wobec ustawy uchwalonej 
przez Sejm w określonym czasie (art. 121 ust. 2, art. 122 ust. 2 konstytucji).

warto w tym miejscu zasygnalizować, że zakres poprawek Senatu był kilka-
krotnie przedmiotem na tyle poważnego sporu między Sejmem i Senatem, że 
wymagał rozstrzygnięcia sprawy przez Tk. „w świetle stanowiska Tk trudno jest 
ustalić jednoznacznie, kiedy poprawki zawierające propozycje nowych rozwiązań 
stają się już projektem nowej ustawy, a do kiedy mogą być traktowane jeszcze 
jako poprawki. Pozostawienie tego do swobodnego uznania TK nie jest chyba naj-
lepszym rozwiązaniem. […] skoro nie można zakazywać Senatowi wprowadzania 
w poprawkach rozwiązań nowych, niewystępujących w tekście przekazanym mu 
przez Sejm, to poprawek takich nie należy traktować jako faktycznej inicjatywy 
ustawodawczej i odmawiać wobec tego ich rozpatrzenia w trybie właściwym 
dla rozpatrywania poprawek Senatu. nie chodzi tu o próbę ominięcia stadiów 
procesu ustawodawczego dokonujących się w Sejmie, gdyż Senat jedynie zajmu-
je się sprawą, którą podjął Sejm, i to Sejm stymuluje aktywność Senatu. Gdyby 
Sejm nie wskazał, że należy ustawowo rozwiązać dany problem, Senat być może 
w ogóle by go nie zgłębiał. Ponieważ jednak Sejm uznał daną sprawę za na tyle 
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społecznie istotną, że dostrzegł konieczność jej ustawowego uregulowania, 
Senatowi nie pozostaje nic innego, jak tylko zapoznać się ze stanowiskiem Sejmu 
i samodzielnie się do niego ustosunkować, przyjmując ustawę uchwaloną przez 
Sejm, odrzucając ją lub wprowadzając do niej poprawki. wypełnia w ten sposób 
zadania nałożone na niego w art. 121 konstytucji RP. Gdyby ustrojodawca chciał 
inaczej określić rolę Senatu, a zwłaszcza ograniczyć zakres rozpatrywania 
przez niego ustawy uchwalonej przez Sejm wyłącznie do zmian częściowych, 
ulepszania rozwiązań proponowanych przez Sejm, bez zmieniania jednak ich 
istoty, to wówczas nie przyznałby Senatowi prawa do odrzucenia ustawy. Senat 
powinien tak postąpić, np. gdy nie uważa regulacji ustawowej za konieczną. […] 
Senat może tak dalece „poprawiać” ustawę uchwaloną przez Sejm, iż w miejsce 
proponowanych w niej rozwiązań wprowadza własne, służące jednak temu 
samemu celowi i nieprzekraczające przedmiotu ustalonego przez Sejm. nie 
można konstruować żadnych kryteriów ograniczających wypływających z pojęcia 
„poprawki” i twierdzić, że pewne ograniczenia wynikają z jego istoty. Z tego, że 
poprawka odnosi się do tekstu ustawy uchwalonej przez Sejm, wyprowadzić 
można logiczne tylko jej ograniczenie – przedmiotowe. Mimo że brak jest w kon-
stytucji uzasadnienia dla poglądu głoszącego, że gdy Senat zastąpi tekst sejmowy 
własnym, diametralnie różnym, to wówczas byłoby to w praktyce wykonanie 
inicjatywy ustawodawczej. Senat, dokonując w styczniu 2000 r. nowelizacji swo-
jego regulaminu, postanowił, iż jeżeli w toku prac nad ustawą uchwaloną przez 
Sejm komisja dostrzeże potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykra-
czających poza materię rozpatrywanej ustawy, to wraz z projektem uchwały 
w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm komisja może przedstawić wniosek 
o podjęcie inicjatywy ustawodawczej wraz z projektem odpowiedniej ustawy 
(art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu). Decyzję co do tego, czy wyjście poza zakres 
ustawy uchwalonej przez Sejm jest na tyle znaczące, że stanowi samoistny pro-
jekt legislacyjny, podejmuje tu sam Senat. być może rozwiązanie to wpłynie na 
większą wstrzemięźliwość Tk w ocenie dopuszczalności poprawek senackich4. 
Patrząc przez pryzmat poprawek do ustaw, nie można przeto uznać drugiej 
izby za instrument „w rękach rządzącej większości, czy mówiąc wprost rządu, 
w doprecyzowywaniu kształtu ustaw”5.

Senat inicjuje także proces legislacyjny, korzystając z przysługującego mu prawa 
inicjatywy ustawodawczej. Projekty ustaw zgłaszane przez Senat przygotowywane 
są w trybie określonym w regulaminie tej izby (Dział iX). To, że Senat może inicjować 
całe postępowanie ustawodawcze, ma znaczenie z punktu widzenia roli senatorów 

4 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 149 – 152.
5 K. Skotnicki, Senat III RP …, s.226.
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jako przedstawicieli narodu. W przypadku Senatu nie ma instytucji analogicznej do 
inicjatywy poselskiej i grupa senatorów nie może skorzystać z prawa inicjatywy 
ustawodawczej. Musi to być zawsze Senat jako organ. Postępowanie w Senacie 
w sprawie inicjatywy ustawodawczej zostaje wszczęte na wniosek komisji senackiej 
lub 10 senatorów. wniosek w tej sprawie wraz z projektem ustawy składa się na 
piśmie marszałkowi Senatu, który kieruje projekt ustawy do właściwych meryto-
rycznie komisji, w tym do komisji ustawodawczej. komisje, do których skierowa-
ny został projekt, obradują nad nim wspólnie. Po rozpatrzeniu projektu ustawy 
komisje w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące przedkładają Senatowi wspólne 
sprawozdanie zawierające wniosek albo o przyjęcie bądź odrzucenie projektu, albo 
o przyjęcie projektu z poprawkami. Sprawozdanie komisji obejmuje informację 
o zgodności projektu ustawy z prawem unii Europejskiej albo o pozostawaniu 
poza obszarem regulacji tego prawa. Na posiedzeniu Senatu sprawozdanie komisji 
przedstawia wybrany z ich składu senator. 

Drugie czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie Senatowi tego 
sprawozdania i przeprowadzenie dyskusji oraz zgłaszanie wniosków. kończy się 
ono skierowaniem projektu ustawy do komisji w celu ustosunkowania się do zgło-
szonych w toku dyskusji wniosków. Jeżeli ich nie zgłoszono, Senat przystępuje 
niezwłocznie do trzeciego czytania. w trakcie drugiego czytania wnioskodawca 
może wycofać swój projekt. 

Trzecie czytanie projektu ustawy obejmuje przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji (jeżeli w drugim czytaniu zgłoszono jakiekolwiek wnioski) 
i głosowanie. Projekt ustawy uważa się przyjęty przez Senat, gdy opowiedziała 
się za nim zwykła większość senatorów, w obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby senatorów. 

w kadencjach i – Vii Senat zgłosił 251 inicjatywy ustawodawcze, 140 projekty 
ustaw zostały przyjęte przez Sejm, 10 odrzuconych, 100 nie zostało rozpa-
trzonych6. Ta ostatnia liczba wydaje się wskazywać na przywiązywanie przez 
Sejm zbyt małej wagi do projektów zgłaszanych przez Senat. liczba przyjętych 
projektów senackich wskazuje, że ze społecznego punktu widzenia były one 
potrzebne.

Podsumowując ten wątek, należy stwierdzić, że udział Senatu w procesie 
legislacyjnym istotnie wpływa na poprawienie jakości stanowionego prawa. 
Likwidacja drugiej izby, przy niedostatecznie sprawnie działających służbach 
legislacyjnych parlamentu i rządu, spowodowałaby drastyczne obniżenie jako-
ści stanowionego prawa i znaczny wzrost obciążeń TK kontrolowaniem ustaw 
zawierających wiele istotnych usterek.

6 Dane według strony Senatu powołanej wyżej.
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3. udział Senatu w zapewnieniu wykonywania  
orzeczeń Trybunału konstytucyjnego

Ta forma aktywności wiąże się wprawdzie z udziałem Senatu w procesie 
legislacyjnym, a konkretnie z przysługującym mu prawem inicjatywy usta-
wodawczej, ale stanowić ona powinna obecnie ze względów praktycznych 
odrębną przesłankę przemawiającą na rzecz istnienia drugiej izby. Dzieje się 
tak ze względu na to, że w Polsce brak jest kompleksowej prawnej regulacji 
zagadnienia wykonywania orzeczeń Trybunału konstytucyjnego. konstytucja 
pomija milczeniem wskazanie organu odpowiadającego za wykonanie orzeczeń 
Tk w sytuacji, w której „doświadczenia ostatnich kilkunastu lat wykazują, że 
mechanizmy prawne zapewniające wykonywanie orzeczeń Tk nie funkcjonu-
ją prawidłowo”7. w efekcie w praktyce nie występują instrumenty prawne 
zapewniające efektywną realizację tych orzeczeń. w następstwie tego stanu 
rzeczy częściowo lub całkowicie niewykonanych na koniec 2012 r. pozostaje 86 
orzeczeń i postanowień sygnalizacyjnych8.

Tk w składanych przez siebie corocznie informacjach o istotnych problemach 
wynikających z jego działalności i orzecznictwa zwraca uwagę na szereg nieprawi-
dłowości i zaniedbań naczelnych organów władzy publicznej w procesie realizacji 
jego orzeczeń. należy do nich m.in. to, że „wyroki opatrzone klauzulą odraczająca 
nie są traktowane przez prawodawcę z wystarczającą konstytucyjną troską.” Po-
nadto „ustawodawca nie zawsze ma na względzie okoliczność, że do terminowego 
wykonania wyroku nie wystarczy samo uchwalenie ustawy wykonującej. istotne 
jest bowiem to, aby ustawa wykonująca weszła w życie w terminie odroczenia”9.

Tk wskazuje, że „Senat oraz Rada Ministrów odgrywają dominującą rolę w ini-
cjowaniu procesu prawotwórczego ukierunkowanego na wykonanie orzeczeń 
Trybunału konstytucyjnego”10. 

ilustrację praktycznego znaczenia tej formy aktywności Senatu stanowią zgłoszo-
ne już w trwającej dopiero ponad rok Viii kadencji izby 44 inicjatywy ustawodawcze 
w celu wykonania orzeczeń Tk (+ 1 projekt odrzucony, 1 wycofany) 11. na uwagę zasłu-
guje to, że 5 z nich ma na celu wykonanie starszych orzeczeń Tk, z lat 2003 – 2006.

7 M. Safjan, Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – próba spojrzenia w przyszłość, 
[w:], Księga XXV-lecia Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2010. s. 33.

8 Szczegółowo na ten temat zob. załącznik 11 do: Informacja o istotnych problemach wynikających 
z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2012 roku, Warszawa 2013, s. 148 – 150.

9 Ibidem s. 57.
10 Ibidem s. 56.
11 Dane według strony Senatu powołanej wyżej.
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w informacji rocznej Tk z 2012 r. podkreśla się szczególnie znaczenie aktyw-
ności Senatu w tym zakresie. Zażywszy na całokształt danych liczbowych, widać 
wyraźnie, że bez inicjatyw ustawodawczych Senatu trudno sobie wyobrazić 
właściwy proces realizacji orzeczeń TK w sferze prawodawstwa.

4. Rola Senatu w utrzymywaniu więzi  
z Polakami za granicą

nawiązując do tradycji ii RP, Senatowi od początku transformacji ustrojowej 
zapoczątkowanej w 1989 r. powierzono, niezwykle ważne ze względu na istnienie 
licznej emigracji polskiej za granicą, zadanie utrzymywania więzi, pomocy i opieki 
nad rodakami rozproszonymi po świecie. „Od ponad 20 lat Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej jest instytucją budzącą zaufanie Polonii i Polaków poza granicami, zwłasz-
cza na wschodzie. Jako izba wyższa polskiego parlamentu, wyłoniona w demokra-
tycznych wyborach 4 czerwca 1989 roku, Senat w świadomości naszych Rodaków, 
zwłaszcza emigracji politycznej, niepodległościowej i jej potomków był jedyną 
instytucją polskiego państwa kojarzoną – po okresie PRl – z niezawisłą i niepod-
ległą Rzecząpospolitą. kiedy, kilkakrotnie w ciągu siedmiu kadencji prac Senatu, 
wszczynano dyskusję w wysokich gremiach politycznych na temat koncepcji i roli 
izby wyższej polskiego parlamentu, słyszalne stawały się protesty Polonii amery-
kańskiej, kanadyjskiej, niemieckiej, brytyjskiej czy australijskiej przeciw pozbawieniu 
Senatu funkcji opiekuna Polonii i Polaków za granicą”12. 

Trudno jest w syntetyczny sposób przedstawić wszystkie występujące w mi-
nionych siedmiu kadencjach formy realizacji przez Senat zadania utrzymywanie 
więzi, pomocy i opieki nad Polakami za granicami RP. Tytułem przykładu można 
tu wskazać na: wspieranie infrastruktury i rozwoju bazy lokalowej organizacji 
polonijnych (np. poprzez opłaty eksploatacyjne w domach polskich i siedzibach or-
ganizacji, zakup mebli, sprzętu elektronicznego, pokrywanie kosztów podróży służ-
bowych itp.), pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym (np. za pomocą 
wskazanych wyżej środków oraz za pomocą stypendiów, kursów języka polskiego 
itp.), wychowanie przez sport (np. poprzez wspieranie letnich i zimowych igrzysk 
polonijnych, organizacji turniejów i zawodów polonijnych), wspieranie instytucji 
i placówek kultury polskiej poza granicami, wspieranie działalności programowej 
i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali 
internetowych. Do szczególnie ważnych w ostatnich latach zadań Senatu należy 
wspieranie realizacji ustawy o Karcie Polaka.

12 Senat VII kadencji na rzecz Polonii i Polaków za granicą, Warszawa 2011, s. 5.
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w każdej kadencji Senatu dla podkreślenia rangi problematyki polonijnej powo-
ływano zajmującą się nią komisje stałą. Pracowała ona zwykle dość intensywnie. 
Egzemplifikacją tego jest komisja Spraw Emigracji i łączności z Polakami za Granicą 
powołana w Vii kadencji Senatu, która w ciągu czterech lat odbyła 97 posiedzeń.

Realizacja tych rozlicznych zadań wymaga nie tylko osobistego zaangażowa-
nia współpracujących z organizacjami polonijnymi senatorów i pracowników 
kancelarii Senatu, ale także dysponowania środkami finansowymi. ich zasób 
ogranicza stan finansów publicznych. w Vii kadencji Senatu „corocznie w bu-
dżecie kancelarii Senatu na finansowanie zadań zlecanych przez Prezydium 
Senatu organizacjom pozarządowym w ramach opieki nad Polonią i Polakami 
za granicą planowane były środki na stałym poziomie 75 mln zł. Różnicowany 
był natomiast plan wydatków na zadania o charakterze programowym oraz 
o charakterze inwestycyjnym”13.

w trakcie Viii kadencji ze względu na przekazanie części zadań – i co za tym 
idzie również funduszy – ministrowi spraw zagranicznych rola Senatu w utrzy-
mywaniu więzi z Polakami za granicą uległa pewnej redukcji, krytycznie oce-
nianej w niektórych środkach masowego przekazu. Redukcja ta spotyka się 
też niezadowoleniem zwłaszcza organizacji polonijnych zza wschodniej granicy 
RP pozbawionych dotychczasowego wsparcia. wydaje się, że stan poprzedni , 
sprawdzony w dwudziestoletnim okresie współpracy, został zbyt nagle zmie-
niony i funkcjonujący współcześnie model wsparcia organizacji polonijnych za 
granicą nie został dostatecznie opracowany. 

Podsumowując ten wątek rozważań, należy stwierdzić, że po 1989 r. Senat, 
jak żaden inny naczelny organ państwowy, wypracował dobre stosunki z Polonią 
i Polakami poza granicami RP i trwale współpracuje w różnych formach z ich 
organizacjami i instytucjami. W kontekście krytyki obecnie istniejącego modelu 
powinno się rozważyć powrót do rozwiązań dotyczących wsparcia organizacji 
polonijnych za granicą wypracowanych w poprzednich kadencjach Senatu.

5. wydatki budżetowe dotyczące funkcjonowania Senatu

Spośród najczęściej zgłaszanych przyczyn likwidacji Senatu wymienia się 
konieczność oszczędności budżetowych. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują 
także na fakt tworzenia się w Senacie po każdorazowych wyborach tej samej 
większości politycznej co w Sejmie, a tym samym na powielanie się w obu izbach 
przewagi tej samej koalicji rządzącej. Sama w sobie większość w organach 

13 Senat VII kadencji na rzecz …, s. 7.
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władzy ustawodawczej nie gwarantuje jednak tworzenia dobrego prawa i jak 
udowodniły to przeprowadzone powyżej rozważania na temat udziału Senatu 
w postępowaniu ustawodawczym, wyeliminowanie tej izby miałoby istotne złe 
następstwa dla jakości prawa. Ponadto Sejm musiałby przejąć kompetencje 
Senatu dotyczące zapewnienia realizacji orzeczeń Tk i utrzymywania więzi 
z Polakami za granicą oraz inne kompetencje powierzone przez ustrojodawcę 
lub ustawodawcę wyłącznie drugiej izbie (np. wyrażanie zgody na zarządzenie 
przez prezydenta referendum ogólnokrajowego). Przejęcie tych kompetencji 
wiązałoby się z koniecznością przeznaczenia na ich realizację pewnych sum 
pieniędzy (np. na funkcjonowanie komisji sejmowej zajmującej się współpra-
cą z  organizacjami polonijnymi). Tak więc oszczędności mogłyby okazać się 
w ostatecznym efekcie mniejsze, niż wynikałoby to z czysto matematycznego 
wykreślenia z ogółu wydatków, budżetowych sum przeznaczonych na funk-
cjonowanie Senatu.

w tym momencie należy przyjrzeć się tym sumom. w budżecie na 2013 r. 
suma wydatków kancelarii Sejmu to ponad 408 milionów złotych, z czego mniej 
niż połowa przeznaczona jest na realizacji uprawnień posłów (diety, utrzymy-
wanie biur poselskich itp.). w tym kontekście warto zauważyć, że średni koszt 
realizacji uprawnień jednego posła wynosi nieco ponad 33.500 Pln miesięcznie. 
Z kolei przewidziana na 2013 r., suma wydatków kancelarii Senatu to około 97 
mln złotych. Średni koszt realizacji uprawnień jednego senatora wynosi nieco 
ponad 41.000 Pln. widoczna różnica w średnich kosztach realizacji uprawnień 
posłów i senatorów wynika z konieczności wliczenia do nich pewnych kosztów 
stałych, co przy mniejszej liczbie senatorów siłą rzeczy zwiększa uśrednione 
wydatki.

Powyższe dane wskazują skalę ewentualnych oszczędności budżetowych 
związanych z likwidacją Senatu. Zważywszy na sygnalizowaną wyżej konieczność 
przeznaczenia na realizację dotychczasowych kompetencji Senatu pewnych sum 
pieniędzy do budżetu kancelarii Sejmu, oszczędności wyniosłyby mniej niż 90 
mln złotych. 

biorąc pod uwagę aspekt czysto finansowy, należy sformułować następującą 
refleksję – sumę tę łatwo byłoby zaoszczędzić zmniejszając liczebność Sejmu, 
co zresztą było już kilkakrotnie proponowane przez różne ugrupowania poli-
tyczne. warto pamiętać, że liczba posłów została w sposób raczej przypadkowy 
ustalona po 1944 r. 14 To samo można w istocie powiedzieć o liczbie senatorów 
ustalonej w 1989 r. i przejętej później w konstytucji z 1997 r. w rezultacie Sejm 

14 Szerzej na ten temat zob. B. Banaszak, W kwestii racjonalnej izby posłów i senatorów, Pań-
stwo i Prawo 5/1995.



27

jest na tle porównawczym organem bardziej licznym niż odnośne izby w kra-
jach demokratycznych – o zbliżonej liczbie mieszkańców, zaś Senat odwrotnie 
– jest mniej liczny. nadal aktualne wydają się być rezultaty badań liczebności 
ponad 80 parlamentów państw demokratycznych przeprowadzone w la-
tach 80. XX w.15 Dla państw o liczbie ludności 21 – 40 mln przeciętna liczba 
deputowanych w pierwszej izbie parlamentu (lub w całym parlamencie, gdy 
był on jednoizbowy) wynosi 300. Przeciętna izba senatorów przekracza zaś 
znacznie 100.

Obecnie liczba posłów może być mniejsza, gdyż w zasadzie utrwalona 
praktyką jest obecnie opracowywanie zdecydowanej większości projektów 
ustaw przez rząd albo gremia kierownicze partii politycznych. Ewentualne 
kompromisy, związane z projektem ustawy, zawierane są już w czasie jego 
przygotowania, jeszcze przed formalnym wystąpieniem z inicjatywą ustawo-
dawczą. nastąpiła też stabilizacja systemu partyjnego i uregulowano zasady 
finansowania partii politycznych. we wzroście roli partii politycznych można 
dopatrywać się też przesłanek przemawiających za obniżaniem liczebności 
parlamentu, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę rolę dyscypliny partyjnej 
podczas głosowań. w takiej sytuacji ważna jest nie tyle wartość bezwzględna, 
którą stanowi liczba mandatów przypadającą dla poszczególnych partii, co 
proporcje między nimi. wraz ze stabilizacją systemu partyjnego i polityczne-
go oraz rozwojem form komunikacji wyborców z parlamentarzystami spada 
też znaczenie pojedynczego posła. Przestają więc mieć znaczenie niektóre 
powody dotyczące prac parlamentarnych czy też sfery finansowej dotychczas 
uzasadniające utrzymywanie dużej liczby posłów.

Ograniczenie do 300 liczby posłów przyczyniłoby się do oszczędności bu-
dżetowych wynoszących według bardzo ostrożnego szacunku ponad 110 mln. 
Pln, a więc przekraczających te, które związane byłyby z likwidacją Senatu. 
Równocześnie nie nastąpiłaby likwidacja drugiej izby wypełniającej w systemie 
funkcjonowania naczelnych organów państwowych istotną rolę.

15 Parliaments of the World. A Comparative Reference Compedium, t. I, Aldershot 1986, s. 17.
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Streszczenie

Po uchwaleniu Konstytucji w 1997 r. dyskusja nad sensem utrzymania dwu-
izbowej struktury parlamentu RP toczy się niezbyt intensywnie zarówno w pi-
śmiennictwie prawniczym, jak i na arenie politycznej. Przedmiotem rozważań 
są przesłanki istnienia Senatu, które obecnie pojawiają się najczęściej i wydają 
się zyskiwać największe znaczenie w opinii publicznej.

udział Senatu w procesie legislacyjnym to najważniejsza merytoryczna 
przyczyna restytucji Senatu w 1989 r. zachowująca i obecnie aktualność. Senat 
istotnie wpływa na poprawienie jakości stanowionego prawa. Jego likwidacja 
przy niedostatecznie sprawnie działających służbach legislacyjnych parlamentu 
i rządu spowodowałaby drastyczne obniżenie jakości stanowionego prawa 
i znaczny wzrost obciążeń Tk kontrolowaniem ustaw zawierających wiele 
istotnych usterek.

udział Senatu w zapewnieniu wykonywania orzeczeń Trybunału konsty-
tucyjnego stanowi obecnie ze względów praktycznych odrębną przesłankę 
przemawiająca na rzecz istnienia drugiej izby. Dzieje się tak ze względu na to, że 
w Polsce brak jest kompleksowej prawnej regulacji zagadnienia wykonywania 
orzeczeń Tk. Zażywszy na zaprezentowane w rozważaniach dane liczbowe, wi-
dać wyraźnie, że bez inicjatyw ustawodawczych Senatu trudno sobie wyobrazić 
właściwy proces realizacji orzeczeń Tk w sferze prawodawstwa.

Po 1989 r. Senat wypracował dobre stosunki z Polonią i Polakami poza granica-
mi RP i trwale współpracuje w różnych formach z ich organizacjami i instytucjami. 
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Powinno się rozważyć powrót do rozwiązań dotyczących wsparcia organizacji 
polonijnych za granicą wypracowanych w poprzednich kadencjach Senatu.

Słowa kluczowe: Senat, druga izba, parlament, proces legislacyjny, poprawki 
Senatu do ustaw, inicjatywa ustawodawcza, wykonywanie orzeczeń Trybunału 
Konstytucyjnego, kontakty z Polonią

Abstract

Premises of the existence of the Senate

Since the Constitution was passed in 1997, the point of maintaining a bicam-
eral structure of the Parliament of the Republic of Poland has been under not 
very intense discussion, both in legal writing and in the political arena. These 
considerations focus on the premises of the existence of the Senate, which have 
appeared most nowadays and seem to be gaining the most importance in the 
public opinion.

The Senate’s participation in the legislative process is the most important 
merit-related reason for the Senate’s restitution in 1989 which has remained valid 
even now. The Senate does have an effect on the improvement of the quality 
of statute law. its abolition with insufficientlyeffective legislative services of the 
parliament and the government would give rise to substantial decrease in the 
quality of statute law and considerable increase in the burdening of the constitu-
tional Tribunal with reviewing statutes containing numerous substantial defects. 

The Senate’s participation in ensuring judgements of the Constitutional Tri-
bunal are enforced is currently for practical reasons a separate premise justify-
ing the existence of the upper house. It is due to the fact that in Poland there is 
lack of comprehensive legal regulation of the issue of enforcing judgements of 
the constitutional Tribunal. Taking into account the figures presented in these 
considerations it is plain to see that without the Senate’s legislative initiatives 
it is hard to imagine the due process of implementation of the Constitutional 
Tribunal’s judgements in the sphere of law making.

After 1989 the Senate developed good relations with expatriate Polish com-
munity and Poles living abroad and regularly cooperates in various forms with 
their organizations and institutions. It is recommended to reconsider a return 
to the solutions of supporting Polish expatriate organisations developed during 
the Senate’s previous terms of office.
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Dr hab. anna Młynarska-Sobaczewska

Reprezentatywność czy responsywność.
Doświadczenia jednomandatowych  
okręgów wyborczych  
w wyborach do Senatu RP1

W świecie polityki obywatelem jest ten, kto dokonuje 
przemyślanych wyborów i podejmuje odpowiedzialne działania (…) 

Kwestią zasadniczą jest nie to, 
kto dokonuje wyboru (jest to problem ustroju politycznego,

 a nie natury polityki, jakiej ten ustrój odpowiada), 
lecz to, czy ci, którzy to robią, robią to swobodnie (…)2. 

Parlamentaryzm we współczesnych ustrojach państwowych jest central-
nym i węzłowym punktem odniesienia dla oceny jakości prowadzonej polityki 
i demokratycznej formy sprawowania rządów. w zagadnieniach związanych 
z wyborem, strukturą parlamentu oraz jego kompetencjami i relacjami z in-
nymi podmiotami władzy, w szczególności egzekutywy, znajdują swoje for-
my i realny kształt zasady suwerenności, demokracji przedstawicielskiej, 
podziału władz i państwa prawa. Jak pisał H. kelsen, „nie można  wątpić, że 
parlamentaryzm jest jedyną możliwą, realną formą, w której idea demokra-

Dr hab. anna Młynarska-Sobaczewska – profesor nadzw. instytutu nauk Prawnych Pan.
1 Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-

natu RP, zorganizowanej przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w warszawie.

2 B. Barber, Silna demokracja (Strong democracy: Participatory Politics fo a New Age) University 
of california Press 1984, tłum. a. krzynówek, [w:] Współczesna filozofia polityki, red. D. Pietrzyk-
-Reeves, b. Szlachta, kraków 2003, s. 284, 285



32

cji w ramach dzisiejszej rzeczywistości społecznej może być realizowana”3 
i trudno przyjąć, aby coś się od czasów kelsena w tej materii zmieniło – prze-
nikliwie i w jedyny w swym rodzaju sposób ujął to a. ławniczak, pisząc, że 
co prawda parlament może obyć się bez demokracji, ale demokracja jest 
skazana na parlamentaryzm4. 

Z tego powodu kwestia uformowania izb parlamentu, a w konsekwen-
cji warunków sprawowania mandatu przedstawicielskiego ma zasadnicze 
znaczenie dla rozważenia cech reprezentacji suwerena – narodu; funkcji 
tej reprezentacji, jej legitymacji do sprawowania władzy. Dokonana w 2011 
roku w polskim prawie konstytucyjnym zmiana systemu wyborczego do izby 
wyższej parlamentu poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów 
wyborczych pozwala na sformułowanie kilku uwag dotyczących konsekwencji 
takiego rozwiązania dla ukształtowania przedstawicielstwa narodu w drugiej 
izbie parlamentu, w szczególności zaś dwóch cech postrzeganych jako klu-
czowe dla oceny jakości przedstawicielstwa, to jest jego reprezentatywności 
i responsywności. 

klasyfikacja drugich izb parlamentu w przeważającej większości związana 
jest właśnie ze sposobem ich powoływania. Pierwsza linia podziału wyzna-
czona jest między tymi izbami, które funkcjonują w państwach federalnych, 
reprezentując elementy federalne; kraje, kantony, stany czy republiki i izbami 
parlamentu w państwach unitarnych. To – jak zasadnie pisze J. Szymanek 
– właściwie dwa rodzaje izb parlamentu, izby federalne są bowiem niezbęd-
nym i niekwestionowanym elementem w strukturze organu przedstawiciel-
skiego, który determinuje horyzontalny podział władz w państwie fede-
ralnym i ich istnienie, jest „niekwestionowanym standardem w strukturze 
organu przedstawicielskiego”. Tymczasem w państwach unitarnych struktura 
i funkcje ii izby parlamentu, a także jej istnienie jest zawsze uzależnione od 
kontekstu politycznego i ustrojowego5. Trudno zatem wykazać ich wspólne 
cechy, zwłaszcza w odniesieniu do cech reprezentacji, skoro w założeniu 
swoim istnieje między nimi fundamentalna różnica – izby drugie w państwach 
federalnych stanowią reprezentację części składających się na państwo fe-
deracyjne i to przesądza o ich znaczeniu, pozycji i relacji wobec pozostałych 
podmiotów władzy, w tym legislatywy. Zgodzić się zatem należy z cytowanym 
autorem, że sensowne jest raczej porównywanie i analizowanie izb parlamen-
tu w państwach połączonych wspólną cechą jednolitości. 

3 H. Kelsen, Zagadnienie parlamentaryzmu, Warszawa 1929, s. 5. 
4 a. ławniczak, Istota władzy państwowej i jej formy, wrocław 2010, s. 191.
5 J. Szymanek, Druga izba parlamentu we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na 

przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005, s. 25. 
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w państwach unitarnych Europy bikameralizm, znajdując zastosowanie w nie-
mal połowie z nich6, przybiera różne formy równie odmienne są formy komple-
towania składu ii izby parlamentu. Modelowo wyróżnić można trzy rozwiązania 
dotyczące powoływania członków izby wyższej, poprzez które izby te można 
sklasyfikować jako dziedziczne, mianowane albo wybierane – choć do zupełnych 
rzadkości zaliczyć można byłoby te izby, które (nawet historycznie) spełniają 
jedno z tych kryteriów w sposób zupełny7. 

ale znacznie bardziej funkcjonalny i adekwatny wydaje się być podział dru-
gich izb parlamentu według kryterium, jakim jest reprezentowanie przez de-
putowanych do niej określonych grup wewnątrz podmiotu suwerenności8. 
Pierwszą grupę według tej typologii stanowią izby w państwach federalnych, 
reprezentujące kraje związkowe, drugim rodzajem zaś są izby terytorialne 
(regionalne), które występują w państwach jednolitych, ale z uznaniem sa-
modzielności wspólnot lokalnych i dostrzeganiem potrzeby reprezentacji ich 
interesów. Tego rodzaju izba wyższa parlamentu występuje  w Hiszpanii; kon-
stytucja wprost stanowi, że senat jest reprezentacją terytorialną – wybiera się 
tam 208 senatorów w wyborach powszechnych i bezpośrednich, po 4 z każdej 
prowincji (z wyjątkiem wysp – tam proces ten wygląda nieco inaczej). Dodat-
kowo zgromadzenia ustawodawcze wspólnot autonomicznych wybierają do-
datkowych senatorów (po jednym plus po jednym na 100 000 mieszkańców)9. 

6 w 11 państwach unitarnych Europy parlament jest dwuizbowy, są to: austria, białoruś, czechy, 
Francja, Hiszpania, niderlandy, irlandia, Rumunia, Słowenia, wielka brytania i włochy.  Przypad-
kiem „granicznym” jest królestwo norwegii – parlament wybierany jest tam bowiem jeden raz, 
natomiast po wyborze dzieli się, zgodnie z par. 731 konstytucji królestwa norwegii na swoim 
pierwszym posiedzeniu Storting (parlament) wybiera spośród swoich członków jedną czwartą, 
która tworzy lagting; pozostałe trzy czwarte stanowią Odelsting. każda z tych izb odbywa swoje 
posiedzenia oddzielnie i mianuje własnego prezydenta i sekretarza, a też odrębne kompetencje 
w procesie ustawodawczym. O dwuizbowości lub rzekomej dwuizbowości Stortingu – patrz szerzej 
J. Szymanek, Druga izba…, s. 80.

7 Przykładem izby kompletowanej w istotnej części poprzez dziedziczność członkostwa byłaby 
zatem izba lordów, do czasu reformy z 1 listopada 1999 roku, kiedy to lordowie dziedziczni utracili 
prawo zasiadania w izbie lordów na rzecz prawa wybierania swoich 90 reprezentantów do tej 
izby. izbą mianowaną zaś był włoski Senat w okresie rządów konstytucji z 1861 roku – wszyscy 
senatorowie byli powoływani przez monarchę. [za:] J. Szymanek, Druga izba…, s. 79. 

8 niniejsza typologia jest tylko jedną z wielu stosowanych w literaturze przedmiotu. Przegląd 
klasyfikacji drugich izb parlamentu dokonany został przez J. Szymanka, Druga izba…, s. 24 i n. 

9 artykuł 69 konstytucji Hiszpanii:
1. Senat jest izbą reprezentacji terytorialnej.
2. w każdej prowincji wybiera się czterech senatorów w powszechnym, wolnym, równym, 

bezpośrednim i tajnym głosowaniu wyborców każdej z nich, na zasadach określonych przez 
ustawę organiczną.

3. w prowincjach wyspiarskich każda wyspa lub grupa wysp, z Radą Miejską lub Radą wyspiar-
ską, stanowi okręg dla wyboru senatorów; po trzech senatorów przypada na każdą z głów-
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na podobnych zasadach ukształtowany jest system wyborczy do włoskiego 
senatu – tam 75% składu senatu (232 senatorów) wybierane jest w okręgach 
jednomandatowych w regionach, zaś 83 senatorów (pozostałe 25%) w regio-
nach w systemie proporcjonalnym – wszyscy jednak pochodzą z wyboru bez-
pośredniego; ponadto senatorem jest dożywotnio były prezydent Republiki10. 
Regionalna zasada reprezentacji w izbie wyższej jest też podstawą systemu 
wyborczego do senatu belgii – tak obecnie, jak i przed reformą z 1993 roku, 
czyli zanim belgia stała się państwem federacyjnym. Już wcześniej jednak se-
nat był kreowany przez wybory we wspólnotach flamandzkiej, frankofońskiej, 
a nadto składał się z senatorów desygnowanych przez Radę wspólnoty jednej 
i drugiej, a także jednego wskazanego przez Radę wspólnoty niemieckojęzycz-
nej;  dodatkowo senatorowie są desygnowani przez innych senatorów – czyli 
skład senatu częściowo kompletowany jest w drodze kooptacji. Przegląd tego 
rodzaju rozwiązań ustrojowych uwieńczyć można przykładem francuskim – 
choć w tym przypadku wybory senatorów mają charakter pośredni (elektorami 
są przede wszystkim członkowie i delegaci samorządu gminnego). wybory 

nych wysp: Gran canaria, Mallorca i Tenerife, po jednym zaś na każdą z następujących wysp 
lub grup: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, lanzarote i la Palma.

4. Mieszkańcy miejscowości ceuty i Melilli wybierają po dwóch senatorów.
5. wspólnoty autonomiczne desygnują poza tym po jednym senatorze oraz dodatkowo po 

jednym senatorze na każdy milion mieszkańców ich terytorium. Prawo desygnacji przysłu-
guje zgromadzeniu ustawodawczemu, a w razie jego braku najwyższemu organowi kole-
gialnemu wspólnoty autonomicznej, zgodnie z postanowieniami statutów, które zapewnią, 
w każdym wypadku, odpowiednią reprezentację proporcjonalną.

6. Senat jest wybierany na cztery lata. Mandat senatorów wygasa po upływie czterech lat od ich 
wyboru lub w dniu rozwiązania izby. Konstytucja Hiszpanii, tłum. T. Mołdawa, warszawa 1993. 
Por. też T. Mołdawa, Prawo wyborcze do parlamentu Królestwa Hiszpanii, [w:] Prawo wybor-
cze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, k. Składowski, 
Warszawa 2006, s. 131, 140. 

10 artykuł 57 konstytucji włoch:
Senat Republiki jest wybierany na podstawie regionalnej, z wyłączeniem miejsc przy-

dzielonych do okręgu wyborczego obejmującego zagranicę.
liczba senatorów pochodzących z wyborów wynosi trzystu piętnastu, z czego sześciu 

pochodzi z wyborów przeprowadzanych w okręgu wyborczym obejmującym zagranicę.
Żaden region nie może posiadać liczby senatorów mniejszej niż siedem; Molise ma 

dwóch senatorów, Valle d’aosta – jednego.
Rozdział miejsc pomiędzy regiony, z wyłączeniem liczby miejsc przydzielonych okrę-

gowi wyborczemu obejmującemu zagranicę, po wstępnym zastosowaniu postanowień 
poprzedniego ustępu, dokonuje się w proporcji do liczby ludności regionów, jaka wynika 
z ostatniego powszechnego spisu ludności, na zasadzie ilorazu wyborczego i najwięk-
szych resztek. Konstytucja Republiki Włoskiej, tłum. Z witkowski, warszawa 2004, por. 
też M. babiak, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Włoskiej, [w:] Prawo wyborcze 
do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, k. Składowski, 
Warszawa 2006, s. 298.
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senatorów odbywają się w ramach departamentów i jak stwierdza art. 24 ust. 
3 konstytucji Republiki Francuskiej, senat „zapewnia reprezentację wspólnot 
terytorialnych Republiki”11.

Trzecią grupę w typologii opartej na kryterium reprezentacji stanowią izby 
parlamentu, które w swym założeniu mają stanowić reprezentację grup zawo-
dowych, społecznych i lokalnych12. Taki typ drugiej izby występuje w irlandii, tam 
ii izba (Senead) stanowi reprezentację interesów gospodarczych i zawodowych; 
dwie grupy senatorów wybierane są oddzielnie: 6 senatorów „uniwersyteckich” 
wybieranych jest przez absolwentów szkół wyższych (tylko dwóch – uniwersytetu 
w Dublinie i uniwersytetu narodowego), zaś 43 – z list wyborczych kurii, które 
stanowią różne grupy zawodowe utworzone przed wyborami. list wyborczych 
jest zaś pięć: 1) języka i kultury narodowe j i edukacji, 2) rolnictwa i rybołówstwa, 
3) pracy,  przemysłu i handlu,  administracji publicznej13. Podobne rozwiązanie 
funkcjonuje w Słowenii, gdzie izba druga (Rada Państwa) jest – jak stanowi art. 96 
konstytucji – reprezentacją interesów społecznych, gospodarczych, zawodowych 
i lokalnych. w jej skład wchodzi czterdziestu członków, w tym 22 przedstawicieli 
interesów lokalnych i łącznie 18 przedstawicieli pracowników (4), pracodawców 
(4), rolników, rzemieślników i osób wykonujących wolne zawody (4), przedsta-
wicieli dziedzin pozagospodarczych (6)14. 

Jak zatem wskazują przytoczone przykłady, istnieje bardzo wiele sposobów 
kompletowania składu ii izby – także w państwach unitarnych – i świadczą one 
nie tylko o bogatej tradycji, ale też wielkiej ludzkiej inwencji w kreowaniu wy-
myślnych dość sposobów powoływania reprezentacji suwerena.

Powyższe, szkicowe jedynie zestawienie kilku przykładów pokazuje jednak 
co najmniej dwie regularności. Po pierwsze, oczywisty wydaje się być związek 
między sposobem wyboru senatorów a typem reprezentacji, rozumianym jako 
formuła rozwiązująca kwestię, kogo i po co mają senatorzy reprezentować. 

Po drugie natomiast, wszystkie przytoczone rozwiązania ustrojowe dotyczące 
wyboru składu ii izby opierają się na stworzeniu (albo wykorzystaniu) różnicy 
między sposobem elekcji dwóch izb parlamentu. 

11 Konstytucja Republiki Francuskiej, tłum. w. Skrzydło, warszawa 1994. 
12 nazwane w klasyfikacji l. Garlickiego izbami ekonomicznymi – l. Garlicki, Idea dwuizbowości 

w parlamentaryzmie europejskim. Wizje przyszłości, [w:] Zagadnienie dwuizbowości w europejskich 
systemach parlamentarnych, biuro Studiów i analiz kancelarii Senatu, warszawa 1994, s. 6., [za:] 
J. Szymanek, Druga izba…, s. 81.

13 S. Grabowska, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Irlandii, [w:] Prawo wyborcze do 
parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, k. Składowski, warszawa 
2006, s. 159–160.

14 Konstytucja Republiki Słowenii, tłum. P. winczorek, M. T. wójcik, warszawa 1994. 
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Jak pisze M. Dobrowolski, istotą zatem wyborów do izby wyższej jest wy-
korzystanie politycznej odmienności, jaka pojawia się między dwoma izbami 
parlamentu15. widoczna nie tylko w praktyce, ale także we współczesnej dok-
trynie prawa konstytucyjnego jest więc wyraźna potrzeba „skonstruowania 
mechanizmu elekcyjnego w taki sposób, aby zapewnić minimalną choćby 
dyferencjację politycznego oblicza każdej z izb debatującego zgromadze-
nia”16. Racją bytu ii izby jest więc jej odmienność wobec izby i, oryginalność 
ujawniona przede wszystkim w sposobie elekcji, dającym inne podstawy 
legitymizacji sprawowanej władzy i wykonywanych kompetencji, a przy tym 
zapewniający „inne spojrzenie” na opracowywane sprawy i podejmowane 
decyzje. brak tej oryginalności może zaś prowadzić łatwo do zakwestiono-
wania sensu istnienia drugiej izby, co przenikliwie, ale i dość bezlitośnie ujął 
już Emanuel Sieyes – „jeżeli czynią to samo, są niepotrzebne, jeśli czynią coś 
innego – są szkodliwe”17. 

wydaje się więc, że najlepszą drogą szukania odpowiedzi na pytania doty-
czące sensu, struktury, funkcji i pozycji ii izby jest rozpoczęcie poszukiwań wła-
śnie od sposobu jej powoływania i odmienności, jakich tryb kompletowania 
Senatu w rezultacie przynosi. w tym właśnie kontekście – to jest poszukiwania 
różnic w powoływaniu, a co za tym idzie – w charakterze przedstawicielstwa 
w obu izbach – należy poddać analizie różnice w systemach wyborczych do 
polskich dwóch izb parlamentu, w szczególności zaś odmienności wywołane 
wprowadzeniem okręgów jednomandatowych w wyborach do Senatu. choć 
polski parlamentaryzm w tym zakresie oparty jest na systemie tzw. podwójnej 
integralnej reprezentacji, co oznacza, że obie izby stanowią reprezentację su-
werena, rozumianego jako naród, zatem deputowani wybierani są w wyborach 
powszechnych i jednoczesnych, kadencje obu izb biegną tak samo i taki sam jest 
charakter mandatu przedstawicieli Narodu w obu izbach parlamentu, to jednak 
tryb powoływania deputowanych do izby wyższej nie jest skazany na repliko-
wanie systemu z izby niższej. 

Potrzeba różnicowania systemów kompletowania składu izb uwidoczniła się 
także w trakcie prac komisji konstytucyjnej Zgromadzenia narodowego. Jak 
przytacza M. Dobrowolski, dla jednego ze zwolenników jednoizbowości „sys-
tem dwuizbowy ma sens wówczas, jeśli będzie występowała dystynkcja między 
systemem wyłaniania obu izb”18. Tak też się stało. Odmienności w wyborach 

15 M. Dobrowolski, W sprawie potrzeby reformy dwuizbowości polskiego parlamentu, Przegląd 
Sejmowy 2009, nr 2, s. 44. 

16 Ibidem, s. 45. 
17 Cyt. Za: J. Szymanek, Druga izba …, s. 41. 
18 Tak J. Szymański, kkZn, „biuletyn” 1995, nr XViii, s. 64., [za:] M.Dobrowolski, op.cit., s. 45. 
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do Senatu – jak dotąd – w historii ostatnich dwudziestu lat, w stosunku do wy-
borów sejmowych polegały na wprowadzeniu przede wszystkim odmiennego 
systemu wyborczego – proporcjonalnym wyborom do Sejmu odpowiadały od 
1989 roku wybory większościowe do Senatu. Zróżnicowanie polegało także 
(i polega) na odmiennym ukształtowaniu okręgów wyborczych oraz innych 
cenzusach wieku – znacznie wyższych w odniesieniu do wyborów do Senatu, 
najpoważniejszą różnicą pozostaje jednak odmienność systemu wyborczego. 
Różnica ta została, po wejściu w życie kodeksu wyborczego, nie tylko utrzy-
mana, ale podkreślona poprzez wprowadzenie jednomandatowych okręgów 
wyborczych, to jest systemu większościowego w wariancie first past the post, 
zwycięzca bierze wszystko. 

nie ma potrzeby, aby przywoływać tu różnice w systemach wyborczych i ich 
rozwiązania, nie ma także miejsca, żeby analizować wszystkie konsekwencje wy-
boru konkretnego systemu wyborczego w wyborach do legislatywy. Porównania 
takie w dużej mierze skazane byłyby zresztą na porażkę, bowiem odmienne są 
funkcje obu izb polskiego parlamentu – z uwagi na udział w powoływaniu i kon-
trolowaniu egzekutywy (a dokładnie rządu) tylko izby niższej porównania do 
kształtowania zdolności koalicyjnej ciał ustawodawczych wybranych w wyborach 
proporcjonalnych i większościowych na przykładzie polskiego Sejmu i Senatu 
nie mają większego sensu. 

Poprzestać można zatem na przytoczeniu – za D. nohlenem – cech obu syste-
mów według podejścia normatywnego, to jest w celu uzyskania odpowiedzi na 
pytanie, jakie efekty powinny przynosić systemy większościowy i proporcjonalny 
– a w konsekwencji – jakich cech można spodziewać się po tak ukształtowanych 
w wyborach ciałach przedstawicielskich. według nohlena wybory w systemie 
proporcjonalnym powinny zatem:

1) wiernie oddawać preferencje wyborców,
2) tworzyć tamę przed tworzeniem sztucznych większości, tzn. takich więk-

szości, które nie mają adekwatnego poparcia w elektoracie i oddanych 
głosach wyborców,

3) stanowić przeszkodę w kartelizacji polityki, poprzez uwzględnianie nowych, 
mniejszych sił politycznych,

4) tworzyć środowisko polityczne o dużej zdolności koalicyjnej.
Systemy większościowe zaś w swoim założeniu mogą być preferowane w celu:
1) ochrony przed rozdrobnieniem partyjnym,
2) koncentracji i konsolidacji sił politycznych w kierunku tworzenia systemu 

dwupartyjnego,
3) zorientowanie walki wyborczej na „elektorat środka”, preferencje poli-

tyczne większości, a nie grup skrajnych. 
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Powyższe cechy systemów wyborczych dotyczą jednak rozwiązań mode-
lowych i stanowią jedynie oczekiwania wobec efektów politycznych takich 
modeli systemów wyborczych, a nie realne i weryfikowalne atrybuty jakie-
gokolwiek systemu istniejącego w realnym świecie. Tym trudniej ocenić tego 
rodzaju realizację wskazanych oczekiwań, że w polskich realiach ustrojowych 
oba systemy wyborcze do parlamentu – system proporcjonalny i system więk-
szościowy w okręgach jednomandatowych – mają zastosowanie w wyborach 
do izb o znacznie odmiennych funkcjach – druga izba wszak nie uczestniczy 
w tworzeniu rządu, nie egzekwuje także odpowiedzialności politycznej Rady 
Ministrów, zatem zdolność koalicyjna w Senacie ma zupełnie inne znaczenie 
i funkcję. wyborcy wybierają posłów i senatorów, używając innego zespołu 
własnych preferencji, bowiem zadania deputowanych w obu izbach są od-
mienne. Dodatkowo system proporcjonalny w wyborach do Sejmu jest istotnie 
zmodyfikowany progiem wyborczym, co ma pewne implikacje w ustalaniu 
wyników wyborów, a także ocenie realizacji zasady równości i wpływu elekto-
ratu na ukształtowanie składu izby. Ocena politycznych rezultatów przyjęcia 
takiego czy innego systemu wyborczego do dwóch różnych izb o odmiennym 
charakterze i funkcjach byłaby zatem tym bardziej pochopna, zwłaszcza 
w odniesieniu do tworzenia środowiska politycznego o zdolności koalicyjnej 
czy też efektów w postaci efektywnej większości politycznej i tworzenia 
systemu dwu- lub wielopartyjnego. 

Można jednak dokonać próby oceny ostatniej cechy wskazane przez nohlena, 
to znaczy ukształtowania struktury przedstawicielskiej w odniesieniu do prefe-
rencji politycznych wyborców i wzajemnych oczekiwań oraz zachowań wyborców 
i deputowanych w wyborach typu first past the post przeprowadzonych w 2011 do 
Senatu. Z punktu widzenia prawa konstytucyjnego szczególne znaczenie może 
mieć ocena zrealizowania w tych wyborach, przeprowadzonych według nowego 
(a przynajmniej niestosowanego od wielu lat w polskich wyborach parlamentar-
nych) systemu wyborczego, dwóch cech reprezentacji – jej reprezentatywności 
oraz responsywności. 

Pierwsze z tych pojęć oznacza wskazanie, że podmiot przedstawicielski oddaje 
w swojej strukturze właściwości pewnej grupy – w tym przypadku preferencje 
polityczne elektoratu, to jest jego oczekiwania co do sposobu i treści prowadzo-
nej polityki. Jest zatem legitymizowany do działania w imieniu podmiot zbio-
rowego suwerenności, a to uprawomocnienie nie wynika tylko z faktu wyboru 
w głosowaniu powszechnym, ale także realnego odzwierciedlenia preferencji 
politycznych wyborców – co z kolei wymaga rozpoznawania tych preferencji 
i możliwości rzeczywistego wyboru przedstawicieli spośród różnych opcji poli-
tycznych i prezentowanych stanowisk oraz postaw. 
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Reprezentacja polityczna, zgodnie z klasyczną już koncepcją a. bircha, winna 
wypełniać m.in. dwie funkcje, to jest być responsywna i rozliczalna19. O politycznej 
rozliczalności (accountability) możemy mówić wówczas, gdy wyborcy (szerzej: 
obywatele) mają prawnie zagwarantowaną, ale także faktyczną możliwość wy-
egzekwowania odpowiedzialności za działania i decyzje podejmowane przez 
deputowanego w trakcie sprawowania mandatu – innymi słowy, mają szansę 
odsunąć od sprawowania w przyszłości mandatu przedstawiciela, który wykonuje 
swoje zadania w sposób sprzeczny z oczekiwaniami wyborców. 

Rozliczalność realizuje się przede wszystkim w procesie wyborczym, to jest 
przy zakończeniu kadencji20. Jest to zatem nic innego jak skuteczne eliminowanie 
tych reprezentantów, którzy zawiedli elektorat po przez odmowę udzielenia 
powtórnie  mandatu, albo też nagradzanie ponownym wyborem tych, którzy 
spełnili jego oczekiwania. Jest to zarazem instytucja, w której najpełniej reali-
zuje się faktyczny wpływ obywateli na decyzje dotyczące rządzonej wspólnoty, 
charakterystyczna dla systemu demokratycznego. Jednak – jak pisze M. cześnik 
– realizacja rozliczalności wymaga nie tylko niezagłosowania na źle – zdaniem 
elektoratu – sprawujących władzę przedstawicieli, ale także udzielenia w akcie 
głosowania poparcia alternatywnych kandydatów21. w sytuacji, gdy realny wybór 
– tzn. możliwość oddania głosu na potencjalnie, zwycięskiego kandydata – ogra-
niczony jest do jednego ugrupowania, rozliczalność zrealizowana być nie może. 
Podobnie dzieje się w sytuacji tzw. kartelizacji polityki, to jest opanowania sceny 
politycznej przez ugrupowania konkurencyjne, ale skutecznie dzielące elektorat 

19 A. H. Birch, Representation, london 1971, s. 107. Jak pisze Birch: 
The specific functions (of representation) may be define as follows:
(a) responsiveness: to ensure that decision makers are responsive to the interest and opinions 

of the public,
(b) accountability: to provide a way of holding political leaders publicly accountable for their 

actions. 
O znaczeniu tych dwóch funkcji – por. M. cześnik, O empirycznym badaniu demokracji 

w Polsce, www. is.uw.edu.pl (12.12.2013 r.), 
20 choć istnieją także formy realizacji responsywności przed zakończeniem kadencji – klasycznym 

przykładem jest instytucja recall, to jest odwołania w drodze głosowania powszechnego reprezen-
tanta z powodu niezadowolenia prowadzoną przezeń działalnością – w Stanach Zjednoczonych 
recall stosowany jest w wielu stanach jako procedura umożliwiająca odwołanie władz lokalnych, 
w wenezueli zaś recall dotyczyć może prezydenta (w 2004 roku podjęta została próba odwołania 
w drodze recall prezydenta Hugo Chaveza). W polskim prawie konstytucyjnym recall funkcjonuje 
jako procedura odwołania w drodze referendum prezydenta/wójta lub burmistrza gminy, rady 
gminy, rady miasta, rady powiatu i sejmiku samorządowego województwa. Od wyborów samorzą-
dowych  w 2010 r. odbyły się w Polsce 82 referenda dotyczące odwołania organów gminy, a w ich 
efekcie doszło do odwołania 7 wójtów i 2 rad gminy (dane za: w. cyrankiewicz, Wypowiedzenie od 
wyborców, Rzeczpospolita, 7 lutego 2013). 

21 M. cześnik, op.cit.,  s. 19.
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między siebie – wówczas wyborca o preferencjach związanych z jedną grupą 
polityczną nie jest w stanie dokonać rozliczenia „swojego” – choć niezadowala-
jącego go przedstawiciela. To zjawisko z kolei wzmaga efekt nikłej konkurencji 
na scenie politycznej – opcje konkurencyjne jako słabsze nie są w stanie przebić 
się do świadomości skartelizowanego – jak scena polityczna – elektoratu. 

Responsywność (responsiveness) z kolei oznacza cechę reprezentacji, dzięki 
której przedstawiciele są zdolni, w ramach swojego mandatu, podjąć decyzje 
w odpowiedzi na interesy i preferencje wyborców (reprezentowanych)22. W kon-
sekwencji realizowane przez reprezentację działania są oczekiwane i aprobowane 
przez obywateli, a ściślej – wyborców23. Zdolność podjęcia reakcji na oczekiwania, 
interesy i postawy polityczne elektoratu znajduje zaś kontynuację w podejmo-
waniu skutecznych działań, aby te preferencje zrealizować w działaniu. Jest 
truizmem stwierdzenie, że reprezentacja musi zgadzać się – w deklaracjach 
i działaniach – z celami i ocenami swoich wyborców i sprawnie znajdować ich 
realizację24. Oznaczać to musi nie tylko realizowanie linii  partyjnej, o ściśle za-
kreślonych granicach interesów, ale przede wszystkim otwartość na potrzeby 
i interesy reprezentowanej wspólnoty poza granicami partyjnej polityki oraz zdol-
ność wyrażania tych interesów i skutecznej ich ochrony. Dopiero wtedy można 
powiedzieć, że przedstawicielstwo jest istotnie reprezentatywne w sprawowaniu 
mandatu. Oczywiście nie może to oznaczać, że każdy z deputowanych musi re-
prezentować określoną grupę o zakreślonych preferencjach albo wszystkie grupy 
preferencji muszą mieć swoich przedstawicieli. Spektrum postaw politycznych 
i interesów społeczno-gospodarczych reprezentowane w parlamencie jako ciele 
przedstawicielskim musi być jednak na tyle szerokie, aby umożliwić wszystkim 
zauważalnym i istotnym z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty politycz-
nej środowiskom wyrażanie swej woli i dbanie o zaspokojenie potrzeb grupy 
na poziomie krajowego przedstawicielstwa. Jest zrozumiałe, że reprezentacja 
polityczna nie może być responsywna w tym sensie, że realizuje poprzez swoje 
decyzje polityczne  interesy i oczekiwania wszystkich grup elektoratu – są one 
ze sobą niekiedy konkurujące, a więc sprzeczne. Jednak responsywana reprezen-
tacja nie tyle ma realizować preferencje i czynić zadość potrzebom wszystkich 
grup elektorskich, co stanowić forum wyrażania reprezentowanych preferencji 
i przedstawiania racji za nimi przemawiających w taki sposób, aby każda zde-

22 Jak pisze R. Dahl, […] kluczową cechą demokracji jest nieustanne reagowanie rządu na potrzeby 
obywateli, POlyarchy: Participation and Opposition, New Haven 1971, s. 1, [za:] R. Putnam, Demokracja 
w działaniu, Kraków 1995, s. 98.  a key characteristic of democracy is the continuing responsiveness 
of the government to the preferences of its citizens.

23 M. cześnik, op.cit., s. 20. 
24 R. Putnam, op. cit., s. 99. 
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finiowana grupa preferencji politycznych, społecznych i gospodarczych miała 
możliwość zaprezentowania swojego stanowiska za pośrednictwem swoich 
przedstawicieli. To z kolei wymaga spełnienia co najmniej dwóch warunków. Po 
pierwsze, spektrum komitetów wyborczych, prezentujących swoich kandydatów 
do ciała przedstawicielskiego musi być na tyle pluralistyczne i szerokie, aby dać 
wyborcom szansę selekcji spośród kandydatów i wyboru potencjalnie bliskiego 
ich preferencjom i spełniającego ich oczekiwania. Po drugie, wszyscy kandydaci 
muszą mieć realne – a nie tylko iluzoryczne – szanse wejścia do reprezentacji, 
zależne w jak największym stopniu od zbliżenia ich postawy do preferencji gru-
py elektoratu. Oba te warunki zależą w dużej mierze od  przyjętego systemu 
wyborczego. Dodać można jednak jeszcze jeden warunek, konieczny do speł-
nienia, a realizowany już w trakcie trwania kadencji reprezentacji – otóż wybrani 
zgodnie z powyższymi warunkami reprezentanci muszą mieć realną możliwość 
zaprezentowania swoich racji w toku debaty i to tak, aby uczynić zadość realnym 
potrzebom wyrażenia woli i interesów reprezentowanych. wymaga to z kolei 
nie tylko instytucjonalnych gwarancji poszanowania praw mniejszości, ale także 
takiego ukształtowania składu izby, aby prezentacja poglądów i poszukiwanie 
rozwiązań, a także kierowanie pewnych politycznych żądań i oczekiwań  przed 
podjęciem decyzji miało wymiar realny, a nie fasadowy. Strategie wybierane 
przez przedstawicieli powinny zatem być związane z preferencjami obywateli, 
zaś wysiłek deputowanych skierowany na umożliwienie wysłuchania ich racji 
i spełnienie ich oczekiwań przez siebie na forum izby wyrażonych. wyjątko-
wo silnym zagrożeniem dla realizacji takiego środowiska politycznego w izbie 
przedstawicielskiej jest kartelizacja polityki, oparta na jej zmonopolizowaniu 
albo zduopolizowaniu przez dwie konkurujące potężne siły polityczne, które 
toczą walkę o władzę, poszukując konfrontacji, a nie rozwiązania problemów. 
Zachodzi tu bowiem swego rodzaju sprzężenie zwrotne – nieustanna konfron-
tacja powoduje, z jednej strony, brak poszukiwania kompromisu i racjonalnych 
rozwiązań, po drugie zaś – cyklu wyborczym odzwierciedlona zostaje w coraz 
silniej spolaryzowanych postawach wyborczych elektoratu. W takich warunkach 
„zgodność przedstawicielska”, czyli bliska relacja między wybranymi kandydatami 
a preferencjami wyborców25 przestaje mieć realny wymiar, ustępując wyborom 
konfrontacyjnym, które można wyrazić w obrazowej formule  „jeśli nie my – to 
oni”, w cieniu pozostawia zatem, po pierwsze, wyrażanie przez wyborców swoich 
realnych preferencji i oczekiwanie ich realizacji. W takich warunkach owa zgod-
ność przedstawicielska nie może być realizowana, także dlatego, że spektrum 
preferencji przestaje być paletą możliwych rozwiązań, a zaczyna być jedynie 

25 G. B. Powell, Wybory jako narzędzie demokracji, Warszawa 2006, s. 23–24.
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wyborem między „0” a „1”. wówczas z kolei, jak zauważa M. cześnik, reprezen-
tacja łatwo może utracić cechę responsywności, związaną ściśle z polityczną 
zgodnością, obie bowiem mogą być realizowane o ile wachlarz obywatelskich 
preferencji nie jest nadmiernie zradykalizowany26. 

Rzecz jasna rozliczalność i responsywność jako cechy reprezentacji w znacz-
nej mierze są uzależnione nie tylko od przyjętych rozwiązań instytucjonalnych, 
ale także modelu partyjnego, a także struktur wewnątrzpartyjnych, wzorów 
współzawodnictwa politycznego. Są to jednak rzeczy, na które system prawny 
(w tym system wyborczy) ma mniejszy  i jedynie pośredni wpływ.  w kontekście 
rozważania znaczenia i efektów systemu wyborczego do parlamentu warto jed-
nak rozważyć jego oddziaływanie na te – kluczowe, jak się wydaje, w systemie 
demokratycznym cechy. aby zanalizować ten wpływ, warto zatem postawić 
trzy pytania:

1) jak się przedstawia oddanie preferencji politycznych w wyborach do Senatu, 
w szczególności jakie cechy preferencji politycznych są uwzględnione,

2) jak wygląda możliwość rozliczenia reprezentantów z niezadowalająco 
zdaniem wyborców prowadzonej działalności politycznej w parlamencie, 
czyli jakie są realne szanse rozliczenia w cyklu wyborczym,

3) jak wygląda kontakt reprezentanta z wyborcami, obywatelami i proces 
rozpoznawania nawzajem preferencji, jaka jest przewidywalność działań 
deputowanego w świetle zadeklarowanych w czasie wyborów preferencji 
politycznych i zamierzeń. 

Odpowiedzi na te pytania poszukać trzeba w odniesieniu do podstawo-
wych cech systemu wyborczego, jaki jest rozważany, to jest systemu więk-
szościowego w okręgach jednomandatowych. cechą, która definiuje ten 
system, jest zasada first past the post – czyli pierwszy wygrywa, a pozostali 
kandydaci ponoszą porażkę. nie ma zatem żadnej możliwości uwzględnienia 
preferencji wyborczych „przegranych”, to jest tych, których kandydaci nie 
uzyskali przewagi nad wszystkimi pozostałymi, nie ma – jak się obrazowo 
mawia – nagrody za zajęcie drugiego miejsca. Oznacza to, że aby wygrać – 
należy zjednać największą liczbę wyborców w okręgu. najbardziej efektywną 
w takiej sytuacji strategią w warunkach niestabilnych podziałów elektoratu 
i braku wieloletnich danych stanowiących źródło wiedzy i ich „twardych” 
i tradycyjnych preferencjach jest zdobycie elektoratu środka, czyli poszuki-
wanie wyborców poza gronem swoich oczywistych zwolenników. kandydat, 
aby osiągnąć sukces, musi, innymi słowy, uzyskać poparcie największej liczby 
wyborców, a zatem przekonać największą liczbę wyborców pozostających 

26 M. cześnik, op.cit. s. 23.
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pomiędzy „twardym” elektoratem konkurencyjnych ugrupowań, że właśnie 
on spełni ich oczekiwania. Powinien zatem zaprezentować swoją kandy-
daturę jako położoną najbliżej położenia środkowego wyborcy27. Oznacza 
to, w pewnym uproszczeniu, że kandydaci mający zdecydowanie konkuren-
cyjne postawy wobec pewnego zjawiska politycznego albo społecznego, 
aby zwyciężyć w wyborach, muszą swoją postawę zbliżyć jak najbardziej do 
umiarkowanej, którą zdolna będzie zaakceptować grupa wyborców centrum, 
czyli o poglądach i oczekiwaniach umiarkowanych28.  Dla analizy postaw tego 
centrowego elektoratu przydatny jest właśnie model środkowego wyborcy, 
to jest uczestnika głosowania, którego stanowisko w konkretnej kwestii 
wyraża mediana29 rozkładu głosów w tym właśnie głosowaniu, co oznacza, 
że w istocie walka wyborcza toczy się o postawy elektoratu dalekiego w róż-
nym stopniu od postaw skrajnych, prezentowanych przez kandydatów. Od 
preferencji środkowego wyborcy zależy więc sukces wyborczy, a zatem od 
postawy politycznego umiarkowania, skłonnością do kompromisu, a przynaj-
mniej debaty polegającej na wymianie ostrożnych argumentów i szacunku 
dla innych postaw z uniknięciem antagonizowania preferencji i politycznych 
postaw, tak aby z zaprezentowanym wizerunkiem polityka skłonnych było 
zgodzić się jak najwięcej wyborców. 

Zastrzec trzeba, że teoria środkowego wyborcy30 wymaga dla swej wery-
fikacji w praktyce politycznej spełnienia kilku założeń. Zakłada, po pierwsze, 
że istnieje jedno polityczne spektrum (skala umownie ujęta najczęściej jako 
lewica – prawica), na której znajdują się w ten sposób zoperacjonalizowane 
preferencje wyborców. w przestrzeni politycznej, w której podziały i sale 
preferencji są wielopłaszczyznowe i mniej oczywiste, model ten trudniej jest 
zastosować. Po drugie, model ten zakłada, że wyborcy wybierają to, co im naj-
bardziej odpowiada, to, co jest najbardziej zgodne z ich własnymi preferencjami, 
tymczasem wybory polityczne mają to do siebie, że wybrać można tylko z tej 

27 A. Downs, An Economic Theory od Democracy, New York 1957, s. 11–14.  
28 A. Vermeule, Selection effects in Constitutional Law, s. 4–5, Chicago law School, March 2004, 

www. ssrn.com.abstracts. (13.12.2013)
29 Mediana (zwana też wartością środkową, wartością przeciętną) to wartość używana w sta-

tystyce wyznaczająca cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się 
jednakowa liczba obserwacji. Mediana spełnia następujący warunek: jeśli szukamy liczby takiej, 
że średnia modułów odchyleń wartości dla wszystkich obserwacji od niej byłaby najmniejsza, to 
liczbą tą jest właśnie mediana. w praktyce wyborczej i politycznej mediana będzie w tym przypadku 
oznaczała, że stopień oddalenia preferencji wyborczych w obie strony od tego właśnie środkowego 
wyborcy (mediany) będzie taka sama. 

30 Model ten zaprezentowany jest jako dotąd najpełniej w literaturze dostępnej w języku polskim 
w pracy B.G. Powella, Wybory jako narzędzie demokracji, Warszawa 2006. 

http://www.eduteka.pl/temat/Stanowisko
http://www.eduteka.pl/temat/Mediana
http://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Statystyka
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oferty politycznej, która jest przedstawiona wyborcom, a bardzo często są to 
propozycje niespełniające wszystkich oczekiwań elektoratu. wreszcie, teoria 
ta zakłada, że wyborcy w głosowaniu kierują się wyłącznie własnymi preferen-
cjami – a nie „wyborem mniejszego zła”, albo kierowani innymi odmiennymi 
motywacjami od dokonania wyboru zgodnego z własnymi przekonaniami, 
postawami i oczekiwaniami co do deputowanego. Przy przyjęciu tych założeń, 
wraz z powyższymi zastrzeżeniami, można przyjrzeć się, jak teoria środkowego 
wyborcy sprawdziła się w pierwszych wyborach senackich przeprowadzonych 
w formule wyborów większościowych w okręgach jednomandatowych z roku 
2011 i jakie są jej wymierne efekty polityczne. Jeśli teoria środkowego wyborcy 
miałaby się sprawdzić – wybory powinny przynieść wynik zwycięski dla kandy-
datów zdolnych do poszukiwania kompromisu i prezentujących umiarkowane 
postawy polityczne, niezbyt daleko odchylające się od oczekiwanego centrum 
preferencji, a przy tym wyrazistych indywidualnie, to jest dobrze rozpoznawal-
nych w swoim okręgu wyborczym. 

w pierwszej kolejności należy zatem przyjrzeć się wynikom wyborów do 
Senatu z 2011 roku, w szczególności zaś porównać ten wynik z poprzednimi 
wyborami z roku 2007 i 2005, które przeprowadzane były zgodnie z wówczas 
obowiązującą ordynacją wyborczą, w okręgach dwu-, trzy- lub czteromanda-
towych. 

wyniki te kształtują się następująco:

Sejm 2011 Senat 2011 
(liczba mandatów, odpowiadająca  
procentowemu udziałowi w izbie)

PO 39 % PO 63
PiS 30 % PiS 31
Ruch Palikota 10 % komitet nie wziął udziału  

w  wyborach do Senatu
PSl 8 % PSl 2
SlD 8 %

Komitet Wyborczy  
władysława cimoszewicza 1

 Marek Borowski 1
Kazimierz Kutz – 1
Obywatele do Senatu  
(mandat: Jarosław Obremski) 1 
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Sejm 2007 Senat 2007 

PO 41,5 % PO 60 

PiS 32 % PiS 39

PSl 8,9 %

lewica i Demokraci 13,5 %

władysław cimoszewicz 1

Sejm 2005 Senat 2005 

P i S 27 % PiS 49

PO 24 % PO 34

SlD 11,3 % lPR 7

lPR 8,3 % PSl 2

PSl 7 % Samoobrona 3

Mn Niemiecka 0,29 (2 mandaty) Nowy Senat 1

Kazimierz Kutz 1

Marian Miłek 1

Maciej Płażyński 1

Bogdan Borusewicz 1

(za: Państwowa Komisja Wyborcza, http://pkw.gov.pl/wybory-sejm-senat/)

Pierwsza obserwacja jest widoczna prima facie i prowadzi do konkluzji, że 
wybory przeprowadzone w okręgach jednomandatowych, podobnie jak w wie-
lomandatowych w systemie większościowym, pozwalają partii zwycięskiej na 
zdecydowaną przewagę nad rywalami, a osiągnięty wynik w tej formule wybo-
rów jest dla zwycięskiej partii w znacznym stopniu lepszy niż w wyborach pro-
porcjonalnych do Sejmu. Pierwszym efektem wyborów większościowych, a nie 
proporcjonalnych do Senatu – wraz ze względną stabilizacją systemu partyjnego 
składu izb – jak pisze M. Dobrowolski31 i co gołym okiem widać – zjawisko to 
sprowadzało się do uzyskania dominacji w Senacie (tj. bezwzględnej większo-
ści) przez komitet wyborczy (partię polityczną), który jednocześnie uzyskuje 
względną większość mandatów w Sejmie.

31 M. Dobrowolski, op.cit, s. 45. 
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Powyższe zjawisko zarysowało się już w wyborach w 1997 r.; wtedy wprawdzie 
zwyciężył SlD, a rząd utworzyła awS (początkowo wspólnie z uw, następnie 
rząd mniejszościowy już samodzielnie), która w Senacie posiadała 52 mandaty;  
ale już w kadencji 2001–2005 zwycięzca wyborów (SlD) uzyskał 41% głosów 
w wyborach do Sejmu, w Senacie posiadał  75 senatorów; w kadencji 2005–2007, 
zwycięzca wyborów (PiS) w Sejmie zdobył 155 mandatów (27% głosów), zaś Sena-
cie – 49 mandatów (przy czym klub PiS liczył 50 senatorów); w kadencji 2007–2011  
PO uzyskała w wyborach sejmowych – 41,5% głosów, a w Senacie – 60 mandatów.  

Druga konstatacja wynika z tendencji zarysowanej w szczególności w różnicy 
między wynikami wyborów z roku 2007 i 2011 – otóż w wyborach przeprowadza-
nych w okręgach jednomandatowych (2011) sukces wyborczy odnieśli kandydaci 
spoza komitetów wyborczych wygrywających w wyborach sejmowych – w roku 
2011 było ich aż czterech, zaś w roku 2007 – tylko jeden. Jednak konstatacja taka 
nie znalazła potwierdzenia w wynikach wyborów z roku 2005 – w nich bowiem – 
mimo że przeprowadzane były w formule okręgów wielomandatowych ,także aż 
pięciu senatorów wybrano z komitetów niepartyjnych. Przedwczesny jest zatem 
optymizm co do roli indywidualności sceny politycznej w wyborach w okręgach 
jednomandatowych. nie dowodzi to, z drugiej strony,  nieprawdziwości tezy o roli 
kandydatów niezależnych, wzrastającej w wyborach w okręgach jednomanda-
towych, przypomnieć bowiem należy, że wybory w roku 2005 i 2011 przebiegały 
jednak w zupełnie innych warunkach politycznych, to jest w roku 2005, kiedy 
zwycięskich kandydatów z komitetów niepartyjnych było więcej, przebiegały 
w warunkach daleko mniejszej konsolidacji dwupartyjnej niż w roku 2011, co 
z pewnością miało znaczenie dla skompletowania składu izby. 

Z pewnością jednak porównanie wyników wyborów w tych trzech kaden-
cjach pozwala uzasadnić tezę, że wybory większościowe pozwalają zaistnieć 
osobowościom i kandydatom spoza partii politycznych, co w istocie nie zdarza 
się w wyborach do Sejmu, czyli w formule wyborów proporcjonalnych. 

na analizie samych wyników wyborów trudno jednak poprzestać, nie 
oddają one bowiem w pełni rzeczywistości politycznej i efektów przed gło-
sowaniem, w szczególności zachowania komitetów wyborczych, które mają 
niebagatelne znaczenie dla ostatecznego kształtu izby. Tak zatem część 
partii nie wzięła w ogóle udziału w wyborach do Senatu (przykładem Ruch 
Palikota w wyborach 2011), a inne partie mniej lub bardziej otwarcie udzielały 
wsparcia „niezależnym” kandydatom, a nawet zawiązywały koalicje poparcia 
„wspólnych”, choć niezależnych formalnie kandydatów, jednocześnie nie 
wystawiając własnych w tych okręgach wyborczych, w których dochodziło 
do takiego poparcia. 
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Jak podaje Jarosław Flis w analizie wyników wyborów do Senatu  z 2011 roku, 
przeciętnie w każdym okręgu wyborczym 15,5 proc. głosów oddanych w wybo-
rach sejmowych nie miało swoich kandydatów w wyborach do Senatu, a tylko 
w 45 okręgach na 100 – czyli w mniej niż połowie – wszystkie cztery ugrupowania 
parlamentarne z kadencji 2007 – 2011 wystawiły swoich oficjalnych kandydatów 
do Senatu. Do wyjątkowej sytuacji pod tym względem doszło w okręgu katowic-
kim, gdzie partie mające poparcie ponad 78 % wyborców sejmowych nie miały 
swoich kandydatów w wyborach do Senatu (w tym zwycięska w wyborach do 
Sejmu Platforma Obywatelska)32. 

Już ten fakt wskazuje, że znaczenie osobistych cech kandydata, a także jego 
wyrazistość, rozpoznawalność i utożsamienie z okręgiem wyborczym w przy-
padku wyborów w okręgach jednomandatowych zdecydowanie przeważają 
nad tożsamością partyjną. Ten efekt ma dwie przyczyny. Pierwszą z nich jest 
bezpośredniość wyborów, rozumiana jako brak listy wyborczej, na której mniej 
popularni, a potrzebni komitetom wyborczym kandydaci mogą się „schować” 
za plecami lepiej rozpoznawalnych kolegów. nikt w wyborach większościo-
wych nie otrzyma ani o milimetr lepszego wyniku wyborczego, niż wynika to 
z prostego przeliczenia głosów. w wyborach w okręgach jednomandatowych 
zaś – nikt poza najlepszym kandydatem nie uzyska żadnego miejsca. To musi 
skłaniać komitety, w tym partyjne, do poważnego zastanowienia, czy są w sta-
nie wystawić kandydata, który może się zmierzyć z oczywistym wygranym 
w konkretnych okręgach. 

Jarosław Flis dokonał także analizy tzw. zagrożenia rekonfiguracją, czyli prze-
prowadził badanie, jaki procent głosów padł na kandydatów innych niż dwójka 
pierwszych kandydatów, którzy stoczyli ze sobą decydujący pojedynek. Z jego 
analizy wynika, że średnio taka wartość wynosiła 34,5 proc., czyli ponad jedną 
trzecią. wynik ten autor analizy konkluduje w ten sposób, że kandydaci, którzy 
przegrali, zajmując miejsca dalsze niż drugie, zdobyli mimo to olbrzymią część 
poparcia, zaś związek pomiędzy przewagą zwycięskiego kandydata nad jego 
najgroźniejszym konkurentem a procentem głosów, które padły na pozostałych 
kandydatów, nazwany zagrożeniem rekonfiguracją pokazuje znaczenie, jakie dla 
wyniku wyborów może mieć postawa wyborcza, w szczególności zaś rezygnacja 
z kandydowania kandydatów zajmujących dalsze miejsca w głosowaniu. w tym 
kontekście dość znamienne, zdaniem J. Flisa, jest też to, że  na drugim miejscu 
w wynikach głosowania do Senatu aż w siedmiu okręgach znaleźli się kandydaci 
ruchu „Obywatele do Senatu”, czyli swego rodzaju alternatywy o zasięgu po-

32 J. Flis, Senat 2011 – Rola tożsamości partyjnych, Nowa Politologia, www.nowapolitologia.pl, 
s. 6 (13.12.2013). 
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nadregionalnym, wobec ugrupowań partyjnych wystawiających kandydatów 
do Senatu (a dokładnie we wszystkich tych przypadkach – wobec Platformy 
Obywatelskiej).  widać zatem, że pozycja zwycięskich kandydatów w znacznym 
stopniu może być zagrożona przez inne kandydatury – w tym kandydatów spoza 
konstelacji partii politycznych funkcjonujących we współczesnej Polsce. 

Do podobnych i równie interesujących wniosków prowadzi dokonana przez 
J. Flisa analiza regresji33 dokonana poprzez zbadanie związku między wynikiem 
zwycięskiego kandydata w wyborach do Senatu a wynikiem wyborczym partii 
wystawiającej lub popierającej tego kandydata w wyborach do Sejmu34. Przedsta-
wienie tej analizy w szczegółach zdecydowanie wykracza poza ramy podjętego 
w tym tekście tematu, warto jednak przytoczyć znamienny element jej wyniku 
– otóż w dwóch okręgach w wyborach senackich wygrali kandydaci z PSl, choć 
ten komitet wyborczy w żadnym okręgu nie wygrał wyborów do Sejmu. kluczem 
do zrozumienia tego mechanizmu wydaje się być stopień zidentyfikowania kan-
dydatów z okręgiem wyborczym, w którym kandydowali. 

widać zatem, że wyniki wyborów do Senatu, choć pozornie stanowią odzwier-
ciedlenie wyników wyborów sejmowych, zwiększając przewagę  zwycięskiej 
partii, w istocie stanowią zupełnie inną procedurę kompletowania składu i zu-
pełnie inne cechy kandydatów oraz kampanii wyborczej mogą mieć tu znaczenie. 
Przede wszystkim wygrana zaś zależy od potencjału osobistego kandydatów 
– ich rozpoznawalności i utożsamienia z wyborcami okręgu, a zatem zbliża się 
do teoretycznego obrazu obu przedstawionych cech – reprezentatywności i re-
sponsywności deputowanego wobec wyborców. 

Tezę tę potwierdzają wyniki badania, przeprowadzonego w 2013 roku na 
Górnym Śląsku. ankieta, przeprowadzona wśród 1 100 respondentów, polegała 
na prośbie, aby badani wskazali, które z wymienionych nazwisk polityków z wo-
jewództwa śląskiego rozpoznają i – w przypadku rozpoznania – jak oceniają jego 
pracę35. Z przedstawionych 74 nazwisk czynnych polityków krajowych jedynie 
dziesięciu okazało się cieszyć popularnością przekraczającą 25% rozpoznawalno-

33 Regresja statystyczna to badanie związku pomiędzy wielkościami danych i przewidywanie 
na tej podstawie nieznanych wartości jednych wielkości na podstawie znanych wartości innych. 

34 J. Flis, op.cit., s. 14–15. 
35 ankieta badawcza składała się z jednego pytania: „Przeczytam teraz imiona i nazwiska po-

lityków z województwa śląskiego. Proszę o stwierdzenie, czy rozpoznaje Pan/i/ to nazwisko, czy 
nie (wpisywanie odpowiedzi Tak / niE). a jeżeli Pan/i/ rozpoznaje to nazwisko – proszę o ocenę 
polityka w 5-stopniowej skali. najbardziej rozpoznawalni okazali się być: Jerzy buzek (europoseł), 
kazimierz kutz (senator), Marek Migalski (europoseł), adam Gierek (europoseł), Jan Olbrycht 
(europoseł), Jerzy Polaczek (poseł), Elżbieta bieńkowska (minister), Joanna kluzik-Rostkowska 
(posłanka), bolesław Piecha (senator), Tomasz Tomczykiewicz (poseł). Szczegóły dotyczące badania 
oraz analiza wyników dostępna w portalu wyborynaslasku.pl. (14.12.2013).
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ści, w tym gronie znalazło się dwóch senatorów i trzech posłów, jeden minister 
i aż sześcioro eurodeputowanych.  Trzeba jednak dodać, że w województwie ślą-
skim wybieranych jest 54 posłów i tylko 13 senatorów, więc ci ostatni są relatyw-
nie znaczniej lepiej reprezentowani w gronie osób rozpoznawanych w regionie. 

Są oni zatem lepiej identyfikowani i ich praca jest wyżej oceniana, choć wydaje 
się, że uwaga mediów i ciężar gatunkowy bieżących zdarzeń politycznych mocno 
uprzywilejowuje posłów w takiej rywalizacji. 

Przyczyną jest znowu to samo zjawisko. Skoro senatorów jest mniej i wybierani 
są w formule wygrywa pierwszy, a zatem uznany za najlepszego – muszą nie tylko 
być dobrze rozpoznawani w chwili wyboru, ale także nieustannie dbać o swoją 
reputację w okręgu wyborczym, oczekując kolejnego sprawdzianu swej rozpo-
znawalności i zaufania w cyklu wyborczym. Mniejsze znaczenie ma w tej sytuacji 
zaufanie, jakim wyborcy darzą partię – lub niechęć do konkurentów, co często 
bywa źródłem motywacji w decyzjach wyborczych w zantagonizowanym świecie 
partyjnym i podporządkowanych mu wyborach proporcjonalnych do Sejmu. 

Zaprezentowane w tekście wyniki wyborów, zarysowane zjawiska zagro-
żenia rekonfiguracją i rezygnacji komitetów partyjnych z wystawiania swoich 
kandydatów w wielu okręgach jednomandatowych, a także wynikająca z przed-
stawionego sondażu wysoka rozpoznawalność senatorów w okręgu skłaniają 
zatem do przyjęcia, że:

1) równoczesność wyborów do obu izb parlamentu oraz brak wyraźnej for-
muły reprezentacji określonych grup w polskiej izbie wyższej powodują, że 
jedynie odmienny system wyborczy pozwala wskazać na różnice w komple-
towaniu składu obu izb parlamentu i odnaleźć istotne różnice w wynikach 
wyborów w obu systemach – proporcjonalnym i większościowym w okrę-
gach jednomandatowych,

2) wyniki wyborów w okręgach jednomandatowych pokazują oprócz efektu 
znanego z poprzednich cyklów wyborczych – to jest znaczącej przewagi 
w Senacie partii wygrywającej wybory do Sejmu – także inne zjawisko, to 
jest przestrzeń dla kandydatów prezentujących niezależne od partyjnych 
komitety, często o tak dużej przewadze w okręgu, że eliminuje ona szanse 
pozostałych kandydatów,

3) zagrożenie rekonfiguracją i brak listy wyborczej oznacza konieczność in-
dywidualnego rozliczania się z wyborcami, co sprzyja surowszej selekcji 
kandydatów pod kątem ich identyfikacji z okręgiem,

4) identyfikacja wybranego kandydata w jednomandatowym okręgu umoż-
liwia łatwiejszą rozliczalność w cyklu wyborczym,

5) sposób typowania kandydatów w okręgach i dająca się zaobserwować, 
dzięki równoczesności wyborów, regresja między wynikami wyborów do 
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Sejmu i Senatu wskazują na duże znaczenie cech osobowych kandydatów 
– ich wyrazistość a zarazem zdolność podjęcia walki o głosy decydującego 
w tego rodzaju wyborach „środkowego wyborcy”,

6) istnieje ścisły związek między typem systemu wyborczego a zjawiskiem 
rozpoznawalności i zdolności do przypisania tożsamości między wyborcą 
a wybieranym, określonych w tekście jako reprezentatywność i respon-
sywność. 

wydaje się zatem, że doświadczenie wyborów do Senatu w okręgach jed-
nomandatowych zaczyna potwierdzać tezę o znacznie większej przestrzeni 
dla rozliczalności i responsywności tak ukształtowanej reprezentacji. Partyjny 
parasol działa w tych okolicznościach znacznie słabiej, a także komitety partyj-
ne znacznie rozważniej muszą dobierać kandydatów do senackich wyborów, 
zdolnych zwyciężyć z innymi w tej konkurencji, w której tylko jeden z nich może 
wygrać.  Efekt dbania o zaufanie i głos „środkowego wyborcy” tłumaczą z ko-
lei, dlaczego zarówno kandydaci, jak i obdarzeni przez wyborców mandatem 
senatorowie mniej są skłonni do używania skrajnej, konfrontacyjnej retoryki – 
tak w kampanii wyborczej, jak i działaniach w izbie. Te skutki przyjęcia systemu 
większościowego w okręgach jednomandatowych powinny być obserwowane 
w kolejnych cyklach wyborczych, a także w działaniu Senatu, który także ze 
względu na odmienną pozycję ustrojową i swoje funkcje sprzyja powstawaniu 
nowej jakości życia politycznego reprezentacji – uwolnionej od eskalacji par-
tyjnych antagonizmów, na którą zdaje się być skazana izba niższa parlamentu. 
bezpośredniość i konkurencyjność wyborów do Senatu mają bowiem zupełnie 
inny wymiar niż w wyborach sejmowych i prowadzić mogą do kształtowania izby 
deputowanych świadomych swoich związków z okręgiem i silnej identyfikacji 
z preferencjami wyborców, a te są często zupełnie inne niż, wykreowany często 
sztucznie, świat partyjnych podziałów. 
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Streszczenie

artykuł poświęcony jest analizie dwóch cech wyższej izby polskiego parlamen-
tu, to jest responsywności i reprezentatywności. kompletowanie składu Senatu 
poprzez wybory powszechne przeprowadzane równocześnie z wyborami do 
Sejmu każe szukać odmienności składu w odmiennościach systemu wyborcze-
go, w szczególności w formule stosowanej od 2011 roku wyborów w okręgach 
jednomandatowych. 

badanie wyników oraz przebiegu tych wyborów ujawnia cechy ukształtowanej 
w ten sposób reprezentacji – to jest jej relatywnie wysoką responsywność i iden-
tyfikację wygrywających kandydatów z okręgiem wyborczym oraz konieczność 
zabiegania o głosy tzw. środkowego wyborcy, co skłania do przyjęcia umiarko-
wanych i zdolnych do kompromisów postaw i preferencji deputowanych.

Słowa kluczowe: system wyborczy, reprezentacja, responsywność, teoria środ-
kowego wyborcy, system większościowy, okręgi jednomandatowe

Abstract

The article analyses two features of Polish Senate: responsiveness and repre-
sentativeness. General elections to Polish Senate, conducted in the same time as 
elections to Sejm, cause that differences in the composition of both chambers 
could be found in the antithetic election systems, especially in adopted in 2011 
‘first past the post’ voting in Senate electoral system.

Research of the voting outcomes and process reveals new characteristics of 
such completed representation, i.e. its higher responsiveness and identity with 
electoral constituency and a need to canvassing for ‘median voter’. It – in turn 
– brings about adopting more moderate and consensual attitudes among MPs. 

Keywords: electoral system, responsiveness, representation, median voter the-
orem, first past the post voting
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Dr hab. Krzysztof Skotnicki

Konstytucyjne uwarunkowania  
wyborów do Senatu RP1

istnienie dwuizbowości parlamentu w Polsce bez wątpienia jest od chwili 
odrodzenia naszej państwowości w 1918 r. jednym z najbardziej kontrower-
syjnych problemów ustrojowych. Dyskusje na ten temat toczyły się w okresie 
międzywojennym, w szczególności w okresie prac nad konstytucją z 1921 r., 
z różnym natężeniem pojawiały się również po ii wojnie światowej i to pomi-
mo likwidacji Senatu w następstwie referendum z 1946 r. Do przywrócenia 
ii izby doszło jednak dopiero w 1989 r. w następstwie ustaleń poczynionych 
podczas obrad Okrągłego Stołu. było to pewne ustępstwo strony „partyjno-
-rządowej” na rzecz strony „solidarnościowo-opozycyjnej”. Senat potrakto-
wano jednak wówczas w sposób bardzo instrumentalny, „jako swego rodzaju 
<<substytut demokracji>>”2, gdyż miał on wprawdzie (w przeciwieństwie 
do Sejmu) pochodzić z całkowicie wolnych wyborów, jego kompetencje jed-
nak mocno ograniczono. Stanowił on fragment znacznie bardziej misternej 
konstrukcji z asymetrycznym modelem dwuizbowego parlamentu, która 
wprowadzała w Polsce elementy pluralizmu politycznego i włączała przy-
najmniej część opozycji w oficjalne życie polityczne państwa, pozostawiając 
jednak decyzje w dotychczasowych rękach struktur partii robotniczej. Ten 
założony model nigdy jednak nie wszedł w życie, o czym przesądził wynik 
wyborów z 4 czerwca 1989 r., które otworzyły drogę do rzeczywistego rzą-
dzenia przez siły wywodzące się z obozu solidarnościowego. Początkowe 

Dr hab. krzysztof Skotnicki – profesor nadzw. centrum Studiów wyborczych uł.
1 Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-

natu RP, zorganizowanej przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w warszawie.

2 Zob. l. Garlicki, Uwaga 8 do Rozdziału IV „Sejm i Senat”, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, t. I, red. l. Garlicki, Warszawa 1999. 
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znaczenie Senatu było nawet większe, niż wynikało to z regulacji konstytu-
cyjnej przyjętej w noweli z 7 kwietnia 1989 r., chociaż nigdy nie stanowił on 
organu równorzędnego izbie i. 

wybory z 4 czerwca 1989 r. zapoczątkowały proces zasadniczych reform 
ustrojowych państwa. Transformacja ustrojowa nigdy nie dotknęła jednak Se-
natu, okazało się bowiem, że brakuje na niego pomysłu. w znacznej mierze 
funkcjonuje on na zasadzie inercji, gdyż trudno za istotne uznać drobne korekty 
kompetencyjne, większe znaczenie mają jedynie jego uprawnienia wynikające 
z członkostwa Polski w unii Europejskiej3. W licznych dyskusjach o Senacie wyar-
tykułowano bodaj wszystkie argumenty przemawiające za, jak i przeciwko jego 
istnieniu i bikameralizmowi. Moim celem nie jest również ich przywoływanie, 
gdyż są one powszechnie znane. należę jednak do tej grupy konstytucjonalistów, 
która była początkowo przeciwna istnieniu tej izby4, z czasem uznałem jednak, 
że może ona odgrywać znaczącą rolę przede wszystkim w procesie stanowienia 
prawa. Dostrzegam jednak potrzebę reformy Senatu, gdyż po blisko dwudziestu 
pięciu latach od jego przywrócenia oraz ponad szesnastu latach obowiązywania 
konstytucji z 1997 r., gdy mamy doświadczenie z jej stosowaniem w różnych ukła-
dach politycznych, wydaje się, że utrzymanie tej izby w jej obecnym kształcie nie 
jest konieczne5. Przychylam się tym samym do licznych głosów poszukujących 
bardziej optymalnego modelu polskiego bikameralizmu i roli w nim Senatu jako 
II izby6. nie będzie przy tym żadnym ryzykiem stwierdzenie, że dla zdecydowanej 
większości opowiadających się za odnową Senatu za jedną z najważniejszych jego 
reform uchodzi zmiana sposobu jego kreacji. Problem polega jednak na tym, że 
wiele z tych propozycji jest zdecydowanie nierealnych z uwagi na konieczność 

3 Szerzej na ten temat piszę w: Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny?, [w:] Dwadzieścia 
lat transformacji ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, Warszawa 2010.

4 Zob. K. Skotnicki, Spór o drugą izbą polskiego parlamentu, „Acta Universitatis lodziensis”, 
Folia iuridica 59, 1994, s. 95–108.

5 Zob. Kilka uwag w sprawie kierunków reformy Senatu, [w:] Prawa człowieka – społeczeństwo 
obywatelskie – państwo demokratyczne, księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi 
Sarneckiemu, pod red. P. Tulei, M. Florczak-wątor i S. kubasa, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
2010, s. 349–358.

6 Zob. np. W. Sokolewicz, O potrzebie reformy Senatu, „Państwo i Prawo” 2001, nr 11; M. Granat, 
M. Dobrowolski, Jaka reforma Senatu, „Państwo i Prawo”  2002, z. 5; S. Gebethner, Rola Senatu RP 
jako drugiej izby parlamentu w obliczu wyzwań XXI wieku, [w:] Senat II i III Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2003; J. Szymanek, W sprawie reformy Senatu. Dziś, „Przegląd Społeczny” 2005, nr 2; 
M. Dobrowolski, W sprawie potrzeby reformy dwuizbowości polskiego parlamentu, „Przegląd Sej-
mowy” 2009, nr 2; Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej, Materiały z konferencji 
zorganizowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem 
Historycznym i Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych z okazji 90. rocznicy pierwszego posie-
dzenia Senatu II Rzeczypospolitej, 11 grudnia 2012 r., Warszawa 2013.  
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zmiany czy chociażby nowelizacji konstytucji, a w istniejącej rzeczywistości po-
litycznej zdecydowanie wydaje się to absolutnie nierealne. celem niniejszego 
opracowania jest dlatego dokonanie analizy obowiązujących konstytucyjnych 
uwarunkowań wyborów do Senatu RP i pokazanie, gdzie istnieją możliwości 
poszukiwania innego sposobu jego kreacji oraz gdzie jest to w świetle ustawy 
zasadniczej absolutnie niemożliwe. 

Pierwsza kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że Senat, będący 
jednym z organów, przez który władzę sprawuje naród (suweren), jest – zgodnie 
z art. 97 – organem przedstawicielskim składającym się ze 100 senatorów, którzy 
pochodzą z wyborów. akcentuję to, gdyż pojawiają się czasem głosy, aby w or-
ganie tym zasiadały również inne osoby, a w szczególności byli prezydenci czy 
też byli premierzy. Propozycje te zasługują, moim zdaniem, na rozważenie, nie są 
jednak absolutnie możliwe do zrealizowania bez zmiany regulacji konstytucyjnej.    

wybory, w znaczeniu prawnym, rozpoczynają się od ich zarządzenia. Zgodnie 
z konstytucją w przypadku wyborów do Senatu to konsekwencja zarządzenia 
wyborów do Sejmu, gdyż kadencja drugiej izby jest zależna od kadencji izby 
pierwszej (zasada jednakowości kadencji). należy skrótowo przypomnieć, gdyż 
wykracza to poza ramy zakreślone w tytule, że kadencja Senatu rozpoczyna 
się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie nowej kadencji (art. 98 
ust.1). Tym samym zebranie się drugiej izby na pierwsze posiedzenie nowej ka-
dencji nie może nastąpić przed tym dniem, gdyż wówczas trwa jeszcze kadencja 
Sejmu kończącego swoją działalność. Z uwagi na asymetryczność roli obu izb 
w polskim parlamencie, w którym Senat jest izbą o mniejszym znaczeniu, nie 
powinna mieć również miejsca sytuacja, w której Senat zbierze się wprawdzie 
w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu nowej kadencji, jednak uczyni to wcze-
śniej niż pierwsza izba bądź równocześnie z nią (co w tym drugim przypadku 
zrodziłoby oczywiście również kwestię udziału w nim Prezydenta RP, jak i wielu 
innych osób). Senat może zebrać się zatem wyłącznie po zakończeniu pierwszego 
posiedzenia Sejmu nowej kadencji i nie musi czynić tego nawet w tym samym 
dniu, lecz może to mieć miejsce następnego dnia (taka sytuacja miała zresztą 
miejsce również w praktyce, np. w  2005 r., gdy na i posiedzenie Sejm zebrał się 
w dniu 19 października, zaś Senat w dniu 20 października). 

Jak wiadomo, problem zarządzenia wyborów parlamentarnych uregulowany 
jest odmiennie w zależności od tego, czy mamy do czynienia z normalnym za-
kończeniem kadencji Sejmu, czy też skróceniem kadencji przez sam Sejm (tzw. 
samorozwiązanie), skróceniem kadencji przez prezydenta bądź jest konsekwencją 
wydłużenia kadencji z uwagi na zarządzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych; 
problemem jest też termin wyborów w sytuacji wprowadzenia jednego ze stanów 
nadzwyczajnych po zarządzeniu wyborów.



56

Przypominam, że wybory do Sejmu i do Senatu zarządza Prezydent RP. w przy-
padku normalnego końca kadencji Sejmu, zgodnie z art. 98 ust. 2 zarządza je 
nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu 
i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 
30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu. natomiast 
w przypadku skrócenia kadencji terminy te przedstawiają się nieco inaczej. Jeżeli 
o skróceniu kadencji Sejmu decyduje prezydent, jednocześnie zarządza wybory 
do Sejmu i Senatu, wyznaczając ich datę na dzień przypadający nie później niż 
w ciągu 45 dni od dnia zarządzenia skrócenia kadencji Sejmu (art. 98 ust. 5). Taki 
sam termin 45 dni ustanowiony jest również w przypadku skrócenia kadencji 
przez sam Sejm, gdyż w tym przypadku konstytucja w art. 98 ust. 3 stanowi o od-
powiednim stosowaniu art. 98 ust. 5. Z inną sytuacją będziemy mieć natomiast 
do czynienia w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, 
gdyż wówczas, zgodnie z art. 228 ust. 7, w czasie jego trwania oraz w ciągu 90 
dni po jego zakończeniu nie może być skrócona kadencja Sejmu, nie mogą być 
przeprowadzone wybory do Sejmu i Senatu, a ich kadencje ulegają odpowied-
niemu przedłużeniu7. Ze szczególną sytuacją będziemy mieć w tym przypadku do 
czynienia, jeżeli stan nadzwyczajny zostanie ogłoszony po zarządzeniu wyborów. 
w literaturze przedmiotu jest wyrażane przeświadczenie, że w takim przypadku 
czynności wyborcze na czas stanu nadzwyczajnego są zawieszane, a po jego 
zakończeniu kontynuowane8.

niezależnie od tego, z jakich względów i na podstawie których przepisów kon-
stytucji zarządzone zostaną wybory parlamentarne, można mówić co najmniej 
o dwóch istotnych tego konsekwencjach.

Po pierwsze, równoczesny termin wyborów do Sejmu i Senatu oznacza, że 
uwaga wszystkich zwrócona jest przede wszystkim na kreację pierwszej izby. 
czynią tak zarówno partie polityczne, i to nie tylko te, które są głównymi akto-
rami na scenie politycznej (w tym również  ugrupowania o mniejszym znaczeniu, 
czasem nawet bez jakiejkolwiek szansy na wprowadzenie swoich przedstawicieli 
do parlamentu), jak i media oraz społeczeństwo (wyborcy). Do Sejmu bowiem, 
z uwagi na jego dominującą rolę w parlamencie, kandydują liderzy partyjni i naj-

7 Szerzej na ten temat pisałem w pracy: Problematyka zarządzenia powszechnych wyborów 
w Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do-
świadczenia i inspiracje, red. l. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 263–269.

8 Zob. K. Skotnicki, Opinia na temat skutków prawnych wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 
„Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2010, nr 3, s. 35–40; A Szmyt, Opinia na temat skutków 
prawnych wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 
232 Konstytucji) dla procedury wyborczej uruchomionej postanowieniem Marszałka Sejmu o zarządze-
niu wyborów po opróżnieniu urzędu Prezydenta RP (art. 128 ust. 2 Konstytucji), „Zeszyty Prawnicze 
Biura Analiz Sejmowych” 2010, nr 3, s. 41–47.
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ważniejsi politycy w każdej z partii czy osoby, na których partiom politycznym 
najbardziej zależy, ale również osoby, które z uwagi na swoją popularność (np. 
tzw. celebryci czy sportowcy bądź aktorzy), a więc również dosyć powszechną 
rozpoznawalność, mające szansę uzyskania znacznej liczby głosów.

konstytucja w art. 97 ust. 2 ustala zasady, na podstawie których opiera się 
system wyborczy do Senatu. Są nimi: powszechność, bezpośredniość i tajność. 
Są to niewątpliwie pojęcia określane mianem zastanych, co znaczy, że użyte 
zostały w znaczeniu, jakie nadawane jest im od dawna, chociaż niekoniecznie 
musi to oznaczać, że rozumiane są jednoznacznie.

Powyższa uwaga w szczególności odnosi się do pierwszej z nich. Zdzisław 
Jarosz już przed laty podkreślał, że „konstytucje […] z reguły nie określają ściśle, 
w jaki sposób głoszona w nich zasada powszechności ma być rozumiana i reali-
zowana, odsyłając w tym zakresie od ustaw zwykłych. Te zaś podkładają pod to 
pojęcie najrozmaitszą treść”9. w moim przekonaniu można wyodrębnić aż pięć 
znaczeń tego pojęcia. najbardziej skrajne to takie, kiedy rozumie się przez nie 
wybory przeprowadzane jednocześnie na obszarze całego państwa. Sporadycz-
nie używane jest również jako przeciwieństwo do tzw. wyborów częściowych, 
uzupełniających. Oba te znaczenia odbiegają jednak od rozumienia ogólnie przy-
jętego w polskiej nauce, a przede wszystkim tego, jakie przypisywane jest mu 
w odniesieniu do wyborów w tekstach konstytucji i ustaw. Problem sprowadza 
się dlatego przede wszystkim do tego, czy powszechność prawa wyborczego 
odnoszona jest wyłącznie do czynnego prawa wyborczego (trzecie znaczenie), 
łączona jest z czynnym i biernym prawami wyborczymi (czwarte znaczenie), czy 
wreszcie odnosi się również do wszystkich stadiów postępowania wyborczego 
(piąte znaczenie), a więc udziału w organach wyborczych, zgłaszania kandydatów 
czy ich list, wnoszenia protestów wyborczych10. W moim przekonaniu problem 
sprowadza się przede wszystkim do tego, czy pojęcie „zasada powszechno-
ści wyborów” odnosi się wyłącznie do czynnego prawa wyborczego, czy też 
obejmuje również bierne prawo wyborcze, gdyż np. dostępność do każdej fazy 
postępowania wyborczego czy sędziowski skład Państwowej komisji wyborczej 
niewątpliwie jej nie podważają. w sporze tym opowiadam się za poglądem, iż 
„powszechność” odnosi się jedynie do aktywnego prawa wyborczego. wyłącznie 
do aktu głosowania w kontekście wyborów odnoszą też ten wyraz współczesne 
słowniki języka polskiego11. Tym samym przez powszechność wyborów należy 
rozumieć jedno z podstawowych obywatelskich praw podstawowych. 

9 Zob. Z. Jarosz, System wyborczy PRL, Warszawa 1969, s. 36.
10 Szerzej omawiam to w pracy Zasada powszechności w prawie wyborczym. Zagadnienia teorii 

i praktyki, łódź 2000, s. 11–19. 
11 Szerzej tamże, s. 19.
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Rozwinięcie czy częściowe konstytucyjne skonkretyzowanie zasady po-
wszechności wyborów (nie tylko zresztą do Senatu, ale również prezydenta, 
posłów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego oraz udzia-
łu w referendum) znajduje się w art. 62 konstytucji. Stanowi on, że prawo 
głosowania podczas referendum i wyborów posiadają obywatele polscy, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat (ust. 1) oraz nie są 
prawomocnym wyrokiem sądu ubezwłasnowolnieni bądź pozbawieni pełni 
praw publicznych lub wyborczych (ust. 2). Takie same cenzusy wyborcze 
w przypadku czynnego prawa wyborczego w wyborach wszystkich orga-
nów to rozwiązanie, które jest zasadne i nie ma głosów postulujących ich 
zróżnicowanie. należy jednak pamiętać, że wskazana regulacja budzi liczne 
zastrzeżenia z uwagi na automatyzm pozbawiania prawa głosowania osób 
ubezwłasnowolnionych12, pominięcie prawa głosu w wyborach do organów 
stanowiących i organów wykonawczych gminy osób stale zamieszkujących 
na jej obszarze i posiadających obywatelstwo jednego z państw unii Euro-
pejskiej, ale nieposiadających obywatelstwa polskiego czy też całkowite 
pominięcie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Jak wiadomo, pojawiają 
się również głosy o konieczności obniżenie granicy wieku, przekroczenie 
której rodzi powstanie prawa udziału w głosowaniu, np. do lat 16, jednak 
–  nie wdając się w zasadność tej propozycji – niewątpliwie jest to możliwe 
w świetle regulacji konstytucyjnej.

Z zasadą powszechności głosowania bardzo ściśle związana jest kwestia 
gwarancji możliwości skorzystania z posiadanego czynnego prawa wyborczego. 
Regulacja konstytucyjna nie jest w tym przypadku nadmiernie rozbudowana 
i można wskazać właściwie tylko jedno rozwiązanie, a mianowicie – jak już wska-
zywałem – obowiązek prezydenta wyznaczenia wyborów do Sejmu i do Senatu 
na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od 
rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu (art. 98 ust. 1). Oznacza to, że nie tylko 
zarządzenie wyborów musi nastąpić jednocześnie, ale również w tym samym 
czasie musi odbyć się głosowanie w wyborach do obu izb parlamentu. Zgodnie 
z wyrokiem Trybunału konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie k 9/11 musi 
być to tylko jeden dzień, gdyż za niekonstytucyjne uznał on rozwiązanie kodeksu 
wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 r13. przewidujące możliwość dwudniowego 
głosowania podczas wyborów do Sejmu i Senatu (jak i prezydenta). Z uwagi na 
niedostatki argumentacji wykładnia dokonana przez  Trybunał nie przekonuje, 

12 Jest to w szczególności konsekwencja wyroku Europejskiego Trybunału Praw człowieka 
z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie alajos kiss przeciwko węgrom (skarga nr 38832/06). 

13 Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.
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co – jak wiadomo – spotkało się z krytyką niektórych glosatorów14, nie zmienia 
to jednak faktu, że głosowanie musi być tylko jednodniowe.

konstytucja z 1997 r. zmieniła, w porównaniu z rozwiązaniami obowiązującymi 
od 1989 r., jeden z wymogów stawianych kandydatowi w wyborach do Senatu, 
podnosząc z 21 lat do 30 lat w dniu głosowania minimalny wiek nabycia biernego 
prawa wyborczego (pozostałe cenzusy są takie same jak w przypadku czynnego 
prawa wyborczego, a więc posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności 
do czynności prawnych, pełni praw publicznych). Trudno zatem mówić, że ma-
my w tym przypadku do czynienia z powszechnością tego prawa czy równością 
praw politycznych obywateli, jest to jednak niewątpliwie wyjątek ustanowiony 
wyraźnie w konstytucji.

w konstytucji odnajdziemy jednak jeszcze inne rozwiązania odnoszące się do 
kandydowania w wyborach do Senatu. Po pierwsze, w art. 100 ust. 2 ustanawia 
ona niemożność jednoczesnego ubiegania się o mandat posła i senatora, czego 
nie ustanawiały wcześniejsze polskie ustawy zasadnicze ustanawiające dwu-
izbowość parlamentu. Jest to rozwiązanie ze wszech miar słuszne i prowadzi do 
uniknięcia „wątpliwości, jakie mogliby podnosić wyborcy, nie wiedząc, czy kandy-
dat na senatora, kandydujący równocześnie do Sejmu nie wybierze w przypadku 
podwójnego <<sukcesu wyborczego>> mandatu poselskiego”15. Po drugie, kon-
stytucja w art. 132 przewiduje brak prawnej zdolności urzędującego Prezydenta 
RP do objęcia mandatu parlamentarnego, jako że: „Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji 
publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowaniem urzędu. Mamy 
zatem w tym przypadku do czynienia z jedynym na gruncie ustawy zasadniczej 
przypadkiem niewybieralności rozumianej jako „wykluczenie zdolności określonej 
osoby do kandydowania w wyborach i objęcia mandatu z uwagi inny pełniony 
urząd, funkcję czy stanowisko”16. Zakaz ten jest konsekwencją podziału władzy 
w aspekcie personalnym, a w szczególności szerokim zakresem uprawnień głowy 
państwa w stosunku do parlamentu, ale i rządu17. 

Zasadę bezpośredniości wyborów Senatu należy rozumieć w taki sam spo-
sób jak w przypadku jej występowania podczas wszystkich innych wyborów. 

14 Zob. moją glosę, a w szczególności Małgorzaty laskowskiej opublikowane w „Przeglądzie 
Sejmowym” z 2012 r. nr 1, s. 118–121 i 128–143. 

15 Zob. M. Przywara, System wyborczy do Sejmu i do Senatu RP po 1989 roku – ciągłość i zmiany, 
Warszawa 2010, s. 188, przypis 703 (maszynopis rozprawy doktorskiej w zbiorach autora).

16 Zob. l. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wydanie 2, Warszawa 1998, s. 187. 
17 Szerzej na temat niemożności kandydowania i niewybieralności pisałem w pracy: Incandi-

dabilità, ineleggibilità, incompatibilia in Polonia, [w:] Le evoluzioni della legislazione elettorale “di 
contorno” in Europa, atti del iii colloquio italo-polacco sulle transformazioni istituzionali, a cura di 
G.C. De Martin, Z. Witkowski, P. Gambale, E. Griglio, CEDAM 2011, s. 215–233.
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Oznacza ona zatem, że wyborcy mają oddawać głos wprost na kandydata czy 
kandydatów, których nazwiska umieszczone są na karcie do głosowania. Poza 
rozważaniami pozostawiam natomiast tutaj kwestię tego, czy rozumieć przez 
nią należy również oddawanie głosu osobiście przez wyborcę.

Zasada tajności wyborów do Senatu odnosi się natomiast wyłącznie do aktu 
głosowania i oznacza konieczność stosowania różnych rozwiązań zabezpiecza-
jących przed możliwością poznania przez osoby trzecie informacji o treści głosu 
oddanego przez wyborcę, a więc takie jak urna do głosowania czy wyodrębnione 
miejsce, w którym wyborca wypełnia kartę do głosowania.

Odnosząc się do zasad, na podstawie których przeprowadzane są wybory do 
Senatu, uwagę zwraca również odmienna ich liczba w porównaniu z zasadami wy-
borczymi do Sejmu określonymi w art. 96 ust. 2, gdyż pominięte są dwie zasady: 
równości i proporcjonalności; nie ma też wymienionej zasady wolności wyborów.

Pominięcie w konstytucji zasady równości w przypadku wyborów do Senatu 
ma swoje uzasadnienie w sposobie kreacji tego organu  po jego przywróceniu 
w 1989 r. oraz braku decyzji w chwili uchwalania ustawy zasadniczej odnośnie do 
przyszłego podziału administracyjno-terytorialnego Polski. wybory, w których 
w każdym ówczesnym województwie wybierano po 2 senatorów, a w woje-
wództwach warszawskim i katowickim nawet po 3 senatorów, chociaż równe 
z punktu widzenia równości formalnej, gdyż wyborca w każdym województwie 
dysponowała jednakową liczbą głosów podczas wyborów do Senatu, nie były 
jednak równe w materialnym aspekcie tej zasady, gdyż zdecydowanie różna była 
siła (znaczenie) głosu oddawanego przez wyborców w różnych województwach. 
Jednocześnie ustrojodawca, nie znając liczby przyszłych województw, jak i nie 
wiedząc, czy powstaną powiaty i ile ich będzie, nie mógł zatem ustanawiać zasady 
równości wyborów do tej izby. Z faktu braku konstytucjonalizacji zasady równości 
w wyborach do Senatu nie można natomiast wyprowadzać wniosku o braku jej 
istnienia w aspekcie formalnym. Przemawia za tym generalna treść wyrażonej 
w art. 32 i art. 33 konstytucji zasady równości, w tym oczywiście również w sferze 
praw politycznych18. w literaturze przedmiotu w pełni zasadnie już bezpośrednio 
po uchwaleniu konstytucji wskazywano również, że z braku konstytucjonalizacji 
zasady równości w wyborach do Senatu nie można wyprowadzać wniosku o za-
kazie jej ustanowienia w znaczeniu materialnym w regulacji ustawowej19.

Podobnie z braku konstytucjonalizacji zasady proporcjonalności wyborów 
do Senatu nie można wyprowadzać wniosku, że ustawa zasadnicza nakazuje 

18 Zob. l. Garlicki, Uwaga 10 i Uwaga 14 do art. 97 Konstytucji, [w:] Konstytucja …, op. cit.
19 Zob. P. Sarnecki, Funkcje i struktura parlamentu według nowej konstytucji, „Państwo i Prawo” 

1997, z. 11–12, s. 40.
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dokonywanie wyboru drugiej izby w sposób większościowy. Odwrotnie, oznacza 
to pełną swobodę ustawodawcy w kształtowaniu sposobu jej wyboru. Mogą to 
być zatem zarówno względne wybory większościowe, bezwzględne (absolutne) 
wybory większościowe, czyste wybory proporcjonalne, spersonalizowane wy-
bory personalne, wybory proporcjonalne, wybory proporcjonalne w okręgach 
wyborczych o różnej wielkości, system pojedynczego głosu przechodniego, 
segmentowy system wyborczy czy kompensacyjny system wyborczy20, a może 
jeszcze jakiś inny system, który nie został dostrzeżony i wyróżniony przez Dietera 
nohlena. w przypadku zastosowania systemu proporcjonalnego istnieje również 
możliwość wprowadzenia tzw. progów wyborczych.

w całym okresie transformacji ustrojowej wybory do Senatu są większościo-
we, przy czym tylko podczas pierwszych, przeprowadzonych w 1989 r., były to 
absolutne wybory większościowe przeprowadzane w dwóch turach. Do czasu 
uchwalenia kodeksu wyborczego były to przy tym wybory przeprowadzane 
w wielomandatowych okręgach wyborczych, jednak o małej liczbie mandatów 
(od 2 do 4). Począwszy od wyborów w 2011 r., są to natomiast wybory w okrę-
gach jednomandatowych. analiza wszystkich kolejnych wyników tych wyborów 
nakazuje jednak zwrócenie uwagę na reprezentatywność, a raczej brak repre-
zentatywności, wyłonionego w ten sposób składu drugiej izby. wybory więk-
szościowe, a w szczególności przeprowadzane w okręgach jednomandatowych 
z wykorzystaniem zasady większości względnej „sprawiają, że wyniki wyborów 
zarówno w skali jednego okręgu, jak i w skali ogólnokrajowej niejednokrotnie nie 
odzwierciedlają rzeczywistej woli wyborców”21. wybory większościowe zawsze 
znacznie bardziej deformują wynik głosowania niż wybory proporcjonalne. ko-
lejne polskie wybory do Senatu wyraźnie pokazują, iż ugrupowanie polityczne, 
na które oddano najwięcej głosów w wyborach do Sejmu, uzyskuje nieporówny-
walnie większą liczbę mandatów w wyborach do Senatu. w szczególności było 
to widoczne w wyborach w 2001 r., gdy koalicja Sojuszu lewicy Demokratycznej 
z unią Pracy uzyskała w wyborach do Sejmu 41,04% głosów, a w Senacie zdobyła 
75 mandatów. Z jeszcze większą dysproporcją mieliśmy do czynienia w 2005 r., 
kiedy na Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Sejmu oddano 26,99% głosów, 
a w drugiej izbie uzyskała ona 49 mandatów22. Stawia to pytanie, czy możemy 

20 Taką klasyfikację systemów wyborczych w wąskim znaczeniu stworzył D. nohlen w pracy 
Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, przekład R. alberski, J. Sroka, 
Z. wiktor, warszawa 2004, rozdział Systemy wyborcze poszczególnych krajów, s. 271–378.

21 Zob. E. Gdulewicz, w. kręcisz, Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w:] Ustroje państw współ-
czesnych, pod red. w. Skrzydły, tom i, lublin 2002, s. 27. 

22 Szerzej na temat tych dysproporcji pisałem w pracy Wpływ funkcji wyborów na prawo wyborcze 
i system wyborczy. Zarys problematyki, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 2, s. 22–25. 
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w takim przypadku mówić o spełnieniu przez wybory ich funkcji legitymacyj-
nej, a tym samym, czy wyłoniony w ten sposób organ jest rzeczywiście w pełni 
legitymowany do wypowiadania się w imieniu suwerena. Sądzę dlatego, że 
można zastanowić się, czy wybory do Senatu nie powinny być proporcjonalne. 
należy zważyć, że z sytuacją proporcjonalnych wyborów do Sejmu i również 
proporcjonalnych wyborów do Senatu mieliśmy już do czynienia na gruncie 
konstytucji marcowej. Pod rozwagę poddaję dlatego dokonywanie wyborów ii 
izby w czystych wyborach proporcjonalnych w jednym stumandatowym okręgu 
wyborczym. Tak ukształtowany Senat byłby nawet bardziej reprezentatywny 
niż Sejm, otworzyłoby to również łatwiejszą drogę do finansowania z budżetu 
państwa partii politycznych o poparciu rzędu 1%.

konstytucja nie wymienia również wśród zasad wyborczych do Senatu zasady 
wolności wyborów. nie czyni tego również w przypadku wyborów do innych 
organów, przypomnieć jednak należy, że wymieniała ją w przypadku wyborów 
do ii izby na gruncie tzw. Małej konstytucji z 1992 r.  O ile jednak wówczas był 
to klasyczny przykład niechlujstwa ustrojodawcy, to obecnie jest to nawiązanie 
do polskiej tradycji, w której zasada ta nie była wymieniana pod rządami konsty-
tucji, gdy wybory wolne bez wątpienia były. O jej obecnym występowaniu bez 
wątpienia przesądzają inne rozwiązania konstytucji, chociażby takie jak zasada 
powszechności wyborów, tajności głosowania, pluralizm polityczny czy swoboda 
zgłaszania kandydatów. Jest to bowiem klasyczny wręcz przykład zasady, którą 
można wyprowadzić z całokształtu postanowień ustawy zasadniczej. należy też 
pamiętać, że „zasadę wolności wyborów odróżnia od pozostałych zasad prawa 
wyborczego […] to, że jej urzeczywistnienie obejmuje w procesie wyborczym naj-
ważniejsze pozaprawne aspekty szeroko rozumianego systemu wyborczego. Są 
to m.in. reguły dotyczące wewnątrzpartyjnych procedur wyłaniania kandydatów, 
strategie wyborcze partii politycznych i metody prowadzenia kampanii wybor-
czej czy – choćby – psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych”23.

Dla pełnego obrazu konstytucyjnej regulacji wyborów do Senatu wspomnieć 
jeszcze należy, iż prawo zgłaszania kandydatów przyznaje ona partiom poli-
tycznym i wyborcom (art. 100 ust. 1). Zdaniem leszka Garlickiego nie oznacza to 
jednak pozbawienia prawa zgłaszania kandydatów przez inne organizacje poli-
tyczne czy społeczne. Jego zdaniem przywołany przepis ma jedynie znaczenie 
gwarancyjne, stąd nie wynika z niego zakaz ustawowego przyznania tego prawa 
innym organizacjom. „Zresztą – podkreśla – organizacje społeczne, zawodowe 
czy kulturalne są formą działania <<wyborców>> i choćby z tego względu można 

23 Zob. G. krzyszeń, Standardy prawne wolnych wyborów parlamentarnych, białystok 2007, s. 95.
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je objąć zakresem tego przepisu”24. Nie jest to dla mnie argumentacja przeko-
nująca i zdecydowanie uważam, że ustawa wyborcza nie może przyznać prawa 
zgłaszania kandydatów innym podmiotom niż wskazane w ustawie zasadniczej. 
inną sprawą jest natomiast przede wszystkim praktyka wyborcza, widoczna 
w szczególności w przypadku wyborów prezydenckich, kiedy prawo zgłaszania 
kandydatów na podstawie konstytucji mają formalnie wyłącznie wyborcy (art. 
127 ust. 3 drugie zdanie), a de facto kandydaci zgłaszani są przez partie polityczne. 
Dowodzi to jedynie wadliwości (nieżyciowości) regulacji konstytucyjnej.

Ostatnim rozwiązaniem, na które chciałbym zwrócić uwagę, jest stwierdzanie 
ważności wyborów do Senatu przez Sąd najwyższy, który czyni to po rozpatrze-
niu protestów przeciwko ważności wyborów. Protesty mogą składać wyborcy, 
konstytucja nic jednak więcej na ten temat nie przesądza, odsyłając w tym za-
kresie do ustawy, co również można chyba uznać za jej wadę (art. 101 ust. 1 i 2).

konkludując rozważania, należy podzielić pogląd leszka Garlickiego, zgod-
nie z którym regulacji wyborów do Senatu w ustawie zasadniczej jest bardzo 
lakoniczna i nie powinna mieć miejsca w przypadku organu konstytucyjnego25. 
Pozostawia ona bardzo daleko idącą swobodę kształtowania prawa wyborczego 
ustawodawcy, dzieje się tak jednak w obszarach, które nie mają istotnego wpływu 
na uczynienie z ii izby organu o znaczącym wpływie na realizację funkcji usta-
wodawczej. Siła tego organu tkwi w odmienności w porównaniu z izbą pierwszą 
reprezentacji. „w przeciwnym razie – zasadnie pisze Jarosław Szymanek – obie 
części ciała ustawodawczego będą względem siebie kongruentne, co w istocie 
może, i chyba nawet powinno, doprowadzić do zakwestionowania zasadności 
przeprowadzonego podziału i wyodrębnienia w ramach parlamentu dwóch, 
osobnych zgromadzeń”26. wiele jest też dlatego racji w jego słowach, że w takim 
przypadku ii izba wydaje się być instytucją par excellence niepotrzebną27.

24 Zob. l. Garlicki, Uwaga 6 do art. 100, [w:] Konstytucja …, op. cit.
25 Zob. l. Garlicki, Uwaga 3 do art. 97, [w:] Konstytucja …, op. cit.
26 Zob. J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przy-

kładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005, s. 103.
27 Tamże.
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Streszczenie

Konstytucyjne uwarunkowania wyborów do Senatu RP

Powszechnie przyjmuje się, że odnowa Senatu w dużej mierze zależy od spo-
sobu zmiany sposobu jego kreacji. w tekście ukazane są aktualne konstytucyjne 
uwarunkowania tej procedury. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, 
że regulacja ta jest dosyć lakoniczna i pozostawia ustawodawcy daleko idącą 
swobodę w jej kształtowaniu, ma to jednak miejsce w obszarach, które nie mają 
istotne znaczenia dla ukształtowania składu tego organu pozwalającego na jego 
inne funkcjonowanie.  

Abstract

Constitutional conditions of the Republic of Poland Senate Elections

It is commonly known that the renovation / reconstruction of Senate strongly 
depends on the way of its creation. The paper presents current constitutional 
conditionings of this procedure. As the analysis show, that regulation is very 
laconic and gives a lot of freedom on the legislator’s side. It happens though in 
the aspects which do not have serious meaning from the point of view of the 
composition’s shaping.
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Dr Piotr Zientarski

Kierunki zmian funkcji Senatu RP1

1. Ewolucja funkcji Senatu RP w latach 1989–19972

Samo określenie funkcji danego organu jest z reguły kwestią przyjętej konwen-
cji, co wynika zarówno z celu, w jakim wyodrębnia się poszczególne funkcje, jak 
i z doboru kompetencji, grupowanych w ramach danej funkcji. konwencjonalność 
wyodrębniania funkcji organu państwowego wynika także z tego faktu, że klasy-
fikacja funkcji oparta jest jednak na kryteriach materialnych, uwzględniających 
analizę użytku czynionego z konkretnych kompetencji3.

Funkcje parlamentu określają przedmiotowy zakres jego kompetencji4. Do 
klasycznych funkcji parlamentu zalicza się ustawodawstwo i kontrolę5. Są one 
najwcześniej uznane w aktach prawnych dotyczących kompetencji parlamentu 
(np. Declaration of Rights z 1689 r. w anglii), później zaś wynikają z zasady podziału 

Dr Piotr Zientarski – przewodniczący komisji ustawodawczej Senatu RP.
1  Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-

natu RP, zorganizowanej przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w warszawie.

2  W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty opracowania P. B. Zientarski, Organizacja 
wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, Toruń 2011.

3  W. Zakrzewski:, Jeszcze o funkcjach Sejmu PRL (polemika), „Państwo i Prawo” 1971, z. 10, 
s. 640.

4  a. korobowicz (red.), R. Mojak, w. Skrzydło, Zarys dziejów konstytucjonalizmu polskiego, lu-
blin 1996, s. 103, A. S. Awtonomow, Prawowaja ontołogija polityki. K pastrojeniju systemy kategorii, 
Moskwa 1999, s. 307–308.

5  Marcin kudej uważa, że rolę ustrojową Senatu mogłyby eksponować następujące funkcje: funk-
cja współkształtowania systemu ustroju państwa, funkcja współkształtowania systemu prawnego 
państwa, funkcja częściowego współkształtowania polityki państwa, funkcja współkształtowania 
obsady personalnej określonych organów państwa. Z. witkowski, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 
[w:] Prawo konstytucyjne, (red.) Z. witkowski, Toruń 2009, s. 96. 
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władz6. Ta ostatnia to typowy przykład funkcjonalnie powiązanego zespołu norm. 
Podstawą jej jest tzw. przepis zrębowy wyrażający tę zasadę7. Można z niego wyin-
terpretować dyrektywę, w myśl której „wymóg ‘rozdzielenia’ władz oznacza m.in., 
iż każdej z trzech władz powinny przypadać kompetencje materialne odpowiada-
jące ich istocie, a – co więcej – każda z trzech władz powinna zachowywać pewne 
minimum wyłączności kompetencyjnej stanowiącej o zachowaniu tej istoty”8. 

Polski Senat, mimo że łączy w ramach swej pozycji prawnoustrojowej i w prak-
tycznym działaniu różne role, tak jak każdy organ działać musi na podstawie 
zasady legalizmu. Sprawia to, że zestawiając jego role: przedstawicielstwa na-
rodu i organu państwowego pierwszeństwo dać musimy temu ostatniemu, 
państwowemu i legalistycznemu, aspektowi działania. Stąd wynika potrzeba 
precyzyjnego określenia granic władzy Senatu i zasad stosowania właściwych 
mu prawnych form działania9. 

kiedy nowelą konstytucji PRl w dniu 7 kwietnia 1989 r. przywracano do pol-
skiego systemu ustrojowego Senat, pozycja ustrojowa tej izby była zakreślona 
dość zachowawczo, z uwagi na dominującą w okresie PRl pozycję Sejmu w syste-
mie organów władzy. Stąd wyodrębnienie funkcji Senatu oznaczało początkowo 
podzielenie się przez izbę i niektórymi kompetencjami z izbą ii, przy zachowaniu 
zdecydowanie silniejszej pozycji ustrojowej Sejmu.

na podstawie noweli z 7 kwietnia 1989 r. Senat miał prawo w ciągu miesiąca 
od dnia przekazania przez Sejm ustawy, a w przypadku ustawy budżetowej10 
w ciągu 7 dni zgłosić Sejmowi propozycje dokonania w ustawie zmian lub pro-
pozycję odrzucenia ustawy (art. 27 ust. 1 i 2 konstytucji PRl)11. należy w tym 
miejscu zwrócić uwagę na to, że w przepisach tych jest mowa o zgłaszaniu zmian 
do ustawy, a nie tak jak obecnie, o poprawkach do ustawy. Pojęcie poprawek 
zostało wprowadzone na mocy przepisów Małej konstytucji z 1992 r., która 

6  M. Chmaj, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I i II kadencja). Studium prawno-
ustrojowe, Warszawa 1999, s. 224.

7  P. Tuleja: Zasady konstytucyjne, [w:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, (red.) 
P. Sarnecki, Warszawa 1997, s. 22.

8  Orzeczenie TK z dnia 21 listopada 1994 r. (sygn. akt K/6/94), OTK 1994 r., cz. II, poz. 39, s. 91.
9  Por. a. bałaban, Sześć funkcji Sejmu Rzeczpospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4, s. 127.
10  Szerzej na temat funkcji budżetowej parlamentu a. bałaban, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu 

RP, Warszawa 2000, s. 61 i nast. oraz M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, 
Warszawa 2001, s. 205 i nast.

11  l. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, warszawa 2006, s. 234 i nast. należy 
w tym miejscu zauważyć, że trzecie zdanie w art. 27 ust. 1 oraz ust. 2 miało brzmienie: „nieprzyjęcie 
przez Sejm propozycji Senatu uchwalane jest większością dwu trzecich głosów w obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby posłów”. Takie rozwiązanie powodowało możliwość powstania 
tzw. pata ustawodawczego, w sytuacji, kiedy w Sejmie zabrakło odpowiedniej większości do 
uchwalenia nieprzyjęcia propozycji Senatu. 
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w art. 17 określiła, że ustawę uchwaloną przez Sejm marszałek Sejmu przeka-
zuje Senatowi, który może w ciągu 30 dni ustawę przyjąć lub wprowadzić do 
jej tekstu poprawki albo ją odrzucić. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia prze-
kazania nie podjął stosownej uchwały, ustawę uważano za przyjętą. Przepisy 
Małej konstytucji zmieniły także termin rozpatrywania ustawy budżetowej 
przez Senat z 7 do 20 dni12. najważniejszą jednak zmianą wprowadzoną tymi 
przepisami było usunięcie wady zwanej „patem ustawodawczym”. Sejm nad 
senackimi propozycjami zmian do ustaw przeprowadzał podwójne głosowanie. 
najpierw głosował za odrzuceniem propozycji Senatu większością 2/3 głosów, 
a gdy propozycja ta nie została odrzucona – za jej przyjęciem zwykłą większo-
ścią głosów. „Pat ustawodawczy” powstawał, gdy Sejm nie zdołał propozycji 
Senatu odrzucić i nie zdołał tej propozycji przyjąć13. Późniejsze przepisy pozwoliły 
uniknąć sytuacji patowej, nie ma w nich jednak określenia terminu, w którym 
Sejm powinien rozpatrzyć poprawki Senatu bądź wniosek Senatu o odrzucenie 
ustawy. Zdarzały się sytuacje, że uchwały Senatu nie trafiały pod obrady Sejmu 
i proces legislacyjny nie został zakończony14.

Do zadań Senatu należało także podejmowanie uchwał w sprawie projektów 
budżetu i planów finansowych państwa15. Przepisy konstytucji z 1952 r. określały 
to uprawnienie Senatu w art. 27 ust. 2, wskazując, że „Senat rozpatruje projekty 
narodowego planu społeczno-gospodarczego oraz ustawy budżetowej i planów 
finansowych państwa. Swoje stanowisko Senat przedstawia Sejmowi”16: Ozna-
czało to, że projekt budżetu był wstępnie opiniowany przez Senat, następnie 
Sejm, znając już opinię Senatu, uchwalał ustawę budżetową, a Senat ponownie 

12  Szerzej na temat postępowania w Senacie w sprawie ustaw uchwalonych przez Sejm w okresie 
obowiązywania Małej konstytucji z 1992 r., M. kudej, Instytucje polskiego prawa parlamentarnego 
z zakresu legislacji, Katowice 1995, s. 97 i nast., P. Sarnecki, Wpływ nowych zasad konstytucyjnych na 
procedury parlamentarne, [w:] „Mała Konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, (red.) 
M. Kruk, Warszawa 1993, s. 93–94 oraz Z. Witkowski, Kilka uwag na temat aktualnego ukształtowania 
Senatu RP, „Studia Iuridica” t. 28, 1995, s. 214–216.

13  w i kadencji Senatu odnotowano 5 przypadków tzw. pata ustawodawczego, w ii kadencji 
nie zanotowano takich przypadków.

14  w ii kadencji przypadki takie były wynikiem skrócenia kadencji, w iii kadencji nie odnotowano 
takich przypadków, w iV kadencji Sejm wstrzymał prace nad czterema ustawami, w V nad jedną 
ustawą, w Vi kadencji Sejm nie rozpatrzył trzech uchwał Senatu. w Vii kadencji nie odnotowano 
takiego przypadku.

15  Do roku 1992 Senat zajmował stanowisko wobec projektów budżetu i planów finansowych 
państwa, a do 31 grudnia 1989 r. także wobec projektów narodowego planu społeczno-gospodar-
czego. Por. a. bałaban, Unity and Decentralisation of the State, [w:] The Principles of Basic Institutions 
of the System of Government in Poland, Warszawa 1999, s. 34.

16  Szerzej na temat sejmowej kontroli finansowej działalności państwa w ujęciu historycznym, 
J. Juchniewicz, Sejmowa kontrola działalności finansowej państwa w latach 1764–1792, „Studia praw-
noustrojowe”, 2005, z. 5, s. 129–146.
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zajmował stanowisko wobec ustawy uchwalonej przez Sejm17. Plany finansowe 
państwa rozpatrywane były tylko jeden raz, ponieważ nie miały one rangi usta-
wy18. Senat przedstawiał jedynie stanowisko wobec projektu uchwały Sejmu19. 

uprawnienie do rozpatrywania projektów budżetu i planów finansowych 
państwa Senat utracił po wejściu w życie Małej konstytucji z 1992 r.20

Senat uczestniczy w powoływaniu niektórych organów państwowych 
poprzez „udzielenie zgody” na powołanie albo „powołanie definitywne”21. 
Senat samodzielnie nie kształtuje zatem żadnego z organów państwowych, 
biorąc jedynie udział w kreowaniu tylko tych organów22. wraz z restytucją 
Senatu w 1989 r. powstało pytanie o charakter prawny „udzielania zgody”. 
nowela z 7 kwietnia 1989 r. wyposażyła Senat w prawo do wyrażania zgody 
na powołanie i odwołanie przez Sejm prezesa najwyższej izby kontroli (art. 
36 ust. 1) oraz powołanie przez Sejm rzecznika praw obywatelskich (art. 36a 
ust. 2). Przepisy konstytucji odnośnie  do procedur były bardzo niejasne. nie 
rozstrzygnięto sprawy najważniejszej, tzn. kiedy Senat ma ewentualnie wyra-
zić swoją zgodę: czy wobec kandydatów, czy wobec wybranej już osoby. Jeżeli 
wobec kandydatów, to czy taka „uprzednia” zgoda ma być wyrażona wobec 
tylko jednego, czy też może zostać wyrażona wobec kilku osób. w związku 
z tymi lukami prawnymi doszło w okresie i kadencji Senatu do sporu pomię-
dzy obiema izbami o charakter prawny zgody ii izby na wybór prezesa nik. 
Rozwiązanie przyjęte wtedy, a także późniejsza praktyka poszły torem wy-
kładni, iż „wyrażenie zgody” należy rozumieć jako aprobatę lub dezaprobatę 
Senatu dla już wybranej osoby, nie zaś jako zgodę na kandydatury23. Stąd brak 

17  M. Kudej, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 1998, s. 82–83.
18  J. Głuchowski, Uchwalanie budżetu państwa, Warszawa 1997, s. 78–80
19  Przykładami uchwał Senatu w sprawie planów finansowych były np.: uchwała z dnia 12 stycz-

nia 1990 r. w sprawie projektu uchwały Sejmu PRl w sprawie polityki pieniężnej, uchwała z dnia 
1 marca 1990 r. w sprawie projektu uchwały Sejmu PRl w sprawie bilansu płatniczego państwa na 
rok 1990, uchwała z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie projektu uchwały Sejmu PRl w sprawie planu 
Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1990 rok.

20  C. Kosikowski, Znaczenie Konstytucji RP dla uporządkowania źródeł prawa finansowego, Kra-
ków 2006, s. 98

21  B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 
Warszawa 2007, s. 446.

22  J. k. Sokołowski, Ramy prawne procesu legislacyjnego. Organizacja wewnętrzna tryb i zasady 
funkcjonowania organów ustawodawczych, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 
1997–2007, (red.) J. Sokołowski, P. Poznański, kraków 2008, s. 36.

23  Zob. A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczypospolitej, Gdańsk, 2004, 
s. 173 i nast., A. Sylwestrzak, Status prawny Najwyższej Izby Kontroli w świetle Konstytucji RP i stan-
dardów Unii Europejskiej, „kontrola Państwowa” 2002, nr 2, s. 49–51 oraz a. Pieniążek, Rzecznik 
Praw Obywatelskich w systemie organów państwa, [w:] Ustrój i struktura aparatu państwowego 
i samorządu terytorialnego, (red.) w. Skrzydło, warszawa 1997, s. 202.
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zgody Senatu skutkuje jako weto stanowcze (absolutne) i nie może być przez 
jakikolwiek inny organ odrzucone. Sejmowi pozostaje jedynie wyłonienie 
następnej kandydatury24. 

Doktryna prawa konstytucyjnego wskazuje, że funkcje Sejmu można podzielić 
na trzy lub cztery podstawowe, tzn. na funkcję: ustrojodawczą i ustawodawczą, 
kreacyjną oraz kontrolną25. Funkcje Senatu nie są tożsame, z uwagi na odmienną 
pozycję ustrojową, ale i odmienny charakter ii izby. Zgadzając się z P. Sarneckim 
oraz J. Szymankiem, obecne funkcje Senatu można podzielić na26:

a) udział Senatu w realizacji funkcji ustrojodawczej i ustawodawczej, 
b) udział Senatu w realizacji funkcji kontrolnej,
c) kompetencje kreacyjne Senatu. 
należy przy tym zastrzec, że powyżej zakreślone funkcje należy postrzegać 

w kontekście polskiego modelu dwuizbowości, w którym izba i z reguły inicjuje 
pewne procedury, zaś izba ii je następnie kontynuuje. Przepisy konstytucji nie 
pozwalają na dokonanie podziału na izbę niższą i izbę wyższą.

2. udział Senatu w realizacji funkcji ustrojodawczej  
i ustawodawczej

Realizacja funkcji ustrojodawczej polega na kształtowaniu ustroju państwa 
poprzez dokonywanie zmian konstytucji27. W doktrynie prawa konstytucyjne-
go przyjmuje się, że pojęcie „zmiana konstytucji” nie jest jednoznaczne. Może 
odnosić się do uchwalenia nowej ustawy zasadniczej, zmiany zasad naczelnych 

24  Taka interpretacja miała wpływ na nowelizację przepisów ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich dokonaną 28 listopada 1991 r. (Dz. u. z 1991 r. nr 109, poz. 471), 
w której m.in. doszło do zmiany art. 3. wskazano, że Senat podejmuje uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca od dnia przekazania Senatowi uchwały 
Sejmu. niepodjęcie uchwały przez Senat w ciągu miesiąca oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli Senat 
odmawia wyrażenia zgody na powołanie rzecznika, Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną 
osobę (art. 3 ust. 3 i 4). Takie samo rozwiązanie zastosowano w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o najwyższej izbie kontroli (tekst jedn. Dz. u. z 2007 r. nr 231, poz. 1701 z późn. zm.), gdzie w art. 
14 ust. 3 i 4 zastrzeżono, że Senat podejmuje uchwałę w sprawie powołania prezesa nik w ciągu 
miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyra-
żenie zgody przez Senat. Jeżeli Senat odmawia wyrażenia zgody, Sejm powołuje na stanowisko 
prezesa nik inną osobę.

25  Zob. a. bałaban, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, Warszawa 2000, s. 27–28.
26  Zob. szerzej P. Sarnecki, Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1995, s. 103–107 

oraz J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie 
europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005, s. 217–504.

27  Por. P. Sarnecki, Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1995, s. 43 i nast.
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obowiązującej konstytucji (rewizja) lub też zmiany niektórych przepisów konsty-
tucji bez naruszania istoty ustroju (nowelizacja)28.

konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. poświęca trybowi zmian konstytucji osobny 
rozdział 12 zatytułowany „Zmiana konstytucji”, składający się z zaledwie jednego 
artykułu. artykuł ten (235) określał, że „projekt ustawy o zmianie konstytucji 
może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent 
Rzeczypospolitej” (ust.1), zaś „zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy 
uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie 
dłuższym niż 60 dni przez Senat”. na podstawie tych przepisów Senat jest jed-
nym z trzech uprzywilejowanych podmiotów, które mogą wnieść projekt ustawy 
o zmianie całej konstytucji lub jej częściowej nowelizacji29. Ustawa o zmianie 
konstytucji jest uchwalana zarówno przez Sejm, jak i Senat, co jest odmienne 
od zwykłego trybu ustawodawczego. wymóg, aby obie izby uchwaliły ustawę 
w jednakowym brzmieniu, stawia Senat w bardzo niekorzystnej sytuacji. Izba 
ii ma do wyboru tylko dwa alternatywne wyjścia: uchwalić ustawę, godząc się 
na brzmienie określone przez izbę i, lub nie uchwalić ustawy30. W sytuacji, kie-
dy brzmienie określone przez Sejm zawiera usterki, wspomniana alternatywa 
nabiera szczególnego wymiaru. Z drugiej jednak strony, niemożliwa jest zmiana 
konstytucji bez akceptacji Senatu31.

konstytucja daje szczególną ochronę przepisom zawartym w trzech roz-
działach. Po pierwsze, „uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy 
rozdziałów i, ii lub Xii konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesią-
tego dnia po pierwszym czytaniu projektu tej ustawy” (art. 235 ust. 5). Po drugie, 
jeżeli ustawa o zmianie konstytucji dotyczy przepisów powyższych rozdziałów, 
uprawnione podmioty mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia 
ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego32. Funkcja 
ustrojodawcza Senatu jest więc ściśle powiązana z kompetencją izby do żąda-
nia przeprowadzenia referendum zatwierdzającego zmiany w konstytucji33. Nie 
można jednak uznać, żeby przyznanie tych kompetencji stanowiło znaczące 
wzmocnienie pozycji ustrojowej Senatu i rozwinięcie wizji tego organu.

28  Por. Polskie prawo konstytucyjne, (red.) w. Skrzydło, lublin 2008, s. 33.
29  w. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, s. 311–212.
30  w. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 2008, s. 137.
31  B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 

Warszawa 2007, s. 420 i nast.
32  S. Służałek, Instytucja referendum zatwierdzającego zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z 1997 roku, „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 3, s. 52–58.
33  J. k. Sokołowski, Ramy prawne procesu legislacyjnego. Organizacja wewnętrzna tryb i zasady 

funkcjonowania organów ustawodawczych, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 
1997–2007, (red.) J. Sokołowski, P. Poznański, kraków 2008, s. 34.
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Funkcja ustawodawcza polega na regulowaniu określonych sfer życia spo-
łecznego w formie ustawy34. Samą zaś ustawę można scharakteryzować jako akt 
Sejmu (lub Sejmu i Senatu, o czym poniżej) uchwalany przy współudziale innych 
organów państwowych (Senatu, prezydenta), dochodzący do skutku w wyniku 
zastosowania szczególnej procedury (tryb ustawodawczy), ustanawiający normy 
o charakterze generalnym i abstrakcyjnym.

udział w procesie ustawodawczym jest zasadniczą, konstytucyjną funkcją 
Senatu35. co do istoty, ustawy pochodzą od Sejmu. Tylko wyjątkowo, w dwóch 
przypadkach, akty te są uchwalane wspólnie przez Sejm i Senat. konstytucja, 
w art. 90 ust. 2 przewiduje, że ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy 
międzynarodowej jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Z kolei, jak 
wcześniej wspomniano, ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością 
co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów 
oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby senatorów (art. 235 ust. 4). 

w ramach udziału w procesie ustawodawczym Senat posiada dwie najważ-
niejsze kompetencje:

1) zajmuje stanowiska wobec ustaw uchwalonych przez Sejm36,
2) występuje z inicjatywami ustawodawczymi.
Odnośnie do pierwszej z powyższych kompetencji należy zauważyć, że 

Senat skutecznie spełniał i spełnia typową dla drugiej izby funkcję kontrolo-
wania i korygowania ustaw uchwalanych przez Sejm, choć nierzadko był też 
wykorzystywany przez rząd (zwłaszcza w wypadku rządów mniejszościo-
wych) do przeforsowania pewnych rozwiązań ustawodawczych, dla których 
rząd nie znajdował wystarczającego poparcia w Sejmie. Przy tym wszystkim 
sprawa dwuizbowości polskiego parlamentu i konkretnego jej kształtu po-
zostaje nadal otwarta37.

Po wpłynięciu do Senatu ustawy zostaje ona przekazana przez marszałka 
Senatu do odpowiednich komisji senackich, które przedstawiają Senatowi spra-

34  Zob. R. W. Jengibarjan, E. W. Tadewosjan: Konstitucionnyje prawo, Moskwa 2000,  s. 413–417.
35  Słownik wiedzy o Sejmie, (red.) A. Preisner, Warszawa 2001, s. 214 oraz M. Dobrowolski: Dwu-

izbowość parlamentu jako zasada Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2000, z. 4, s. 47–49.
36  Szerzej na temat funkcji ustawodawczych komisji parlamentarnych: H. Pajdała: Komisje 

w parlamencie współczesnym, Warszawa 2001, s. 161–167.
37  M. Grzybowski, Z. Jarosz, c. kosikowski, P. Sarnecki, w. Skrzydło, a. Szmyt, l. wiśniewski, 

k. wójtowicz, S. wronkowska, Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, K. Dzia-
łocha (red.), warszawa 2006, s. 77.
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wozdanie zawierające propozycję stanowiska Senatu w sprawie danej ustawy38. 
następnie Senat po przeprowadzeniu debaty na posiedzeniu plenarnym podej-
muje uchwałę, w której może przyjąć jedno z trzech stanowisk:

1) przyjąć ustawę bez zmian – w tym przypadku ustawa jest zwracana mar-
szałkowi Sejmu i następnie przekazywana do promulgacji prezydentowi,

2) uchwalić do ustawy poprawki – w tym trybie ustawa wraca do Sejmu, 
który może odrzucić poprawki bezwzględną większością głosów, brak 
wymaganej większości oznacza przyjęcie poprawek i przekazanie jej  
– wraz z wprowadzonymi poprawkami senackimi – prezydentowi. Zaznaczyć 
należy, że poprawki Senatu nie mogą wykraczać poza materię rozpatrywa-
nej ustawy – nie mogą mieć charakteru inicjatywy ustawodawczej,

3) odrzucić ustawę w całości – w tym przypadku Sejm może odrzucić wniosek 
bezwzględną większością głosów. Gdy wymaganej większości nie uzyska, 
ustawa w ogóle nie zostaje uchwalona i może być rozpatrywana ponownie 
tylko po podjęciu przez Sejm na nowo procedury inicjatywy ustawodawczej39.

konstytucja w art. art. 121 określa, że ustawę uchwaloną przez Sejm marszałek 
Sejmu przekazuje Senatowi, który w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją 
przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości40. Jeżeli 
Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, 
ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. ustrojodawca 
stworzył domniemanie przyjęcia uchwały Senatu odrzucającej ustawę albo po-
prawkę zaproponowaną w uchwale Senatu, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

uprawnienia Senatu oraz terminy rozpatrywania ustaw nie zostały zasadniczo 
zmienione w wyniku uchwalenia konstytucji z 1997 r. Jedyne zwiększenie kom-
petencje Senatu w zakresie ustawodawstwa polega na uzyskaniu uprawnienie 
do uchwalania na równi z Sejmem dwóch wspomnianych wcześniej rodzajów 
ustaw: ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, na 
mocy której Rzeczpospolita Polska może przekazać organizacji międzynarodowej 
lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej 
w niektórych sprawach oraz ustawy o zmianie konstytucji. nowa konstytucja 
wprowadziła także pojęcie „pilnego projektu ustawy”41, w którym to przypadku 
termin rozpatrzenia przez Senat został skrócony do 14 dni.

38  Por. S. bożyk, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Izby drugie parlamentu, (red.) E. Zwierz-
chowski, białystok 1996, s. 54.

39  M. Kudej, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 1998, s. 80.
40  Zob. szerzej l. Garlicki, Artykuł 121, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom 

II, (red.) l. Garlicki, Warszawa 2001, s. 9–17.
41  uprawnienie do uznania projektu ustawy za pilny posiada Rady Ministrów.
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Drugą najważniejszą formą udziału Senatu w procesie ustawodawczym są ini-
cjatywy ustawodawcze42. Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje grupie 100 
tysięcy obywateli, posłom, Senatowi, prezydentowi oraz Radzie Ministrów. Praktyka 
systemów parlamentarnych w Europie po ii wojnie światowej zdaje się dowodzić, 
że główną rolę w procesie legislacyjnym przejął rząd43. Oczywiście nie można twier-
dzić, że parlamentarna inicjatywa zanikła, jednak „istotniejszy priorytet inicjatyw 
ustawodawczych rządu postrzegany jest na ogół jako wielorako ugruntowane zja-
wisko o dużym znaczeniu”44. Z formalnego punktu widzenia ustawodawstwo nadal 
należy do parlamentu, materialnie jednak do egzekutywy, zaś „priorytet inicjatyw 
rządowych oznaczać ma nie tyle utratę znaczenia przez parlament, co wyrażać 
efektywniejsze urzeczywistnienie woli większości rządzącej”45. w Polsce spośród 
dość licznych podmiotów inicjatywy ustawodawczej największą aktywność wyka-
zuje Rada Ministrów, od której pochodzi większość zgłaszanych projektów ustaw46.

Senat realizuje prawo inicjatywy ustawodawczej w drodze uchwały, podjętej 
przez izbę, w trybie określonym w regulaminie Senatu.

3. udział Senatu w realizacji funkcji kontrolnej

według doktryny prawa konstytucyjnego pojęcie „parlamentarna kontrola” 
jest definiowane jako „parlamentarny proces nadzoru i decydowania (względnie 
wpływania) o sposobie zachowania się innych organów, a w szczególności rzą-
du i administracji, przy możliwości bezpośredniego (większość parlamentarna) 
lub/i pośredniego (opozycja) stosowania określonych środków i sankcji w sto-
sunku do tego zachowania się...”47. Schemat ustrojowy, w myśl którego władza 

42  Przyznanie prawa inicjatywy ustawodawczej drugiej izbie jest rzadkie w państwach współcze-
snych. nie znajduje również oparcia w polskiej tradycji, ponieważ nie przewidywały tego konstytucje 
międzywojenne. Zob. l. Garlicki, artykuł 118, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. 
Tom II, (red.) l. Garlicki, Warszawa 2001, s. 16.

43  w. brodziński, System parlamentarno-gabinetowy – wykorzystanie modelu rządów parlamen-
tarno-gabinetowych w projekcie konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne systemy 
rządów, (red.) M. Domagała, warszawa 1997, s. 39.

44  Por. a. Patrzałek, a. Szmyt, Podmioty prawa inicjatywy ustawodawczej, [w:] Postępowanie 
ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, (red.) J. Trzciński, warszawa 1994, s. 130.

45  Por. a. Patrzałek, a. Szmyt, Podmioty prawa inicjatywy ustawodawczej, [w:] Postępowanie 
ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, (red.) J. Trzciński, warszawa 1994, s. 130.

46  M. Grzybowski, Z. Jarosz, c. kosikowski, P. Sarnecki, w. Skrzydło, a. Szmyt, l. wiśniewski, 
k. wójtowicz, S. wronkowska, Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, K. Dzia-
łocha (red.), warszawa 2006, s. 77.
47  Cyt. za Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, warszawa 1997, s. 168. Zob. także M. Stę-

belski: Pojęcie kontroli parlamentarnej na tle ustrojowym, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 38 – 42.
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ustawodawcza kontroluje władzę wykonawczą, a nie odwrotnie, jest logiczną 
konsekwencją sprawowania władzy przez suwerena za pośrednictwem przed-
stawicieli (reprezentantów)48. Mandat ten obejmuje zarówno uprawnienie do 
stanowienia prawa, jak i kontrolę jego realizacji49.

w Polsce funkcja kontrolna należy do izby pierwszej parlamentu i polega 
na ocenianiu oraz inspirowaniu działalności podległych Sejmowi organów50. 
Funkcja ta jest realizowana zarówno na posiedzeniach plenarnych (np. roz-
patrywanie exposè premiera, wyrażanie wotum zaufania i nieufności dla 
rządu, udzielanie absolutorium, rozpatrywanie interpelacji, itd.) oraz posie-
dzeniach komisji sejmowych (uchwalanie dezyderatów, opinii i sprawozdań 
z wyników przeprowadzonych kontroli, żądanie informacji i obecności), jak 
i przez indywidualnych posłów (zgłaszanie interpelacji i zapytań oraz skła-
danie oświadczeń poselskich)51. 

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. w zasadzie nie przyznaje Senatowi funk-
cji kontrolnej52. Można jednakże przyjąć, że izba ii uczestniczy w realizacji 
funkcji kontrolnych. uprawnienia kontrolne realizowane są przez tę izbę 
poprzez działalność plenarną, działania komisji resortowych i działalność 
poszczególnych senatorów53. Mechanizmy kontrolne ujęte są przede wszyst-
kim w regulaminie Senatu i w praktyce respektowane są przez sam podmiot 
kontroli, czyli rząd54.

w stosunku do prezydenta Senat wypełnia swoje uprawnienia kontrolne 
poprzez udzielanie zgody w formie ustawy na ratyfikację niektórych, waż-
niejszych umów międzynarodowych oraz wyrażanie zgodę na zarządzenie 
przez prezydenta referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla 

48  Zob. A. Sylwestrzak, Kontrola w demokratycznym państwie prawnym, „Studia Prawnoustro-
jowe” 1995, z. 5, s. 15-20.

49  Por. J. Jaskiernia, Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
1994, s. 11 oraz R. Mojak, Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, lublin 2007, 
s. 113 i nast.

50  Zob. szerzej J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, Zakamycze 2000, s, 602–603, M. Kruk: Funkcja kontrolna Sejmu, Warszawa 2008, 
s. 21.oraz w. Odrowąż-Sypniewski: Funkcja kontrolna Sejmu na tle zagadnienia rozdziału władzy 
publicznej i zasady nadrzędności konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 11 i nast. 

51  Zob. M. Chmaj, Sejm… s. 246 oraz Z. Szeliga: Odpowiedzialność parlamentarzystów, Prezydenta, 
Rady Ministrów oraz jej członków w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., lublin 2003, s. 63–81.

52  Por. B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 
Warszawa 2007, s. 435 i nast. oraz R. Mojak, Parlamentarna kontrola Rady Ministrów i ministrów 
w świetle Konstytucji RP, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 151–160.

53  R. Mojak, Funkcja parlamentarnej kontroli działalności rządu, [w:] Parlament. Model konstytu-
cyjny a praktyka ustrojowa, (red.) Z. Jarosz, Warszawa 2006, s. 143–144.

54  S. bożyk, Opozycja parlamentarna w Sejmie RP, Warszawa 2005, s. 101 i nast.
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państwa55. w stosunku do Rady Ministrów i innych instytucji państwowych 
izba II: rozpatruje roczne sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewi-
zji56, otrzymuje informacje o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Trybunału konstytucyjnego oraz może uchwalać rezolucje, oświadczenia 
i apele57. Z kolei komisje senackie: mogą żądać informacji, a nawet obecności 
na swoich posiedzeniach przedstawicieli naczelnych lub centralnych orga-
nów państwa, mogą żądać przeprowadzenia w instytucjach państwowych 
kontroli przez nik oraz formułują dezyderaty, opinie (kierowane głównie 
do RM, poszczególnych członków RM, prezesa nik, prezesa nbP, proku-
ratora generalnego, głównego inspektora pracy). Ponadto senatorowie 
mają prawo: składania oświadczeń senatorskich (które marszałek Senatu 
przekazuje je adresatom z prośbą o zapoznanie się i zajęcie stanowiska), 
uzyskiwania informacji i wyjaśnień od właściwych instytucji państwowych 
i samorządowych, interwencji dla załatwienia spraw wnoszonych we wła-
snym imieniu lub w imieniu wyborców oraz uruchomienia kontroli konsty-
tucyjności prawa (30 senatorów)58.

55  Po raz pierwszy z możliwości zarządzenia referendum za zgodą Senatu skorzystał 
prezydent lech wałęsa. w październiku 1995 r. przedstawił Senatowi projekt zarządzenia 
w sprawie przeprowadzenia referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli. Senat 
ocenił, że projekt zarządzenia nie jest dostatecznie opracowany i 2 listopada 1995 r. nie 
wyraził zgody na zarządzenie referendum. 17 listopada 1995 r. Senat ponownie rozpatrzył 
nowy wniosek prezydenta w sprawie referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywa-
teli i tym razem wyraził zgodę na przeprowadzenie referendum. Referendum odbyło się 
18 lutego 1996 r. wspólnie z referendum o niektórych kierunkach wykorzystania majątku 
państwowego, przeprowadzonego na podstawie uchwały Sejmu. wobec niskiej frekwencji 
(32,4%) wynik referendum nie był wiążący. kolejny wniosek prezydenta o wyrażenie zgody 
na zarządzenie referendum został złożony dopiero w październiku 2008 r. przez prezydenta 
lecha kaczyńskiego. Senat Vii kadencji nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum 
w sprawie kierunku reformy służby zdrowia. Zob. l. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. 
Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 248 i nast.
56  Zob. R. chruściak, Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako forma odpowiedzialności 

politycznej, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 1, s. 29 i nast.
57  Por. P. Sarnecki, Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1995, s. 86 i nast. 

oraz J. k. Sokołowski, Ramy prawne procesu legislacyjnego. Organizacja wewnętrzna, tryb i zasady 
funkcjonowania organów ustawodawczych, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 
1997–2007, (red.) J. Sokołowski, P. Poznański, kraków 2008, s. 34.

58  Z. Jarosz, Model konstytucyjny władzy ustawodawczej a praktyka ustrojowa – parlament, [w:] 
Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Raport wstępny, (red.) 
k. Działocha warszawa 2004, s. 225–228. na temat funkcji kontrolnej Sejmu patrz również w. Od-
rowąż-Sypniewski, Funkcja kontrolna Sejmu na tle zagadnienia rozdziału władzy publicznej i zasady 
nadrzędności Konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 3, s. 11 i nast. 
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4. Funkcja kreacyjna Senatu

Funkcja kreacyjna polega na przyznaniu parlamentowi kompetencji do po-
woływania i odwoływania określonych organów konstytucyjnych59. Funkcja ta 
ma podwójny wymiar: tworzenia nowych organów państwowych, najczęściej 
poprzez ustawę, oraz nominowania na stanowiska państwowe60. W nauce pra-
wa konstytucyjnego do pojęcia funkcji kreacyjnej niektórzy autorzy włączają 
również „czynności polegające na ogólnej regulacji sposobu powoływania, za-
kresu działania, organizacji i trybu powoływania poszczególnych grup organów 
państwowych”61.

Senat uczestniczy w powoływaniu niektórych organów państwowych po-
przez „udzielenie zgody” na powołanie albo „powołanie definitywne”62. Senat 
samodzielnie nie kształtuje zatem żadnego z organów państwowych, biorąc 
jedynie udział w kreowaniu tylko tych organów63. 

Obecnie przez Sejm za zgodą Senatu powoływani są64: 
a) prezes najwyższej izby kontroli65,
b) rzecznik praw obywatelskich66,
c) prezes instytutu Pamięci narodowej67,
d) rzecznik praw dziecka68, 
e) generalny inspektor ochrony danych osobowych69,

59  Por. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997, s. 179 
oraz W. Sokolewicz, Funkcja Kreacyjna Sejmu i Senatu, [w:] Parlament. Model konstytucyjny 
a praktyka ustrojowa, (red.) Z. Jarosz, Warszawa 2006, s. 164–174.

60  H. Suchocka, Zasada podziału i zrównoważenia władz, [w:] Zasady podstawowe polskiej kon-
stytucji, (red.) W. Sokolewicz, Warszawa 1998, s. 157–158.

61  F. Siemieński, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1976, s. 241.
62  B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 

Warszawa 2007, s. 446.
63  J. k. Sokołowski, Ramy prawne procesu legislacyjnego. Organizacja wewnętrzna tryb i zasady 

funkcjonowania organów ustawodawczych, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 
1997–2007, (red.) J. Sokołowski, P. Poznański, kraków 2008, s. 36.

64  Z. Jarosz, Model konstytucyjny władzy ustawodawczej a praktyka ustrojowa – parlament, 
[w:] Podstawowe problemy stosowania konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Raport wstępny, (red.) 
k.  Działocha warszawa 2004, s. 223–225.

65  Zob. art. 205 ust. 1 konstytucji RP oraz art. 14 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o najwyższej izbie 
Kontroli.

66  Zob. art. 209 ust. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.
67  Zob. art. 10 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o instytucie Pamięci narodowej – komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz. u. z 2007 r., nr 63, poz. 424 z późn. zm.).
68  Zob. art. 4 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. Nr 6, 

poz. 69 z późn. zm.). 
69  Zob. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. 

Dz. u. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
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f) prezes urzędu komunikacji Elektronicznej70. 
Drugą, wskazaną wcześniej formą realizacji przez Senat kompetencji kreacyj-

nych jest tzw. powołanie definitywne. Obecnie izba druga powołuje:
a) definitywnie 2 senatorów w skład krajowej Rady Sądownictwa na okres 

kadencji Senatu71,
b) 1 członka na 6-letnią kadencję do krajowej Rady Radiofonii i Telewizji72,
c) 3 członków do Rady Polityki Pieniężnej73,
d) 2 członków na okres 6 lat do Rady instytutu Pamięci narodowej74,

uprawnienie do wyrażania zgody na powołanie i odwołanie prezesa urzędu 
komunikacji Elektronicznej Senat uzyskał z dniem 6 lipca 2009 r. na mocy prze-
pisów przejściowych dotychczasowy prezes ukE powołany przez prezesa Rady 
Ministrów będzie pełnił funkcję przez 5 lat od dnia powołania.75

31 marca 2010 r. weszły w życie przepisy uprawniające Senat do wyboru spo-
śród senatorów, na okres trwania kadencji Senatu, dwóch członków krajowej 
Rady Prokuratury, a także do ich odwołania.76

27 maja 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o instytucie Pamię-
ci narodowej – komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu. 
Jedną z wprowadzonych zmian była likwidacja kolegium instytutu Pamięci 
narodowej i utworzenie Rady instytutu Pamięci narodowej. nowe przepisy 
wprowadziły zmiany w sposobie zgłaszania kandydatów do Rady (przez ko-
legium Elektorów), pozostawiając Senatowi uprawnienie do wyboru spośród 
nich dwóch członków. 

70  Zob. art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. 
nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

71  Zob. art. 187 ust.1 pkt 3 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej 
Radzie Sądownictwa (tekst. jedn. Dz. u. z 2001 r. nr 100, poz. 1082 z późn. zm.).

72  Zob. art. 214 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii 
i telewizji (tekst jedn. Dz. u. z 2004 r. nr 253, poz. 2531 z późn. zm.). na temat zmian w składzie 
kRRiT zobacz szerzej R. chruściak, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w systemie politycznym i kon-
stytucyjnym, warszawa 2007, s. 265 i nast. oraz H. Zięba-Załucka: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
a regulatory mediów w krajach współczesnych, Rzeszów 2007, s. 92–93. 

73  Art. 227 ust. 5 Konstytucji RP oraz art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Naro-
dowym banku Polskim (tekst jedn. Dz. u. z 2005 r. nr 1, poz. 2 z późn. zm.). Zob. także M. Zubik, 
Powoływanie członków Rady Polityki Pieniężnej w świetle zasady kadencyjności oraz działalności 
organów państwa, „Przegląd Sejmowy” 2005”, nr 4, s. 36 i nast.

74  Zob. art. 15 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o instytucie Pamięci narodowej - 
komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu.

75  Zob. art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 
r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

76  Zob. art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. 
z 2008 r. nr 7, poz. 39 z późn. zm.).
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Ponadto Prezydium Senatu proponuje Prezydium Sejmu kandydatów do ob-
sadzenia 2 miejsc zarezerwowanych dla senatorów w Radzie Ochrony Pracy77. 

Z powyższego wyliczenia wynika, że uprawnienia kreacyjne Senatu są roz-
ległe, co podkreśla rolę i znaczenie izby drugiej w systemie organów państwa. 

5. Propozycje nowych funkcji Senatu

w zakresie nowych funkcji sprawowanych przez Senat należy wyznaczyć 
trzy obszary, w których Senat, z racji swojego charakteru, winien być organem 
pełniącym wiodącą rolę.

Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

w 2005 roku, w wyniku wypowiedzi ówczesnego prezesa Trybunału kon-
stytucyjnego Marka Safjana, podjęto dyskusję mającą na celu rozważenie, czy 
Senat mógłby zostać odpowiedzialny za inicjatywę składania projektów ustaw 
wykonujących orzeczenia Trybunału konstytucyjnego. w wyniku publicznej 
dyskusji w 2005 r. dokonano nowelizacji Regulaminu Senatu, na mocy której 
zobowiązano komisję ustawodawczą do monitorowania orzeczeń Trybunału 
oraz podejmowania działań ustawodawczych niezbędnych do ich wykonania. 
kluczowe znaczenie dla usankcjonowania nowej roli Senatu miała nowelizacja 
Regulaminu Senatu z dnia 9 listopada 2007 r.78 wynikiem tych prac było dodanie 
do Regulaminu Senatu Rozdziału iX a, zgodnie z którym marszałek Senatu kieruje 
orzeczenia Trybunału konstytucyjnego o: 

1) niezgodności ustawy lub jej części,
2) zgodności ustawy lub jej części, z którego treści wynika potrzeba dokonania 

zmian w ustawie,
3) sygnalizujące uchybienia i luki w prawie, których usunięcie jest niezbędne 

dla zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej 
do komisji ustawodawczej, która w razie potrzeby powinna podjąć czynności 

ustawodawcze79. Z założenia projekt komisji powinien zawierać zmiany zmierza-
jące wyłącznie do wykonania orzeczenia Trybunału konstytucyjnego80.

77  Zob. zarządzenie nr 10 Marszałka Sejmu z dnia 27 czerwca 2002 r.
78  P. B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, Toruń 2011, s. 37
79  Zob. art. 85a uchwały Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (M.P. z 2010 r. 

Nr 39, poz. 542- tekst jednolity).
80  Zob. art. 85c uchwały Senatu RP z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (M.P. z 2010 r. 

Nr 39, poz. 542- tekst jednolity).
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usystematyzowanie uprawnień Senatu do wykonywania orzeczeń Trybu-
nału konstytucyjnego poprzez nałożenie na  jego organy w pierwszej kolej-
ności obowiązku monitorowania orzecznictwa Trybunału konstytucyjnego, 
a następnie inicjatywy ustawodawczej w przypadkach określonych w art. 85c 
Regulaminu Senatu, byłoby rozwiązaniem kompleksowym. w obecnym stanie 
prawnym nie ma podmiotu, który byłby prawnie zobowiązany do swoistej 
„naprawy” aktów prawnych, o których wadliwości orzekł Trybunał. Z tego 
też powodu przyznanie takiej funkcji Senatowi znacząco usprawniłoby polski 
system prawny.

wyposażenie Senatu w funkcję wykonywania orzeczeń Trybunału konstytu-
cyjnego wydaje się najbardziej naturalnym rozwiązaniem. Po pierwsze, obecnie 
izba druga wykonuje ten obowiązek poprzez senacką komisję ustawodawczą 
i marszałka Senatu, wobec czego posiada niezbędne doświadczenie i wypraco-
waną praktykę. Po drugie, wykonywanie orzeczeń Trybunału konstytucyjnego, 
z racji doniosłego znaczenia, jest kwestią niezwykle istotną, i Senat bez wątpienia 
jest organem reprezentującym sobą odpowiednie dla tego typu działań walory. 
Ponadto, co do zasady, większość ustaw, które są przedmiotem badań Trybunału 
konstytucyjnego pod kątem zgodności z konstytucją są efektem wykonywa-
nia inicjatywy ustawodawczej przez Sejm lub Radę Ministrów. Z tego powodu 
przyznanie uprawnienia do wykonywania orzeczeń Trybunału konstytucyjnego 
Senatowi wydaje się być dalszym rozwinięciem konstytucyjnych założeń podziału 
kompetencji pomiędzy organy państwa.

Opieka nad Polonią

Tradycja senackiego patronatu nad Polonią rozproszoną na całym świecie 
sięga czasów ii Rzeczypospolitej. wówczas, mimo formalnych zadań w zakre-
sie opieki nad Polonią przyznanych Ministerstwu Spraw Zagranicznych, równie 
istotną rolę odgrywali marszałkowie Senatu. Dla przykładu warto podać, iż 
marszałek władysław Raczkiewicz stanął na czele utworzonego w 1934 r. Świa-
towego Związku Polaków z Zagranicy81. 

Restytucja Senatu w 1989 r. ponownie obudziła w izbie ii potrzebę spra-
wowania patronatu i wspierania Polaków i ich potomków przebywających po-
za granicami RP. Zadanie to zostało powierzone marszałkowi Senatu i komisji 
Spraw Emigracji i łączności z Polakami za Granicą. nie sposób nie wspomnieć 
również o niezwykle istotnej roli Prezydium Senatu, które wyznacza priorytety 
w dziedzinie łączności z Polakami poza granicami. w 2002 roku przy marszałku 

81  P. B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, Toruń 2011, s. 97.
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Senatu powołano Polonijną Radę konsultacyjną. Rada składa się z przedstawicieli 
największych organizacji polonijnych rozsianych po całym świecie. co istotne, 
kadencja Rady pokrywa się z kadencją Senatu82.

W dzisiejszych czasach, w dobie masowej emigracji obywateli polskich do 
krajów przede wszystkim unii Europejskiej niezbędne jest kompleksowe usank-
cjonowanie działalności organów państwa polskiego mającej na celu wspieranie 
Polaków żyjących poza granicami Rzeczypospolitej. w związku z przytoczonym 
wyżej kontekstem zarówno historycznym, jak i obecną praktyką powierzenie 
funkcji opieki nad Polonią Senatowi jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym.

Przewaga Senatu nad np. Ministerstwem Spraw Zagranicznych w sprawo-
waniu opieki nad Polonią, poza wypracowaną praktyką, polega w dużej mierze 
na charakterystyce działań. wspieranie i sprawowanie pieczy nad obywatelami 
polskimi zamieszkałymi poza granicami Rzeczypospolitej nosi znamiona patro-
natu opartego na współpracy, a nie dyplomacji popartej stosunkiem zależności. 
Również treść programów opieki nad Polonią polega w dużej mierze na realizo-
waniu we współpracy z organizacjami pozarządowymi projektów oświatowych 
i kulturalnych, mających na celu wzmocnienie więzi Polonii z ojczyzną. Senat 
współdziała już z szeregiem stowarzyszeń i związków polonijnych, a także z róż-
norodnymi organizacjami pozarządowymi w Polsce, których celem statutowym 
jest wspieranie Polaków za granicą.

współpraca państwa polskiego z Polonią powinna zostać zdecydowanie 
zintensyfikowana. coraz większy odsetek Polaków żyje poza granicami RP, wo-
bec czego istotne jest przyznanie Senatowi funkcji opieki nad Polonią. Objęcie 
patronatu nad obywatelami żyjącymi poza granicami kraju winno stać się jedną 
z głównych gałęzi szeroko rozumianej działalności międzynarodowej Senatu. 
Prawne usankcjonowanie senackiej działalności na rzecz wzmacniania więzi 
emigrantów z ojczyzną przyniesie obustronne korzyści. Z jednej strony, zyska 
na tym Polonia, której w końcu zostanie przyznany ustawowy opiekun, a z dru-
giej strony, realizacja tej funkcji dla Senatu oznaczać będzie niekwestionowany 
wzrost znaczenia tej izby.

Wzmocnienie roli Senatu w procedurze zmiany konstytucji

Procedura zmiany konstytucji uregulowana jest przez art. 235 Konstytucji RP. 
ust. 2 niniejszego artykułu stanowi, iż „zmiana konstytucji następuje w drodze 
ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie 

82  Senat Rzeczypospolitej Polskiej: Noty o Senacie: Udział Senatu  III RP w życiu Polaków za granicą, 
Warszawa 2012, s. 2.
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nie dłuższym niż 60 dni przez Senat”. Mimo tego, iż ust. 1 przyznaje Senatowi 
prawo wniesienia do Sejmu projektu zmian w konstytucji, Senat de facto nie 
dysponuje możliwością kształtowania treści niniejszych zmian. Projekt zmiany 
konstytucji może bowiem zostać diametralnie zmieniony w toku prac Sejmu. 
w dalszej kolejności projekt ustawy o zmianie konstytucji znów trafia do Senatu, 
który może go jedynie przyjąć lub odrzucić. w przeciwieństwie do zwykłego try-
bu ustawodawczego Senatowi na mocy art. 235 konstytucji RP nie przysługuje 
prawo wnoszenia poprawek do tekstu przekazanego przez Sejm.

istotną zmianą w procedurze zmiany konstytucji powinno zostać przyznanie 
Senatowi funkcji decydowania o treści zmian w konstytucji. w znowelizowanej 
procedurze Sejmowi przysługiwałoby jedynie prawo odrzucenia lub zaakcepto-
wania senackiej inicjatywy projektu ustawy o zmianie konstytucji, wobec czego 
izba druga również zostałaby uprawniona do wiążącego kształtowania treści 
ustaw zmieniających konstytucję. wyposażenie Senatu w kompetencję nie tylko 
wyrażenia poparcia lub dezaprobaty, ale również wnoszenia wiążących w treści 
ustaw zmieniających konstytucję bez wątpienia przyczyniłoby się do wzrostu 
znaczenia Senatu w ustroju RP.

Niniejszy projekt rozszerzenia funkcji ustrojodawczej Senatu jest wyrazem 
dezaprobaty dla wyłączności Sejmu na kształtowanie treści najważniejszego 
aktu normatywnego w państwie oraz wyjściem naprzeciw postępującej doj-
rzałości demokratycznej społeczeństwa polskiego. Senat dostrzega potrzebę 
zwiększenia ilości podmiotów mających wpływ na formowanie ustroju Rzeczy-
pospolitej, czego wyrazem powinien być wzrost kompetencji ustrojodawczych 
Senatu, w szczególności związanych z istotnym wpływem na treść konstytucji.

Podsumowanie

Powyższe propozycje kierunków zmian funkcji Senatu powinny w znaczący 
sposób ugruntować, a nawet wzmocnić pozycję Senatu w ustroju Rzeczypospo-
litej. Działania Senatu mające na celu rozszerzenie jego funkcji o wykonywanie 
orzeczeń Trybunału konstytucyjnego, opiekę nad Polonią i wzmocnienie funkcji 
ustrojodawczej winny zostać istotnym elementem działalności Senatu w najbliż-
szych latach. Przyjęcie nowych, niezwykle istotnych, a zarazem w dużej mierze 
dotychczas wykonywanych, ale  niezinstytucjonalizowanych funkcji pozwoli jed-
noznacznie ukrócić dyskusje o znaczeniu i potrzebie istnienia izby ii w systemie 
konstytucyjnych organów RP.
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Streszczenie

Kierunki zmian funkcji Senatu RP

Począwszy od 7 kwietnia 1989 r., kiedy to nowelą konstytucyjną dokonano 
restytucji Senatu, jego rola i funkcje wciąż ewoluują. bez wątpienia przyznać nale-
ży, iż obserwujemy stopniowy wzrost znaczenia Senatu wśród organów władzy 
publicznej wynikający zarówno ze zmian prawa (tzw. Mała konstytucja z 1992 r. 
oraz Konstytucja RP z kwietnia 1997 r.), jak i wieloletniej praktyki i zwyczaju. 
Obecnie działalność Senatu związana jest przede wszystkim z realizacją funkcji 
ustawodawczej i ustrojodawczej. Ponadto Senat posiada funkcję kontrolną, oraz 
wraz z Sejmem uczestniczy w wykonywaniu funkcji kreacyjnej. istnieją jednakże 
wykonywane przez Senat funkcje, które pozostają poza przedstawionym powyżej 
podziałem, wynikające w znacznej mierze z praktyki jego działalności. Funkcje 
te, w opinii autora, winny znaleźć się w katalogu kompetencji izby wyższej przy-
znanych przez konstytucję lub akty prawne niższego rzędu. Do powyższych 
kompetencji należy zaliczyć przede wszystkim wykonywanie orzeczeń Trybunału 
konstytucyjnego oraz opiekę nad Polonią. Ponadto autor postuluje wzmocnienie 
roli Senatu w procedurze zmiany Konstytucji.

Słowa klucze: Senat, kompetencje, kierunki zmian, funkcje.

Abstract

Directions of changes of the Senate Of Republic Of Poland functions

Starting April 7, 1989, when the revision of the constitution caused restitu-
tion of the Senate, its role and functions are still evolving. Without a doubt, we 
observe a gradual increase in the importance of the Senate among the public 
authorities resulting from changes in both law (the so-called. Small Constitution 
of 1992 and the Constitution of the REPUBlIC OF POlAND of April 1997), as well as 
many years of practice and custom. Currently the Senate is associated primarily 
with the legislative function (including participation in procedure of amending 
the Constitution). In addition, the Senate has a control function, and together 
with Sejm participates in creative function. However, there are performed by 
the Senate functions, which remain outside the above division, resulting in lar-
ge part from the practice of his activity. These functions, in the opinion of the 
author, shall be in the competence of the Senate granted by the Constitution or 
another legal acts. These competence include, first and foremost, enforcement 



of judgments of the Constitutional Court and the care of Polonia. In addition, 
the author calls for the strengthening of the role of the Senate in the procedure 
for amending the Constitution.

Key words: Senate, competence, direction of changes, functions.
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Prof. dr hab. Marek Chmaj

Kierunki zmian składu liczbowego  
Sejmu i Senatu1

1. Ewolucja nazw izb

w polskiej tradycji ustrojowej występuje słowo „parlament”, ale ma ono 
bardziej znaczenie potoczne, wręcz publicystyczne, niż prawne2. chociaż 
występuje w aktach normatywnych, takich jak Regulamin Sejmu czy ustawa 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, gdzie jest mowa m.in. o klubach lub 
kołach parlamentarnych3. w dawnej Polsce na to, co obecnie określa się jako 
parlament, używano słowa sejm, wywodzącego się ze słowiańskich wyrazów 
„snem”, „sjem”, „soim”, „sejm”, a które oznaczały po prostu liczne zgroma-
dzenie4. w Polsce Sejm wywodzi się z dzielnicowych wieców feudalnych, a po 
zjednoczeniu państwa z ogólnokrajowych zjazdów. Od końca XV w. Sejm składał 
się z trzech stanów sejmujących: króla, Senatu i izby Poselskiej. Ten stan rzeczy 
zmieniła konstytucja 3 maja, która ukształtowała Sejm jako organ dwuizbowy, 
składający się z izby Poselskiej i Senatu. Podobną, dwuizbową strukturę Sejmu 
wprowadzała oktrojowana  przez napoleona konstytucja księstwa warszaw-

Prof. dr hab. Marek chmaj – wydział Prawa i nauk Społecznych SwPS.
1  Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-

natu RP, zorganizowanej przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w warszawie.

2  S. bożyk, Opozycja parlamentarna w Sejmie RP, warszawa 2005, s. 11–15, P. czarny, b. naleziń-
ski, Organy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, warszawa 2002, s. 5–6, G. kryszeń, Standardy prawne 
wolnych wyborów parlamentarnych, białystok 2007, s. 18 i nast.

3  Zob. M. Zubik, Organizacja wewnętrzna Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 9.
4  J. Bardach, Początki sejmu, [w:] Historia Sejmu polskiego, (red.) J. Michalski, Warszawa 1984, 

t. 1, s. 10.
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skiego, natomiast do tradycji i Rzeczypospolitej w pewnym sensie nawiązywała 
konstytucja królestwa Polskiego, przywracając Sejm, organ składający się 
z trzech stanów sejmujących5. 

w odrodzonej Rzeczypospolitej fakt dokonany stworzył Józef Piłsudski, 
wydając 28 listopada 1918 r., zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dwa 
dekrety: o wyborach do Sejmu Ustawodawczego oraz o ordynacji wyborczej 
do Sejmu Ustawodawczego6. wybrany 26 stycznia 1919 r. Sejm był więc jedno-
izbowy – co więcej, w dawnym rozumieniu pełnił rolę izby niższej, a więc izby 
poselskiej7. Taki stan rzeczy zaakceptowały kolejno  konstytucja marcowa, 
która określiła, że organami władzy ustawodawczej są Sejm i Senat (art. 2) 
oraz konstytucja kwietniowa, która odrzucając trójpodział władzy, zaliczy-
ła Sejm i Senat do organów państwa pozostających pod zwierzchnictwem 
prezydenta (art. 3). 

Po ii wojnie światowej, wskutek sfałszowanego referendum z 1946 r., Sejm 
ustawodawczy, wybrany w styczniu 1947 r., był jednoizbowy. Pozostała przy 
takiej koncepcji również konstytucja PRl z 1952 r.8 Dwuizbowość parlamentu 
przywróciła dopiero nowela konstytucyjna z 7 kwietnia 1989 r., przywracając 
do polskiego prawa ustrojowego Senat. był więc to powrót do tradycji między-
wojennej. Swoistą ciekawostką jest fakt, że postulaty powrotu do tradycji i Rze-
czypospolitej, czyli przyjęcia nazwy Sejm na określenie parlamentu składającego 
się z izby Poselskiej i Senatu, były po 1989 r. zgłaszane m.in. w czasie dyskusji 
nad nową konstytucją RP9.

w polskiej tradycji ustrojowej ugruntował się już system dwuizbowy i to 
pomimo pojawiających się od czasu do czasu nieśmiałych postulatów likwidacji 
Senatu. izba ii stała się niezbędnym elementem naszego systemu politycznego, 
realizującym zresztą bez zarzutu swoje dotychczasowe kompetencje i nieuchy-
lającym się przed przyjmowaniem nowych. Przykładowo Senat wziął na siebie 
wykonywanie orzeczeń Trybunału konstytucyjnego i realizację konstytucyjnego 
prawa do petycji, a ponadto chciałby dalej zajmować się opieką nad Polonią. 
w opinii publicznej Senat uchodzi za izbę merytoryczną wolną do małostkowych 
sporów, cieszącą się dużym autorytetem czy wręcz szacunkiem społecznym.

5  Zob. M. Chmaj, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I i II kadencja). Studium 
prawnoustrojowe, Warszawa 1999, s. 5.

6  Zob. A. Ajnenkiel, Historia Sejmu polskiego, Warszawa 1989, t. 2, s. 8.
7  Zob. S. Starzyński, Współczesny ustrój prawno-polityczny Polski i innych państw słowiańskich, 

Warszawa  1928, s. 16 i nast.
8  Prawo państwowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, (red.) J. Zakrzewska, łódź–warszawa 

1964, s. 99 i nast.
9 Zob. np. T. liszcz, Wizja parlamentu w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 

1994, s. 21.
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2. Ewolucja składu liczbowego posłów i senatorów 

w polskiej tradycji ustrojowej skład obu izb ewoluował, jednak zawsze z przewagą 
liczebną posłów. w i Rzeczypospolitej po unii lubelskiej z 1569 r. izba poselska była 
reprezentacją sejmików ziemskich, zaś liczba posłów była ustalona zwyczajowo. byli 
oni wybierani na sejmikach przedsejmowych poselskich, zaś ogółem liczba posłów 
wynosiła ok. 170, w tym 48 z litwy. w skład izby poselskiej wchodzili również przed-
stawiciele miast (tzw. ablegaci): krakowa, wilna, lwowa, kamieńca Podolskiego 
i lublina, którzy mogli asystować przy obradach, ale bez prawa głosowania.

Senat powstał z dawnej rady królewskiej, zaś jego skład ustalił się w czasach 
Zygmunta Starego. w skład senatu wchodzili: arcybiskupi i biskupi rzymsko-
katoliccy, wojewodowie i kasztelanowie oraz urzędnicy centralni (marszałek 
nadworny i wielki, kanclerz, podkanclerzy, podskarbi). Po unii lubelskiej skład 
senatu został rozszerzony o analogicznych urzędników litewskich. w skład 
senatu nie wchodzili hetman i podskarbi nadworny. Ogółem było 140 dożywot-
nich senatorów, zaś pierwszym senatorem świeckim był kasztelan krakowski10.

w konstytucji 3 maja Sejm stał się dwuizbowym organem władzy ustawodaw-
czej, natomiast przestał być już instytucją trójstanową, do izby poselskiej miało 
wchodzić 204 posłów wybieranych na sejmikach oraz 24 plenipotentów miast 
wybieranych przez zgromadzenia miejskie wydziałowe. izba poselska miała od-
grywać dominującą rolę w sejmie „jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa na-
rodowego” (art. Vi konstytucji). izbę wyższą – senat mieli tworzyć wojewodowie 
i kasztelanowie (102), a także biskupi diecezjalni oraz kijowski metropolita unicki 
i ministrowie – łącznie 132 osoby. nominacji nowych senatorów miał dokonywać 
monarcha spośród podwójnej liczby kandydatów wysuniętych przez sejmiki.

w oktrojowanej przez napoleona bonaparte konstytucji księstwa warszaw-
skiego z 22 lipca 1807 r. sejm był dwuizbowy, złożony z izby senatorskiej i poselskiej. 
W izbie senatorskiej zasiadali senatorowie: biskupi, wojewodowie i kasztelanowie 
(po r. 1809 w liczbie 10 z każdej z tych grup), mianowani dożywotnio przez króla. 
w izbie poselskiej zasiadali przedstawiciele dwóch grup społecznych: posłowie 
wybierani na sejmikach przez szlachtę osiadłą oraz deputowani wybierani przez 
mieszczan i chłopów na zgromadzeniach gminnych; zachowano przewagę szlachty 
(100:66 po 1809 r.). w skład sejmu wchodzili również członkowie Rady Stanu11.

10  Zob. szerzej: P. B. Zientarski, Organizacja wewnętrzna Senatu. Studium prawno-ustrojowe, 
Toruń 2011, s. 17 oraz J. bardach, b. leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, 
Warszawa 1994, s. 104–106.

11  J. Pietrzak, Sejm RP tradycja i współczesność, Warszawa 1995, s. 15–16, M. Kallas, Ustrój konsty-
tucyjny Księstwa Warszawskiego, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 5, s. 22–23 oraz M. kallas, Historia 
ustroju Polski, Warszawa 2007, s. 202–203.
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w królestwie Polskim na podstawie konstytucji z 1815 r. senat składał się wo-
jewodów i kasztelanów oraz dziewięciu biskupów (w tym jeden unicki) – łącznie 
64 osoby. Pierwszy skład senatu pochodził wyłącznie z nominacji, w przyszłości 
sami członkowie senatu mieli przedstawiać królowi po 2 kandydatów na każde 
wakujące w senacie miejsce (z wyjątkiem biskupów, którzy zasiadali w senacie 
z urzędu). izba poselska składała się z 77 posłów szlacheckich, wybieranych przez 
szlachtę na sejmikach powiatowych i 51 deputowanych, wybieranych przez innych 
obywateli na zgromadzeniach gminnych12.

w konstytucji marcowej z 1921 r. było 444 posłów, zaś senatorów 111. Te dość 
proste do zapamiętania liczby można było zsumować, ponieważ Zgromadzenie 
narodowe wybierające Prezydenta RP liczyło 555 członków. Z kolei w konstytucji 
kwietniowej z 1935 r. na 208 posłów przypadało 96 senatorów13.

Po ii wojnie światowej w wyniku sfałszowanego referendum zlikwidowano 
Senat, zaś Sejm początkowo liczył 444 posłów, a od konstytucji PRl z 1952 r. 
liczba posłów była powiązana z liczbą wyborców i stale miała rosnąć. Dopiero 
w 1960 r. w wyniku nowelizacji konstytucji liczba posłów została określona na 
460.  Po raz kolejny w naszych dziejach wybrano rozwiązanie prowizoryczne, 
które miało następnie okazać się niezwykle trwałe.

w 1989 r. w wyniku rozmów przy Okrągłym Stole zawarto porozumienie po-
lityczne, na podstawie którego do naszego systemu ustrojowego miał powrócić 
Senat14. W wyniku dokonanej 7 kwietnia 1989 r. nowelizacji konstytucji15 skład 
ii izby określono na 100 senatorów16. w ten sposób urokliwie ukształtowano 
skład obu izb w kompletnym oderwaniu od jakichkolwiek tradycji ustrojowych. 
Zgromadzenie narodowe, mające ówcześnie wybierać prezydenta RP, liczyło 560 

12  J. Pietrzak, Sejm… s. 16–17 oraz B. Winiarski, Ustrój polityczny ziem polskich w XIX w., Poznań 
1923, s. 128.

13  W. T. Kulesza, Ustawa konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r., „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 2, 
s. 40–43.

14  Zob. R. chruściak, Zmiany konstytucyjno-prawne w Polsce w 1989 r., „Społeczeństwo Otwar-
te” nr 1/1990, s. 35, w. Skrzydło, Przemiany polityczno-ustrojowe w Polsce na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych, [w:] Zarys prawa konstytucyjnego, (red.) w. Skrzydło, lublin 
– Rzeszów 1993, s. 15, b. Geremek, Warszawska wiosna?, [w:] Polska wybory’89, (red.) R. kałuża, 
Wydawnictwo A. Bonarski 1989, s. 18, B. Geremek, Kruchy proces zbliżenia. Z prof. Bronisławem 
Geremkiem, działaczem opozycji, rozmawia Adam Krzemiński, „Polityka” 22.04.1989, W. Morawski: 
Zmiana systemowa jako wyzwanie cywilizacyjne, [w:] Polska 1989–1992 – fragmenty pejzażu, zebrali 
M. Grabowska i a. Sułek, warszawa 1993, s. 8, M. Gulczyński, Przekształcenia ustroju politycznego 
w Polsce, [w:] Przekształcenia ustroju politycznego w Polsce i w ZSRR (1980–1991), (red.) a. łopatka, 
Warszawa 1991, s. 15, T. G. Ash, Polskie problemy, [w:] Polska wybory’89, (red.) R. kałuża, wydawnic-
two A. Bonarski 1989, s. 84 oraz K. B. Janowski, Stan i perspektywy systemu politycznego w Polsce, 
„Państwo i Prawo” z 12/1989, s. 21.

15  W. Sokolewicz, Kwietniowa zmiana Konstytucji, Państwo i Prawo nr 6/1989, s. 5 – 10.
16  P. Sarnecki, Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1995, s. 15.
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członków17. Obecna konstytucja  RP z 2 kwietnia 1997 r. utrzymała liczebność 
obu izb na niezmienionym poziomie, utrwalając istniejącą prowizorkę. Szkoda, 
ponieważ w pracach komisji konstytucyjnej było szereg projektów, które mo-
gły ten stan rzeczy zmienić. nikt nie zmuszał komisji do opierania się na tradycji 
pochodzącej z głębokiego PRl-u, z czasów niedemokratycznie wybieranego 
i jednoizbowego Sejmu i realnej władzy sprawowanej przez partię komunistyczną.

Obecny skład Sejmu i Senatu został ukształtowany skrajnie bardziej ko-
rzystnie w stosunku do izby i, która liczy 4,6 razy więcej członków niż izba 
druga, a nie jest to uzasadnione o tyleż dużą różnicą kompetencji i zadań18. 
co więcej, należy podkreślić, że tak dużej różnicy w składzie obu izb nigdy 
wcześniej u nas nie było. 

3. Propozycja zmian składu Sejmu i Senatu oraz kadencji Senatu

Przed sformułowaniem propozycji zmian warto pochylić się nad rozwiąza-
niami ustrojowymi przyjętymi w innych państwach. Można za tło do dalszych 
rozważań wziąć kraje unii Europejskiej, przy czym nie ma większego znaczenia 
monarchiczna czy republikańska głowa państwa, czy system wyborczy do po-
szczególnych izb.

Tabela: Składy liczbowe izb parlamentów w wybranych państwach unii Europejskiej

Państwo
Izba niższa/pierwsza Izba wyższa/druga

Nazwa Liczba 
członków Nazwa Liczba 

członków
Republika Austrii Rada  

Narodowa
183 Rada  

Federalna
62

królestwo belgii Izba  
Reprezentantów

150 Senat 71

17  R. Mojak, Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992, Warszawa 
1994, 64–65, T. Mołdawa, Ewolucja konstytucyjna Polski w latach 1989–1992, [w:] Przeobrażenia 
ustrojowe w Polsce, (red.) E. Zieliński, warszawa 1993, s. 71 – 72, opracowanie P. Sarneckiego, Senat 
RP i jego relacje z Sejmem (lata 1989–1993),  warszawa 1995, s. 139–143, T. Mołdawa, Legislatywa i eg-
zekutywa pod rządami noweli kwietniowej i małej konstytucji, [w:] Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, 
(red.) E. Zieliński, warszawa 1993, s. 194 oraz M. kozakiewicz, Byłem marszałkiem kontraktowego, 
„BGW”, Warszawa 1992, s. 23 – 25.

18  Zobacz szersze ujęcie tych problemów: a. bałaban, Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP, 
warszawa 2000, s. 27 i nast., J. Głuchowski, Uchwalanie budżetu państwa, Warszawa 1997, s. 65–79, 
M. Kudej, Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 1998, s. 30–87,

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Belgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Reprezentant%C3%B3w_%28Belgia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Reprezentant%C3%B3w_%28Belgia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Belgii
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Republika bośni 
i Hercegowiny

Izba  
Przedstawicielska

42 Izba ludowa 15

Republika Czeska Izba Poselska 200 Senat 81
Republika  
Francuska

Zgromadzenie 
Narodowe

577 Senat 343

królestwo  
Hiszpańskie

Kongres  
Deputowanych

350 Senat 259

królestwo  
niderlandów

Tweede Kamer 150 Eerste Kamer 75

Republika Irlandii Izba  
Reprezentantów

166 Senat 60

Republika  
Federalna  
Niemiec

Bundestag co naj-
mniej 598

Bundesrat 69

Rzeczpospolita 
Polska

Sejm 460 Senat 100

Republika  
Rumunii

Izba  
Deputowanych

332 Senat 137

Republika  
Słowenii

Zgromadzenie 
Państwowe

90 Rada  
Państwa

40

Zjednoczone  
królestwo 
Wielkiej Brytanii 
i Irlandii  
Północnej

Izba Gmin 646 izba lordów obecnie 
738

Republika włoska Izba  
Deputowanych

630 Senat 315

Źródło:  Opracowanie własne.

a jak to jest w innych państwach europejskich? Jak wynika z powyższej ta-
beli, w austrii izba pierwsza, czyli Rada narodowa, liczy 183 członków, zaś Rada 
Federalna – 6219. Różnica wynosi więc 3 do 1 na niekorzyść izby drugiej. w belgii 
w skład izby Reprezentantów wchodzi 150 członków, zaś Senat liczy 71 człon-
ków, czyli tylko dwa razy mniej20. W Republice Francuskiej izba pierwsza, czyli 

19  P. Sarnecki, System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999, s. 48–50.
20  a. Głowacki, System konstytucyjny Belgii, Warszawa 1997, s. 31–33.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izba_Przedstawicielska_%28bo%C5%9Bniacka%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izba_Przedstawicielska_%28bo%C5%9Bniacka%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Ludowa_Bo%C5%9Bni_i_Hercegowiny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Poselska_%28Czechy%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_%28Czechy%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Narodowe_%28Francja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Narodowe_%28Francja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_%28Francja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Deputowanych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kongres_Deputowanych
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_%28Hiszpania%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Holandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Kamer
http://pl.wikipedia.org/wiki/Irlandia
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1il_%C3%89ireann
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1il_%C3%89ireann
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seanad_%C3%89ireann
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bundestag
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bundesrat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rumunia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izba_Deputowanych_%28rumu%C5%84ska%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izba_Deputowanych_%28rumu%C5%84ska%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Senat_%28rumu%C5%84ski%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owenia
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owenia
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zgromadzenie_Pa%C5%84stwowe_%28S%C5%82owenia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zgromadzenie_Pa%C5%84stwowe_%28S%C5%82owenia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rada_Pa%C5%84stwa_%28S%C5%82owenia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rada_Pa%C5%84stwa_%28S%C5%82owenia%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Gmin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Lord%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Deputowanych_%28W%C5%82ochy%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Deputowanych_%28W%C5%82ochy%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Senat_%28W%C5%82ochy%29
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Zgromadzenie narodowe liczy 577 członków, zaś Senat 343, czyli różnica wynosi 1,7 
do 121. w Hiszpanii kongres Deputowanych składa się z 350 członków, a Senat 259 
(różnica 1,3 do 1), a w Republice włoskiej izba Deputowanych liczy 630 członków, 
a Senat 315, czyli o połowę mniej22. Wreszcie w Rumunii Izba Deputowanych liczy 
332 członków, a Senat 137,  a zatem różnica wynosi 2,4 do 123. Takich przykładów 
można mnożyć, co nie zmienia fakt, że na tle europejskim liczebność polskiego 
Senatu w odniesieniu do Sejmu jest skrajnie nierównomierna.

w obecnie trwających dyskusjach konstytucyjnych warto zatem powrócić 
do zmiany składu obu izb. na dzisiaj liczba posłów wydaje się zdecydowanie 
zbyt duża. warto ją zatem ograniczyć, np. do 300, albo, jeszcze lepiej, do 333 
posłów. liczbę senatorów można nieznacznie podnieść, np. do 111, dzięki cze-
mu Zgromadzenie narodowe mogłoby liczyć 444 parlamentarzystów. w ten 
sposób odchudzimy skład Sejmu i zapewnimy pozostałym posłom bardziej 
komfortowe warunki pracy, ponieważ obecny gmach naszego parlamentu 
jest zbyt mały, a warunki pracy naszych przedstawicieli oraz personelu ad-
ministracyjnego są ciężkie. Że nie wspomnę o dość siermiężnych warunkach 
zakwaterowania posłów w nowym domu poselskim, pieszczotliwie określanych 
przez nich „akademik”.

Za obniżeniem liczby naszych parlamentarzystów winna iść konieczna pod-
wyżka ich diet i uposażeń. wynoszą one odpowiednio 2570 zł oraz 9870 zł i nie 
ulegają zmianom od niemal dziesięciu lat24. Takie wynagrodzenie jest zdecydowa-
nie zbyt niskie, zwłaszcza w stosunku do zadań posłów i senatorów oraz naszych 
oczekiwań względem ich zaangażowania w sprawy kraju i okręgu wyborczego. 
Stawiamy bowiem duże wymagania, zarówno etyczne, jak i merytoryczne, a jed-
nocześnie nie uwzględniamy, że za wyjątkowo ciężką pracę, w zasadzie nawet 
służbę, musi być płacone odpowiednie wynagrodzenie. 

warto również zastanowić się nad zróżnicowaniem kadencji obu izb parlamen-
tu25. Z prawnokonstytucyjnego punktu widzenia kadencja to określony prawnie, 

21  Zob. J. Szymanek, Parlament we francuskiej tradycji ustrojowej, „Przegląd Sejmowy” 2013, 
nr 6, s. 93 i nast. oraz w. Skrzydło, Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, [w:] Ustroje państw 
współczesnych, (red.) w. Skrzydło, t. 1, s. 153–155.

22  Szerzej Z. Witkowski, System konstytucyjny Włoch, warszawa 2000, s. 51–58 oraz w. Orłow-
ski, w. Skrzydło, Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.) 
w. Skrzydło, t. 1, s. 79–84.

23  w. Skrzydło, Republika Rumunii, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.) E. Gdulewicz, 
t. 2, s. 167–173.

24  Stan na luty 2014 r.
25  na temat występujących modeli kadencyjności izb zobacz szerzej: b. banaszak, Porównaw-

cze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007, s. 374–375 
oraz J. Szymanek, Modele przedstawicielstwa w izbie drugiej parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 
2013, nr 3, s. 9–23.
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a najczęściej w konstytucji, okres trwania pełnomocnictw parlamentu, działają-
cego w zasadniczo niezmienionym składzie, wyłonionym w jednych wyborach26. 

Obecnie kadencja Senatu jest równa kadencji Sejmu27, zaś skład polityczny 
obu izb jest podobny. nie sprzyja to ciągłości prac Senatu. warto zatem rozważyć 
zastosowanie u nas rozwiązania przyjętego w czechach czy uSa, gdzie kadencja 
Senatu wynosi 6 lat, zaś co dwa  lata wymieniana jest jedna trzecia składu28. 
we Francji  kadencja także wynosi 6 lat, ale co 3 lata wymieniana jest połowa 
składu. w polskich warunkach ustrojowych przyjęcie takiego rozwiązania jest 
jak najbardziej możliwe. co więcej, nasze życie polityczne z pewnością zyskałoby 
na dynamizmie, jeśli co dwa lata byłyby wybory części senatorów. 

na koniec warto rozważyć wzmocnienie Senatu wirylistami, czyli osobami, 
które wchodzą w skład izby z racji zajmowanych stanowisk. każdorazowy i prezes 
Sądu najwyższego oraz prezes naczelnego Sądu administracyjnego po zakończe-
niu ich kadencji mogą wchodzić dożywotnio w skład Senatu. kilku znakomitych 
prawników z pewnością wpłynie na jakość tworzonego w izbie drugiej prawa, 
jednocześnie nie obciążając budżetu państwa, ponieważ mogliby otrzymywać  
jedynie dietę w wysokości  analogicznej, jaką otrzymują inni senatorowie, a nie 
mieliby prawa do uposażenia. Oczywiście senatorowie wiryliści nie powinni 
wchodzić do kworum, a więc ich potencjalna nieobecność na posiedzeniu izby 
nie wpływałaby na nieważność podejmowanych decyzji.  

wracając zatem do nieco przewrotnego pytania wskazanego w tytule, 
zdecydowanie opowiadam się za zwiększeniem liczby senatorów do 111, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu posłów o około 25 procent, czyli do 333. Zgroma-
dzenie narodowe liczyłoby wówczas 444 parlamentarzystów. Oczywiście ten 
postulat może zostać zrealizowany w drodze nowelizacji ustawy zasadniczej, 
a zgodnie z art. 235 ust. 1 konstytucji prawo inicjatywy w tym zakresie posiada 
prezydent, 1/5 ustawowej liczby posłów oraz Senat.

26  Słownik wiedzy o Sejmie, (red.) A. Preisner, Warszawa 2001, s. 52.
27  Zob. K. Grajewski, Status prawny posła i senatora, Warszawa 2002, s. 11.
28  Por K. Skotnicki, System konstytucyjny Czech, Warszawa 2000, s. 34–37, E. Gdulewicz, Repu-

blika Czeska, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.) E. Gdulewicz, t. 2, s. 74–84, a. Pułło, System 
konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997, s. 47 i nast. oraz W. Zakrzewski, Ustrój Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, [w:] Ustroje państw współczesnych, (red.) w. Skrzydło, t. 1, s. 192–197.
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Streszczenie

Kierunki zmian składu liczbowego Sejmu i Senatu

Tradycje parlamentarne w Polsce sięgają XV w. na taki również okres, z prze-
rwą na okres od końca ii wojny światowej do 7 kwietnia 1989 r., należy dato-
wać bikameralizm parlamentu w Rzeczpospolitej. Od początku istnienia parla-
mentu skład obu izb wielokrotnie ulegał zmianie, zawsze jednak widoczna była 
przewaga posłów. Przykładowo konstytucja 3 maja przewidywała 228 posłów 
i 132 senatorów. konstytucja marcowa z 1921 r. ustaliła natomiast liczebność izb na 
444 posłów i 111 senatorów. w wyniku restytucji Senatu w 1989 r. liczbę posłów 
określono na poziomie 460, senatorów natomiast na poziomie 100. Taki stosu-
nek liczebności członków izb utrzymuje się do dziś. analiza składu parlamentów 
wybranych państw członkowskich unii Europejskiej prowadzi do wniosku, że 
średnio na jednego senatora przypada od dwóch do trzech posłów. Dyspropor-
cja większa niż w Polsce ma miejsce jedynie w Republice Federalnej niemiec (co 
najmniej 598 posłów i 69 senatorów). Ze względu na tradycje historyczne ze 
schematu wyłamuje się wielka brytania, która posiada 646 członków izby Gmin 
i aż (obecnie) 738 członków izby lordów. Mając na uwadze powyższe, warto 
rozważyć zmniejszenie liczebności Sejmu do 333 posłów przy jednoczesnym 
zwiększeniu liczebności Senatu do 111 senatorów. innym aspektem potencjalnych 
zmian jest włączenie do składu Senatu kilku członków stałych ze względu na 
zajmowane stanowiska (np. i prezes Sądu najwyższego czy prezes naczelnego 
Sądu administracyjnego).

Słowa klucze: Sejm, Senat, parlament, skład liczbowy, kierunki zmian

Abstract

Trends of changes of the Sejm and Senat members quantity.

Polish parliamentary tradition began in the 15th century. Also this time, with 
a break for the period from the end of World War II to 7 April 1989, is beginning 
of the bicameralism in the Republic of Poland’s Parliament. Since very beginning 
composition of Parliament’s both Chambers was changed several times but al-
ways there was more members in Sejm than in Senat. For example, Constitution 
of 3rd May, provided 228 deputies and 132 senators. March Constitution of 1921 
established the quantity of chambers for 444 Sejm members and 111 senators. 



Restoration of Senat in 1989 caused another change of Sejm and Senat members 
quantity (460 deputies and 100 senators). This condition persists until today. 
Analysis of the composition of selected parliaments of the Member States of 
the European Union leads to the conclusion that on average, tere is one senator 
per two to three deputies. Disparity greater than in Poland takes place only in 
the Federal Republic of Germany (at east 598 deputies and 69 senators). Due to 
history and tradition, exception of that rule is United Kingdom (646 members of 
House of Commons and 738 members of House of lords. Given the above, worth 
to consider is reducing the size of the Sejm to 333 members while increasing the 
size of the Senate to the 111 members. Another aspect of potential changes is the 
inclusion of few permanent members to Senat. They should be chosen because 
of the occupied position (eg. 1st President of the Supreme Court or the President 
of the Supreme Administrative Court).

Keywords: Sejm, Senat, parliament, number of members, trends of changes
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Dr hab. Jerzy ciapała

Uwagi w sprawie udziału Senatu  
w stanowieniu ustaw1

1. Punktem wyjścia do rozważań na temat roli Senatu w zakresie stanowie-
nia ustaw2 powinno być wskazanie czterech odrębnych płaszczyzn, na których 
powinna być analizowana i oceniana pozycja izby. 

Po pierwsze, należy wyodrębnić płaszczyznę konstytucyjnego podziału 
i równowagi władzy, na której Senat jest sytuowany – razem z Sejmem 
– jako organ władzy ustawodawczej (art. 10 i art. 95 ust.1 konstytucji RP3). 
Doniosłość art.10 oraz art. 95 ust.1 konstytucji każe zaakcentować, że sta-
nowienie ustaw, czy szerzej – udział w stanowieni prawa powszechnie 
obowiązującego, powinny determinować „oblicze” ustrojowo-polityczne 
izby. Zarazem nasuwa się wniosek, że sam Sejm nie może – na zasadzie wy-
łączności – stanowić ustaw jako podstawowych źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego. co więcej, obie izby kwalifikowane jako „władza ustawo-
dawcza” powinny być, w świetle tych postanowień, względnie równorzęd-
ne. Jednak w doktrynie prawa konstytucyjnego dominuje ugruntowane 
stanowisko, w myśl którego określenie Senatu jako organu władzy usta-
wodawczej wyznacza ramy kompetencji izby, ale nie oznacza, że ma ona 
w tym zakresie zajmować pozycję równorzędną wobec Sejmu. wprawdzie 
nie byłoby przeszkód, aby ustrojodawca wprowadził system dwuizbowości 
równouprawnionej, lecz – jak pisał l. Garlicki – polska tradycja ustrojowa 

Dr hab. Jerzy ciapała – prof. nadzw. uniwersytetu Szczecińskiego.
1  Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-

natu RP, zorganizowanej przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w warszawie.

2  uwagi i oceny nie będą dotyczyły politycznych uwarunkowań obecnej pozycji izby ani danych 
statystycznych z praktyki instytucjonalnej, lecz skoncentrują się na regulacjach prawnych.

3  Dz. U. z 1997. Nr 78, poz. 483 ze zm.
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nie znała takiego rozwiązania. Poza tym zasada równoważenia się (art.10 
ust. 1 konstytucji) dotyczy „władz”, a nie poszczególnych organów składa-
jących się na owe władze4.

Po drugie, na płaszczyźnie legitymizacji władzy Senat jest organem naro-
du, zaś senatorowie są przedstawicielami narodu, dysponującymi tak zwanym 
mandatem wolnym (art. 104 w zw. z art. 108 konstytucji). Umocowanie Senatu 
jako organu przedstawicielskiego nie może być kontestowane, w porównaniu 
z umocowaniem Sejmu, z uwagi na odrębne zasady wyboru. konstytucja nie 
nakazuje bowiem, przy wyborach do Senatu, przestrzegania zasady równości 
oraz zasady proporcjonalności w prawie wyborczym, co ma miejsce w przypadku 
wyborów posłów (art. 97 i art. 96 konstytucji). nie wyklucza to jednak wprowa-
dzenia takich zasad w drodze ustawy ani nie powinno oddziaływać na „umoco-
wanie” mandatu senatora. wskazanie na płaszczyznę legitymizacji każe odnieść 
się także do koncepcji biernego prawa wyborczego (art. 99 ust. 2 konstytucji5), 
koncepcji jednomandatowych okręgów wyborczych ujmowanych w granicach 
województw6, a także zasady większości względnej wymaganej przy wyborze 
na senatora7. uznać należy, że bierne prawo wyborcze (ukończenie 30 lat) oraz 
jednomandatowe okręgi wyborcze mogą pośrednio pozytywnie oddziaływać na 
autorytet piastuna mandatu, a zatem i na postrzeganie Senatu przez wyborców. 
Takiej roli nie sprzyja natomiast zasada większości względnej, która dowodzi 
przewagi czynnika racjonalności prakseologicznej nad aksjologiczną. Podjęcie 
decyzji o przyjęciu zasady większości bezwzględnej (co niesie oczywiste ryzyko 
dwóch tur głosowania) powinno sprzyjać wzmocnieniu mandatu senatora i jego 
identyfikacji z wyborcami. Dokonana już zmiana formuły wyborów senatorów, tj. 
przyjęcie okręgów jednomandatowych, stała się wstępną przesłanką reorientacji 
w postrzeganiu izby, tak aby w większym stopniu uwzględniać nie tyle polityczne 
„afiliacje” kandydatów, ile ich osiągnięcia zawodowe i fachowość.

Po trzecie, na płaszczyźnie funkcjonalnej, analizujemy funkcje (i zadania) 
Senatu. Funkcję określaną jako ustawodawcza należałoby nazwać bardziej 
funkcją partycypacji w stanowieniu prawa, ponieważ jej istota wyraża się nie 
tylko w zajmowaniu stanowiska wobec ustaw uchwalonych przez Sejm (art. 
121 konstytucji), ale nadto Senat dysponuje kompetencjami współkształtują-
cymi jego istotny, zbliżony do roli Sejmu, wpływ na zmianę konstytucji (art. 

4  l. Garlicki, Komentarz do art. 97, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod 
red. l. Garlickiego, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1999, s. 5 i 6.

5  Por. także art. 11 § 2 pkt 2 ustawy z 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy – Dz. U. z 2011. Nr 21, poz. 
1510 ze zm. (dalej – u.K.w).

6  Art. 260 i 261 u.K.w.
7  Art. 273 u.K.w.
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235 konstytucji  – tak zwana funkcja ustrojodawcza) czy też na przekazanie 
atrybutów polskiej władzy publicznej organizacji międzynarodowej lub orga-
nowi międzynarodowemu (art. 90 ust. 2). Funkcja kreacyjna znajduje z kolei 
wyraz we współdecydowaniu o obsadzie doniosłych stanowisk w aparacie 
państwa8 albo we współkształtowaniu składu innych, kolegialnych organów 
państwowych9. Trudno jest natomiast przyjmować, że Senat realizuje funkcję 
kontrolną w stopniu choćby porównywalnym z Sejmem (art. 95 ust. 2 konsty-
tucji). Takiej funkcji izby nie określają kompetencje senatorów do składania 
oświadczeń ani kompetencje komisji senackich do otrzymywania informacji, 
wyjaśnień i opinii10, ponieważ ich podstawą są postanowienia Regulaminu Se-
natu; te zaś nie mogą samoistnie kreować obowiązków innych organów (art. 
112 w związku z art. 124 konstytucji). Prowadzi to do wniosku, że wykonywanie 
regulaminowego obowiązku współpracy z izbą (lub z jej komisjami) staje się 
przede wszystkim kwestią kultury politycznej i jest determinowane tak zwaną 
wolą polityczną ze strony rządu i innych instytucji. bezspornie brak funkcji 
kontrolnej Senatu nad Radą Ministrów i ministrami jest tym rozwiązaniem, 
które zasadniczo odróżnia pozycję ustrojowo-polityczną obu izb.

na płaszczyźnie kompetencyjnej analizujemy poszczególne, dość liczne 
kompetencje izby, które mogą być mniej lub bardziej powiązane z jej funkcja-
mi i zadaniami. w szczególności należy wyodrębnić kompetencje o wymiarze 
władczo-politycznym, pozwalające na decydowanie albo współdecydowanie, od 
kompetencji o wymiarze opiniodawczo-doradczym. Zakres kompetencji Senatu 
potwierdza konstatacje wyrażane w doktrynie11 i w wypowiedziach Trybunału 
Konstytucyjnego12, w myśl których mamy do czynienia z dwuizbowością niesyme-

8  Art. 209 ust. 1 Konstytucji oraz art. 3 ust. 1 oraz ust. 4 – 5 ustawy z 15.07.1987 o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 1991. Nr 109, poz. 471 ze zm.); art. 4 ust. 1 oraz ust. 4 – 5 ustawy z 06.01.2000 
o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000. Nr 6, poz. 69 ze zm.); art. 205 ust. 1 Konstytucji oraz 
art. 14 ustawy z 23.12.1994 o najwyższej izbie kontroli (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 82); art. 8 ust. 2 
i ust. 8 ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002. Nr 101, poz. 926 ze 
zm.); art. 10 ust. 1 ustawy z 18.12.1998 o instytucie Pamięci narodowej – komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007. Nr 63, poz. 424 ze zm.).

9  art. 187 ust. 1 pkt 1 konstytucji oraz art. 9 ust. 2 i 3 ustawy o krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. 
U. z 2011. Nr 126, poz. 714); art. 227 ust. 5 Konstytucji oraz art. 13 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 29.08.1997 
o Narodowym banku Polskim – odnośnie do obsady Rady Polityki Pieniężnej nbP (t. j. Dz. u. z 2013, 
poz. 908); art. 214 ust. 1 konstytucji oraz art. 7 ust. 1 i art. 12 ust. 1–3 ustawy o radiofonii i telewizji 
(t. j. Dz. U. z 1993. Nr 7, poz. 34 ze zm.).

10  Art. 49 oraz art. 60 ust. 3–6 Regulaminu Senatu – t. j. – M. P z 2010. Nr 39, poz. 542 ze zm.
11  Z. Witkowski, Senat, [w:] Prawo konstytucyjne pod red. Z. witkowskiego, Toruń 2011, s. 325; 

l. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne; zarys wykładu, Warszawa 2012, s. 201.
12  Wyrok TK z 20.07. 2006 sygn. K 40/05 - OTK ZU nr 4A/2006, poz. 82; wyrok TK z 04.11.2009  

sygn. Kp 1/08 – OTK ZU nr 10A/2009, poz. 145.
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tryczną, nierównorzędną, a Senat jest izbą o wyraźnie słabszej pozycji. niemniej 
jednak charakter kompetencji Senatu w zakresie oddziaływania na stanowienie 
ustaw (czy szerzej – prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP) 
pozwala na przyjęcie, że należą one do najważniejszych, określających wręcz 
sens istnienia izby.

wskazanie na cztery płaszczyzny analizy pozycji ustrojowej Senatu dowodzi 
istotnego dysonansu: silnemu „umocowaniu” na płaszczyznach konstytucyj-
nego podziału władzy i legitymizacji nie towarzyszy adekwatna pozycja w za-
kresie funkcji, zadań i poszczególnych kompetencji. należy także z naciskiem 
podkreślić oraz ocenić krytycznie obecność dwóch rozwiązań, które są zarówno 
pozbawione uzasadnienia i nielogiczne, jak i przyczyniają się do deprecjacji 
pozycji Senatu. Po pierwsze, nie do utrzymania jest „powiązanie” kadencji Se-
natu z kadencją Sejmu w sposób pozwalający na skrócenie kadencji Senatu na 
skutek zaistnienia zdarzeń od niego niezależnych, tj. decyzji Sejmu o skróceniu 
własnej kadencji (art. 98 ust. 3) oraz niemożności uchwalenia przez Sejm wotum 
zaufania rządowi w trzecim etapie jego kreacji (art. 155 ust. 2 w związku z art. 
98 ust.4). Dotyczy to również sytuacji, w której nieterminowe przedłożenie 
ustawy budżetowej do podpisu przez prezydenta jest następstwem okoliczno-
ści, za które Senat nie odpowiada (art. 225). Po drugie, o stosunku do Senatu 
i o pewnym lekceważeniu jego roli dowodzi, w moim przekonaniu, sama kon-
cepcja i treść artykułów 108 i 124 konstytucji RP. Odesłanie do odpowiedniego 
stosowania innych przepisów konstytucyjnych w przypadku regulacji statusu 
Senatu oraz pozycji senatorów nie jest bowiem rozwiązaniem właściwym i nie 
powinno mieć miejsca w akcie konstytucyjnym.

2. Rola Senatu w zakresie uchwalania ustaw nie może być analizowana z wy-
łączeniem jego kompetencji odnoszonych do – szerzej pojmowanego – oddzia-
ływania na proces stanowienia prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej. większość obowiązujących regulacji prawnych przemawia za 
ograniczonym udziałem Senatu, jednak i spotykamy takie, które afirmują jego 
znaczenie. Zarówno ustawa konstytucyjna z 17 października 1992 roku13 (art. 17 
ust. 1), jak i obowiązująca konstytucja RP (art. 120, art. 121 ust.1) dają wyraz jedno-
znacznej preponderancji Sejmu w zakresie ustawodawstwa, albowiem to Sejm 
uchwala ustawy, zaś marszałek Sejmu, w myśl ich postanowień, przekazywał 
i przekazuje Senatowi ustawę, nie zaś jej projekt.

13  ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą 
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym – Dz. U. 
Nr 84, poz. 426.
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2.1. Konstytucja przyznaje prawo inicjatywy ustawodawczej Senatowi, ale 
trudno uznać taką kompetencję za wyraz równouprawnienia izb, skoro jedno-
cześnie takie prawo przysługuje posłom. Dotyczy to zarówno ustaw zwykłych 
(art. 118 ust.1), jak i ustaw o zmianie konstytucji (art. 235 ust.1). Uczynienie Se-
natu podmiotem inicjatywy ustawodawczej ma istotną doniosłość polityczną: 
ogranicza możliwości indywidualnej aktywności senatorów, oznacza również 
konieczność przeprowadzania w izbie sformalizowanego postępowania nad pro-
jektem. w konsekwencji, w sytuacjach, w których partie polityczne popierające 
rząd mają większość w Sejmie, mogą one nie chcieć dopuszczenia do uchwalenia 
inicjatyw dla rządu niewygodnych albo zmieniać w trakcie prac senackich ich sens. 
Trafne jest zatem podkreślanie, że prawo inicjatywy ustawodawczej wiąże się 
ściśle z demokratycznym charakterem procesu ustawodawczego oraz z istotą 
mandatu przedstawicielskiego; oddziałuje także na pojmowanie roli senatorów 
jako przedstawicieli Narodu14. 

Podjęcie postępowania w sprawie wykonania inicjatywy ustawodawczej – 
co ma miejsce na wniosek komisji lub co najmniej 10 senatorów – może okazać 
się zagadnieniem złożonym także od strony proceduralnej; wymaga bowiem 
dochowania trybu postępowania, który został określony Regulaminem Senatu15 
i który przewiduje dla projektu ustawy sekwencje czynności w ramach trzech 
czytań. nie wydaje się to rozwiązaniem pragmatycznym, ponieważ konstytucja 
nakazuje rozpatrywanie projektu ustawy w trzech czytaniach przez Sejm (art.119 
ust.116). w przypadku Senatu konsekwencją jego prac będzie jedynie projekt 
ustawy, nie zaś – jak w odniesieniu do Sejmu – ustawa. Faktem jest, że tworzenie 
większości projektów ustaw wymaga wiedzy fachowej i zaplecza eksperckiego; 
to zaś sprawia, że „merytorycznym promotorem” projektów bywa najczęściej 
rząd, a Senat korzysta ze swej kompetencji ze sporą dozą ostrożności. Dlatego 
też z pełną aprobatą należy wskazać na te inicjatywy Senatu, które odnoszą się 
do projektów ustaw przygotowywanych w następstwie wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego17. 

wydaje się, że w ostatniej kwestii mamy do czynienia ze sferą aktywności, 
która może jednoznacznie wzmacniać autorytet izby w kontekście troski o jakość 
stanowionego prawa. Senat, w tym jego komisja ustawodawcza, z należytą tro-

14  J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu usta-
wodawczym, Warszawa 1999, s. 132 i 133.

15  Art. 76 – 83 Regulaminu Senatu.
16  w art. 124 konstytucji nie wymienia się art. 119 ust. 1 jako przepisu, który stosuje się odpo-

wiednio do Senatu.
17  Art. 85a– 85f  Regulaminu Senatu.
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ską i zaangażowaniem podchodzą do problemu wdrażania wyroków Tk18. Jest 
to tym bardziej godne podkreślenia, że inicjatywy izby spotykają się zazwyczaj 
z pomyślnym finałem w Sejmie. Z postanowień regulaminu wynika kompeten-
cja marszałka Senatu do kierowania do komisji ustawodawczej wskazanych 
orzeczeń Tk, w tym postanowień sygnalizacyjnych Trybunału. nadto marsza-
łek może zwrócić się do innych organów państwowych z wnioskiem o podję-
cie „współpracy” wraz z projektem projektu ustawy. niestety projekty ustaw 
w tym zakresie nie korzystają ani z odrębnej ścieżki proceduralnej w Senacie, ani 
z odrębnej ścieżki ustawodawczej w Sejmie. Z postanowień regulaminu wynika, 
że „do postępowania z projektami ustaw wykonujących orzeczenia Trybunału 
konstytucyjnego stosuje się przepisy działu iX, chyba że przepisy niniejszego 
działu stanowią inaczej”19. Przy możliwej nowelizacji konstytucji rozważenia 
wymaga ujęcie tej kompetencji Senatu w sposób wymuszający priorytetowe 
rozpatrzenie projektu senackiego, a nawet przyjęcie, że senacki projekt ustawy 
wykonujący wyrok Tk staje się ustawą, o ile Sejm w okresie do np. 30 dni od 
przedłożenia przez marszałka Senatu nie podejmie nad nim prac. Stanowiłoby 
to przeniesienie konstrukcji znanej z art. 121 ust.2 konstytucji (formuła „milczenie 
oznacza zgodę”).

Odrębną kwestią jest sygnalizacja potrzeby podjęcia przez Senat „wewnętrz-
nej” uchwały w sprawie zasad tworzenia prawa. Skoro bowiem tworzenie dobre-
go prawa (albo wpływ na jakość prawa) ma współokreślać uzasadnienie istnienia 
Senatu, zaś adekwatny do strony formalnoredakcyjnej procesu prawotwórczego 
akt nie może wiązać obu izb20, to przyjęcie wewnętrznych dyrektyw w tym za-
kresie staje się godne rozważenia.

2.2. afirmacja silniejszej pozycji Senatu w zakresie ustawodawstwa ma miejsce 
w przypadku stanowienia dwóch rodzajów ustaw: ustaw o zmianie konstytucji 
oraz ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP umowy 
o cechach z art. 90 ust.1 Konstytucji. 

w przypadku zmiany konstytucji stosowna ustawa musi być przyjęta „w jed-
nakowym brzmieniu” przez obie izby, przy czym, o ile w Sejmie wymagana jest 
większość co najmniej 2/3 w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
posłów, to w Senacie wystarczy większość bezwzględna (art. 235 ust. 4). klu-
czowy art. 235 ust. 2 konstytucji stanowi, że: „Zmiana konstytucji następuje 

18  Dowodzi tego przegląd danych statystycznych na kilku stronach internetowych Senatu (np. 
www.senat.gov.pl/prace/inicjatywy – ustawodawcze/wykonanie – orzeczen-tk/page,1,html).

19  Art. 85f Regulaminu Senatu.
20  Mam na myśli rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 w sprawie Zasad techniki 

prawodawczej – Dz. U. Nr 100, poz. 908 ze zm.
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w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie 
w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat”. w całym art. 235 nie ma mo-
wy o poprawkach, co nasuwa na myśl dwie możliwe interpretacje udziału izb, 
które odmiennie sytuują rolę Senatu. Po pierwsze, wymóg uchwalenia ustawy 
o zmianie konstytucji w jednakowym brzmieniu może być interpretowany jako 
wyraz braku wpływu Senatu na samą treść ustawy. na taką wykładnię wskazuje 
zarówno treść Regulaminu Sejmu21, jak i postanowienie Regulaminu Senatu22. Czy 
jednak jest to wykładnia zgodna z intencją ustrojodawcy? Mam na myśli również 
istotny kontekst interpretacyjny, jaki wyznacza systematyka konstytucji i wyod-
rębnienie rozdziału Xii. Gdyby chcieć sprowadzić rolę Senatu do potwierdzenia 
albo odrzucenia stanowiska Sejmu, wówczas zasadniejsze i niewprowadzające 
w błąd byłoby postanowienie stwierdzające, że Senat w terminie do 60 dni może 
odrzucić ustawę o zmianie konstytucji. natomiast wymóg uzyskania „jednako-
wego brzmienia” wskazuje bardziej na nakaz szukania kompromisu i kooperacji 
między izbami. To że postanowienia konstytucyjne nie określają form współpracy 
pomiędzy izbami, nie wyklucza rozważenia takowych w regulaminach, choćby 
poprzez powołanie komisji wspólnej do spraw zmian konstytucji23.

Dalej idący konsens musi mieć miejsce w Senacie w przypadkach tak zwanych 
ustaw „ratyfikacyjnych” (art.90 ust.1 konstytucji), albowiem ustawa o wyrażeniu 
zgody musi być uchwalona przez Senat większością 2/3 w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby senatorów. istotne wzmocnienie roli Senatu było, 
jak można przypuszczać, wyrazem woli ustrojodawcy, aby decyzje najbardziej 
fundamentalne dla ustroju i funkcjonowania państwa były podejmowane na 
zasadzie współdecydowania przez oba organy władzy ustawodawczej.

wyrazem docenienia Senatu jako organu władzy ustawodawczej było orzecze-
nie Trybunału konstytucyjnego24 w sprawie tak zwanej ustawy kooperacyjnej25. 
Trybunał, mając na uwadze doniosłość art. 10 ust. 2 oraz art. 95 ust. 1 konstytucji, 
zauważył, że w następstwie akcesji do unii Europejskiej polski parlament utracił 
w znaczącym stopniu wpływ na kształt prawa powszechnie obowiązującego. 
Dlatego kompetencje obu izb parlamentarnych powinny być odpowiednio do-

21  Art. 86a – 86k Regulaminu Sejmu – t.j. M.P. z 2012, poz. 32.
22  Art. 70 Regulaminu Senatu.
23  Tak J. Ciemniewski, Dwuizbowość w systemie konstytucyjnym III Rzeczypospolitej, „Przegląd 

Sejmowy” nr 5/2010, s. 65–66.
24  Wyrok TK z 12.01.2005 – sygn. K 24/04 OTK ZU nr 1A/2005, poz. 3.
25  ustawa z 11.03.2004 o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwią-

zanych  z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w unii Europejskiej – Dz. U. Nr 52, poz. 515 ze 
zm. Obecnie obowiązuje ustawa z 08.10.2010 o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem 
w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w unii Europejskiej – Dz. U. 
z 2010. Nr 213, poz. 1395.
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stosowane; muszą się wyrażać w formach zapewniających maksymalny wpływ 
na treść prawa unijnego. Trybunał zaakcentował konieczność maksymalizacji 
wpływu całego parlamentu na treści stanowisk Polski zajmowanych na forum 
uE. Zdaniem Tk zmieniony stan prawny wymusza nowe podejście do zagadnień 
i instytucji prawnych, które zostały ukształtowane w toku wieloletniej tradycji, 
w tym nakazuje uznanie, że wydawanie przez izby, na wniosek rządu, opinii 
w sprawie projektu aktu prawnego uE nie może być sprowadzane do funkcji 
kontrolnej nad rządem. Zatem argumentacja przyjęta w wyroku Tk zasadzała 
się na tezie, iż opinia właściwej komisji senackiej jest konsekwencją kompetencji 
izby w ramach władzy ustawodawczej.

Poczynione uwagi czynią zasadne odrębne postrzeganie Senatu jako „organu 
władzy ustawodawczej” od analizy jego roli jako organu wykonującego „funkcję 
ustawodawczą”.

2.3. wobec ustawy uchwalonej przez Sejm Senat może zająć cztery stanowi-
ska: a) przyjąć ustawę w całości, podejmując pozytywną uchwałę; b) odrzucić 
ustawę, podejmując negatywną uchwałę, c) zaniechać podjęcia uchwały i za-
jęcia stanowiska, z czym konstytucja wiąże, po 30 dniach od dnia przekazania, 
skutek prawny uznania ustawy za uchwaloną w wersji sejmowej, d) uchwalić 
poprawki do ustawy (art.121 ust.1 i 2). uchwała Senatu odrzucająca ustawę albo 
wprowadzająca poprawki jest uznawana za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej 
bezwzględną większością głosów (art.121 ust.3)26.

w przypadku dwóch grup ustaw rola Senatu ulega ograniczeniu. Po pierwsze, 
mam na myśli ustawę budżetową, względem której Senat może – niezależnie 
od przyjęcia bez poprawek – jedynie uchwalić poprawki w ciągu 20 dni od dnia 
przekazania, co tylko potwierdza znikome ryzyko „zawinienia” izby w kontek-
ście możliwych konsekwencji z art. 225 konstytucji27. krótki termin na wnosze-
nie poprawek nie dotyczy jednak ustawy o prowizorium budżetowym, ustawy 
o zaciąganiu długu publicznego oraz ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych 
przez państwo (wniosek z wykładni art. 221 w związku z art. 223 konstytucji). 
Drugą grupę ustaw stanowią ustawy, których projekty zostały uznane przez 
rząd za pilne. konstytucja wprowadza w odniesieniu do takich projektów dwa 
obowiązki Senatu: rozpatrzenia w terminie do 14 dni od dnia przekazania oraz 
wprowadzenia odrębnej regulacji regulaminowej dotyczącej procedowania nad 
nimi. (art. 123 ust.2 i 3)28.

26  Por. art. 68 i 69 Regulaminu Senatu.
27  Por. art.  73 – 75 Regulaminu Senatu.
28  Por. art. 71 Regulaminu Senatu. 
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 w praktyce instytucjonalnej odnoszonej do wzajemnych relacji pomiędzy 
izbami sporo napięć wzbudzał i – jak przypuszczam – nadal wzbudza problem defi-
niowania terminu „poprawka” Senatu. wobec początkowych, niejednoznacznych 
wypowiedzi orzeczniczych Tk była to także kwestia wzbudzająca kontrowersje 
w nauce29. bliski jest mi pogląd, w myśl którego nie można zakazywać Senatowi 
wprowadzania w poprawkach rozwiązań nowych, niewystępujących w tekście 
przekazanym przez Sejm. Poprawek takich nie powinno się zatem traktować 
jako faktycznej inicjatywy ustawodawczej, ponieważ Senat zajmuje się sprawą, 
którą już podjął Sejm i to „Sejm stymuluje aktywność Senatu”. Gdyby więc Sejm 
nie wskazał, że należy ustawowo rozwiązać dany problem, Senat najpewniej by 
go nie zgłębiał30. Jednakże Trybunał konstytucyjny finalnie potwierdził dość 
restryktywną interpretację terminu „poprawka”, która zasadza się na kilku za-
łożeniach: a) rozróżnieniu pomiędzy „głębokością” a „szerokością” poprawki, 
b) uznaniu, że poprawki mogą dotyczyć wyłącznie materii, która już była przed-
miotem prac Sejmu i znalazła wyraz w tekście ustawy, c) oparciu uzasadnienia 
ograniczonego zakresu przedmiotowego poprawek na wykładni art. 118 ust.3 
konstytucji, d) okoliczności, że poprawki realizowane przez Senat w trybie art. 
121 ust.2 są wnoszone na końcowym etapie postępowania legislacyjnego w od-
niesieniu do już uchwalonej ustawy, e) uznaniu, że poprawki senackie mogą 
przewidywać rozwiązania alternatywne, z tym że owa alternatywność musi 
odnosić się wyłącznie do przyjętego tekstu ustawy, f) przyjęciu, że w sytuacjach 
przekroczenia przez Senat dopuszczalnego zakresu poprawek, ich nieodrzucenie 
przez Sejm nie powoduje konwalidacji takiego uchybienia, ponieważ godziłoby 
to w bezwzględnie wiążące normy konstytucji31.

2.4. wpływ Senatu na proces stanowienia prawa obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej obejmuje także kompetencje związane z przygotowywaniem 
i stanowieniem prawa w ramach unii Europejskiej. Doniosłość mają tutaj posta-
nowienia Traktatu z lizbony (Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funk-
cjonowaniu unii Europejskiej) w zakresie protokołów numer 1 i numer 232 oraz 
postanowienia tak zwanej ustawy kooperacyjnej z 2010 roku. Na ich podstawie 
możemy zrekonstruować istotne kompetencje izby w zakresie: a) otrzymywania 
(notyfikacji) dokumentów konsultacyjnych oraz projektów aktów prawodawczych 

29  Por. obszernie i wnikliwie – M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim 
prawie konstytucyjnym, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2003,  ss. 165–179, 226–255.

30  B. Banaszak, Rola Senatu w procesie legislacyjnym, „Przegląd Sejmowy” nr 5/2000, s. 34.
31  Tak w wyroku Tk z 20.07.2006  sygn. k 40/05  – OTk Zu nr 7a/2006, poz. 82. Zob. powoływane 

tam wcześniejsze orzeczenia Trybunału.
32   Dz. U z 2009.Nr 203, poz.1569 oraz Dz. U. z 2009. Nr. 203, poz. 1570.
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kierowanych do Parlamentu Europejskiego i do Rady; dotyczy to projektów inicjo-
wanych przez komisję, PE, Radę, Ebc, Ebi, b) składania uzasadnionej opinii na temat 
zgodności (albo niezgodności) projektu z zasadą pomocniczości c) składania skarg 
do Trybunału Sprawiedliwości uE w sprawie naruszenia przez akt ustawodawczy 
uE zasady pomocniczości33, d) otrzymywania od Rady Ministrów dokumentów 
uE podlegających konsultacjom z państwami członkowskimi, chyba że przekazują 
je PE, Rada lub komisja, e) otrzymywania od Rady Ministrów planów pracy Rady 
oraz ocen rocznych planów legislacyjnych, f) otrzymywania od Rady Ministrów 
informacji o stanowiskach rządu polskiego we wskazanych ustawowo sprawach, 
g) otrzymywania od rządu projektów stanowisk w sprawie projektów aktów 
ustawodawczych uE, w tym na żądanie właściwej komisji senackiej, stanowisk 
względem innych projektów prawa unijnego h) otrzymywania projektów szeregu 
aktów prawnych i niektórych, ustawowo wskazanych, aktów uE, i) otrzymywania 
pisemnych informacji o przebiegu procedur prawodawczych i stanowiskach Polski, 
j) wyrażenia przez izbę opinii przed donioślejszymi projektami decyzji Rady Europej-
skiej34. Kompetencje Senatu35 sprawiają, że rola drugiej izby staje się w poważnym 
zakresie porównywalna z rolą Sejmu, a zatem Senat sytuuje się bardziej jako organ 
władzy ustawodawczej weryfikujący, w tym prewencyjnie, teksty aktów prawnych, 
które mają obowiązywać w Rzeczypospolitej, niż jako organ spełniający jedynie 
funkcję ustawodawczą.

2.5. kolejne zadanie Senatu związane z weryfikacją możliwości stanowienia 
prawa jawi się w związku z możliwymi inicjatywami prezydenta w zakresie za-
rządzeń referendum. O ile kompetencja Sejmu ma tutaj charakter „autonomicz-
ny” i decyzyjny oraz może być wykonywana również z inicjatywy Senatu36, to 
dla wykonania kompetencji przez Prezydenta RP konieczne staje się uzyskanie 
zgody Senatu (art. 125 ust. 2 konstytucji). Rozwiązanie to należy traktować jako 
istotną gwarancję prewencyjną ze strony izby, wykluczającą (albo ograniczającą) 
zwrócenie sie do narodu „ponad głowami” izb, w praktyce zaś przeciwdziała-
jącą inicjatywom populistycznym, które nie są koherentne z polityką władzy 
wykonawczej, prowadzoną przez Radę Ministrów37. Zatem Senat staje się me-

33  Por art. 1, art. 2, art. 3  protokołu nr 1 oraz art. 6 i art. 7 protokołu nr 2 do Traktatu z lizbony.
34  Por. zwłaszcza art. 4 – 11, art. 16 ustawy  z 08.10.2010 o współpracy Rady Ministrów z Sejmem 

i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w unii Europejskiej. 
– Dz. U. z 2010. Nr 213, poz. 1395.

35  Por. art. 75a –75g Regulaminu Senatu.
36  art. 60 i 61 ustawy z 14.03.2003 o referendum ogólnokrajowym – Dz. U. z 2003. Nr 57, poz. 

507 ze zm.; art. 86 – 90 Regulaminu Senatu.
37  Mam na myśli np. brak zgody Senatu, jesienią 2008 roku, na zarządzenie przez prezydenta 

l. kaczyńskiego referendum w sprawie reformy służby zdrowia. 
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rytorycznym i politycznym „weryfikatorem” inicjatyw, mogących prowadzić do 
ustanowienia prawa38, wbrew woli parlamentu.

3. Pozycja ustrojowa Senatu związana ze stanowieniem ustaw i wpływem 
na prawo powszechnie obowiązujące nie jest ugruntowana i daje podstawy do 
sądów podważających uzasadnienie funkcjonowania izby. W pewnym stopniu 
aktualność zachowuje, obrazowo wyrażona, wątpliwość, czy ma to być izba „roz-
wagi i refleksji”, czy też „gumki i ołówka”39. Poważnym błędem byłoby jednak 
niedocenienie doniosłej roli izby, zwłaszcza jako organu władzy ustawodawczej 
w kontekście akceptacji prawa unii Europejskiej oraz inspiracji w wykonywaniu 
wyroków Trybunału konstytucyjnego. wykonywanie tych zadań nie oddziałuje 
jednak, jak do tej pory, w sposób przesądzający na percepcję społeczną i nie po-
woduje jeszcze, że Senat wychodzi „z cienia” izby sejmowej. Powodem takiego 
stanu rzeczy jest między innymi „powtórzenie obrazu reprezentacji”, będące 
wynikiem sporej bezrefleksyjności ustrojodawcy40. uważam, że istotnym kluczem 
do reformy Senatu, niezależnie od wcześniejszych postulatów, będzie przyjęcie 
dwóch rozwiązań natury ustrojowo-politycznej, przy czym wymagać będą one, 
co do zasady, zmiany Konstytucji.

Po pierwsze, zmiany wymaga zagadnienie legitymizacji i formuły artykulacji 
interesów. Zasady kreacji Senatu wymagać powinny odstąpienia od „przywiąza-
nej” do kadencji Sejmu kadencji Senatu na rzecz kadencyjności senatorów, wy-
bieranych na 8-letnią kadencję, z wymogiem zmiany 1/2 składu co 4 lata. wybory 
1/2 składu Senatu – w dotychczasowych okręgach jednomandatowych, jednak 
z przyjęciem większości bezwzględnej – odbywałyby się jednocześnie z wybo-
rami samorządowymi, co miałoby swoje konsekwencje polityczne w aspekcie 
percepcji społecznej, w tym dla postrzegania izby jako „prosamorządowej”. 
alternatywny postulat, którego realizacja nie wymagałaby zmiany konstytucji, 
sprowadza się do przyjęcia wyłącznej kompetencji radnych (gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich) do skutecznego zgłaszania kandydatów na senatorów41. 
uznaję za nader pożądane, aby Senat uzyskiwał stopniowo status „promotora” 
problematyki samorządowej. nawiązałby zatem do tradycji z początku lat 90. 

38  abstrahuję tutaj od cech i konsekwencji zdarzenia prawnego, jakim jest wynik referendum.
39  Tak E. Popławska, Lepsze prawo – wyzwanie dla Senatu, [w:] Tryb ustawodawczy a jakość 

prawa pod red. J. Wawrzyniaka, Wyd. TK, Warszawa 2005, s. 118.
40  Mam na myśli obowiązującą konstytucję, albowiem do 1997 roku pozycja Senatu była zde-

terminowana uwarunkowaniami politycznymi, w tym ustaleniami Okrągłego Stołu.
41  na ostatnią ewentualność wskazywał marszałek Senatu bogdan borusewicz podczas dyskusji 

na konferencji w dniu 15.10 2013 r. Por art. 265 § 1 u.k.w., wymagający do skutecznego zgłoszenia 
podpisów 2000 wyborców.
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i zaczął przezwyciężać krytykę parlamentu jako areny gry interesów partii poli-
tycznych42. na wzmocnienie autorytetu izby wpływałaby ewentualnie obecność 
tak zwanego czynnika fachowego, tj. wśród senatorów osób niepochodzących 
z wyboru: byłych prezydentów, byłych prezesów Tk, Sn, nSa. 

Po drugie, co się tyczy stanowienia ustaw, konieczne byłoby wyodrębnienie 
ustaw mających za przedmiot zadania, kompetencje i środki finansowe jednostek 
samorządu terytorialnego. Ewentualne spory kwalifikacyjne rozwiązywałaby 
wspólna komisja Sejmu i Senatu, zaś definitywny brak konsensu doprowadzałby 
do sporu kompetencyjnego przed Tk. w przypadku ustaw „samorządowych” 
konieczne byłoby zwiększenie roli Senatu, tak aby sprowadzała się ona do fak-
tycznego współdecydowania, a nie do ustosunkowywania się względem aktów 
już uchwalonych. uznaję, że za takimi rozwiązaniami przemawiają zasady de-
centralizacji władzy publicznej i samorządności (art. 15 i art. 16 konstytucji) oraz 
godna stałego propagowania idea społeczeństwa obywatelskiego.

42  na temat „prosamorządowej” orientacji Senatu – por. np. w. Orłowski, J. Sobczak, Senat 
a samorząd terytorialny, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. Z. Wit-
kowskiego i a. bień- kacały, Toruń 2013, s. 75 i n.
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Streszczenie

Uwagi w sprawie udziału Senatu w stanowieniu ustaw

Przedmiotem opracowania są wybrane uwagi odnoszone do pozycji Senatu 
w zakresie stanowienia ustaw. w istocie odniesiono się do roli Senatu w procesie 
partycypacji w stanowieniu prawa. Punktem wyjścia jest wyodrębnienie kilku 
płaszczyzn analizy: 1) konstytucyjnego podziału władzy, 2) legitymizacji, 3) funkcji 
i zadań oraz 4) kompetencji. Podstawowy wniosek wyraża się w przyjęciu, że rola 
Senatu w procesie stanowienia ustaw jest ograniczona i nieadekwatna do jego 
statusu jako organu władzy ustawodawczej. Pozycja Senatu ulega istotnemu 
wzmocnieniu jedynie w przypadkach ustaw o zmianie konstytucji oraz ustaw 
o wyrażeniu zgody na ratyfikację tych umów międzynarodowych, które współ-
tworzą prawo pierwotne unii Europejskiej.

Problemem, przed którym stoi polski ustrojodawca, jest konstytucyjna lub 
ustawowa zmiana formuły legitymizacji pozycji Senatu i związana z tym potrzeba 
jego zwiększonej partycypacji w stanowieniu ustaw, w szczególności dotyczących 
samorządu terytorialnego. „Prosamorządowa” orientacja Senatu jest, zdaniem 
autora, najwłaściwsza w kontekście współczesnych uwarunkowań ustrojowych.

Słowa kluczowe: pozycja ustrojowa Senatu – płaszczyzny analizy, zróżnicowanie 
ograniczonej roli Senatu w stanowieniu ustaw, legitymizacja władzy Senatu, relacje 
Senatu z samorządem terytorialnym w kontekście stanowienia ustaw

Abstract

Some reflections on the participation of the Senate in making laws

The study is selected comments referred to the position of the Senate in the 
making of laws. In fact, the author refers to the role of the Senate in the process 
of participation in law-making . The starting point is to extract several planes of 
analysis: 1) the constitutional separation of powers, 2) legitimacy, 3) the functions 
and responsibilities , and 4) competences. The main conclusion is expressed in 
the assumption that the role of the Senate in the process of adopting laws is 
limited and inadequate to its status as a legislative body, the second chamber of 
Polish parliament. Senate position is significantly strengthened only in cases of 
acts to amend the constitution and laws of consent to the ratification of these 
international agreements. which make up the primary law of the European Union.



The problem facing the Polish legislator is constitutional and/or statutory 
reformulation of legitimacy position of the Senate and the related need for the 
increased participation in the making of laws, in particular the local govern-
ment . Such orientation of the Senate (within the law concerning the local self 
– government) is the most appropriate in the context of contemporary political 
conditions .

Keywords: constitutional position of the Senate – the plane of analysis, the 
limited diversification of the role of the Senate in making laws, the legitimacy of 
the power of the Senate , the Senate relations with local self – government in the 
context of regulation laws
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Dr lech Jamróz

Status ustrojowy Senatu RP  
– nierozwiązany problem  
skrajnie ograniczonych  
uprawnień ustawodawczych Senatu1

Problematyka ustrojowego statusu Senatu RP stale jest obecna w dyskursie 
naukowym. Można nawet postawić tezę, że żaden inny centralny organ państwo-
wy – może z wyjątkiem Trybunału konstytucyjnego – w aż tak dużym stopniu 
nie cieszy się zainteresowaniem przedstawicieli nauki prawa2. Jedną z głównych 
przyczyn tak znacznego zainteresowania jest stosunkowo niewielki wpływ, 
jak Senat wywiera m. in. na kształt prawa. Można wręcz mówić o niewielkiej 
skuteczności ustawodawczej Senatu zarówno w aspekcie materialnym (realny 
wpływ na ustawodawstwo), jak i formalnym (dane statystyczne)3.

Dr lech Jamróz – katedra Prawa konstytucyjnego uniwersytetu w białymstoku.
1  niniejsze opracowanie powstało w związku z uczestnictwem autora w konferencji naukowej 

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP w dniu 15 października 2013 r., zorganizowanej 
w Senacie RP z inicjatywy jego organów (dalej jako: konferencja). Spostrzeżenia zawarte w tekście 
bezpośrednio dotyczą większości tych kwestii, które zostały wskazane w referatach oraz w dys-
kusji. Prezentacja wszystkich  pozostałych kwestii mających ewentualne znaczenie dla określenia 
statusu Senatu wykracza poza tematykę tej pracy.

2  Znaczny poziom zainteresowania działalnością Trybunału konstytucyjnego mierzyć można 
między innymi ilością i różnorodnością tekstów naukowych. w tym jednak przypadku decydujące 
są takie czynniki, jak: stosunkowo niedługi (blisko trzydziestoletni) okres istnienia, definiowanie 
roli ustrojowej tego organu, rozumienie idei sądownictwa konstytucyjnego, relacja zasady prymatu 
konstytucji i zasady parlamentaryzmu, różnorodność kompetencji czy wreszcie zmiany konstytu-
cyjne w obszarze skutków orzeczeń Trybunału konstytucyjnego dokonane w roku 1997.

3  Szczegółowe informacje na temat działalności Senatu, w tym dane liczbowe obrazujące ak-
tywność Senatu w procedurze ustawodawczej, zaprezentowałem przy innej okazji. Por. l. Jamróz, 
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niezadowalający poziom efektywności Senatu ma swoje źródła w przepisach 
konstytucji RP, natomiast przepisy te, generalnie rzecz ujmując, nie zmieniły się 
istotnie od momentu przywrócenia Senatu. w 1989 roku w trakcie rozmów Okrą-
głego Stołu przyjęto koncepcję ii izby jako ciała przedstawicielskiego pochodzą-
cego z wyborów powszechnych i wolnych. Równocześnie jednak ustalono, że 
podstawowym uprawnieniem Senatu będzie uczestnictwo w procesie ustawo-
dawczym, ale mające charakter jedynie uzupełniający wobec uprawnień Sejmu. 
Jednym z założeń porozumień okrągłostołowych, potwierdzonych w tzw. noweli 
kwietniowej, było bowiem utrzymanie zasady, że Sejm jest „najwyższym organem 
władzy państwowej”4. To werbalne potwierdzenie zasady jednolitości władzy pań-
stwowej, zniesione w 1992 roku, wraz z wejściem w życie tzw. Małej konstytucji5, 
odegrało kluczową rolę w sferze wzajemnych relacji pomiędzy izbami parlamentu; 
zdefiniowało bowiem model dwuizbowości skrajnie asymetrycznej.

kolejny przepis konstytucyjny, który znacznie zawężał możliwość udziału Senatu 
w uchwalaniu ustaw, nie zmienił się co do istoty do dziś, mimo iż jego zasadność 
była kwestionowana już w momencie jego powstawania. chodzi tu o stwierdzenie, 
że „ustawę uchwaloną przez Sejm marszałek Sejmu przekazuje Senatowi” (art. 
121 ust. 1 obowiązującej konstytucji RP), które identyfikuje ustawę jako efekt prac 
wyłącznie Sejmu. Przypomnieć przy tym należy, że ten z pozoru tylko niefortunnie 
brzmiący przepis odegrał i nadal odgrywa decydującą rolę, gdyż wyznacza granice 
dopuszczalnych uprawnień Senatu w procedurze uchwalania ustaw. Dotyczy to 
głównie kwestii zakresu granic senackich poprawek. Do wskazanych ograniczeń 
prawnych udziału Senatu w wykonywaniu funkcji ustawodawczej należy dodać 
kolejne: procedura wystąpienia przez Senat z projektem ustawy jest zbyt skompli-
kowana i nie koresponduje z analogicznym uprawnieniem wykonywanym w Sejmie. 

Zaznaczyć należy, że już w okresie obowiązywania przepisów konstytucyjnych, 
czyli do 1997 r., problemy z określeniem statusu Senatu były już dobrze znane. ich 
źródłem była nie tylko wspomniana wadliwa definicja „ustawy”, ale też stanowiące 
jej rezultat inne przepisy. Tytułem przykładu: w tzw. noweli kwietniowej Senat miał 
otrzymywać ustawę „do rozpatrzenia” oraz mógł „zgłosić Sejmowi propozycje do-
konanie w niej określonych zmian lub jej odrzucenia”6. w tzw. Małej konstytucji (art. 

Refleksje nad ustrojową pozycją Senatu RP, [w:] St. bożyk (red.), Prawo, parlament, egzekutywa, 
wyd. Temida 2, białystok 2009, s. 70–85.

4   Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej ludowej (Dz. U. 
PRl Nr 19, poz. 101).

5  ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą 
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. u. 
Nr 84, poz. 426).

6  Art. 27 ust. 1 znowelizowanej Konstytucji PRl.
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17 ust. 2) ten drugi przepis nieznacznie przeformułowano: „Senat może (…) ustawę 
przyjąć lub wprowadzić do jej tekstu poprawki albo ją odrzucić”. Obowiązująca kon-
stytucja RP (art. 121 ust. 2) stanowi natomiast, że Senat może „przyjąć ustawę bez 
zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości”. 

nieprzypadkowo koncentruję swoją uwagę na problematyce udziału Se-
natu w wykonywaniu funkcji ustawodawczej. udział ten ma charakter niemal 
symboliczny, a przecież stanowienie prawa jest jedną z podstawowych funkcji 
parlamentów w demokratycznych ustrojach państwowych7. Wszystkie inne 
uprawnienia Senatu można uznać za uzupełniające; nie decydują one o modelu 
dwuizbowości. Dlatego właśnie, podejmując dyskusję nad kierunkami zmian 
statusu ustrojowego Senatu, w pierwszym rzędzie należałoby rozważyć i zapro-
ponować zmiany w obszarze realizowania funkcji ustawodawczej. Jednocześnie 
oznacza to akceptację konieczności dokonania nowelizacji konstytucji.  

w Polsce występuje przeto wyraźny brak koherencji pomiędzy przepisem 
ogólnoustrojowym stanowiącym, że „…władze ustawodawczą sprawuje Sejm 
i Senat…”, a przepisami określającymi uprawnienia izb parlamentu w procedurze 
stanowienia ustaw. Trudno także akceptować brak koherencji pomiędzy najsilniej-
szą legitymacją społeczną, która następuje w rezultacie przeprowadzenia wybo-
rów powszechnych, a stosunkowo wąskimi uprawnieniami ii izby8. Senat zgodnie 
z postanowieniami konstytucji jest podmiotem procesu ustawodawczego, ale nie 
został wyposażony w adekwatne narzędzia umożliwiające realizację tej funkcji. nie 
chodzi przy tym o to, aby obie izby były zupełnie zrównane pod względem kom-
petencji ustawodawczych. chodzi natomiast o to, aby obydwie miały zapewnioną 
możliwość realizacji swojej funkcji ustrojowej, a to w przypadku Senatu nie jest 
możliwe na gruncie obowiązujących przepisów konstytucji. Potwierdził to także 
Trybunał konstytucyjny w licznych orzeczeniach, w których rozstrzygał kwestie 
udziału Senatu w procesie ustawodawczym9. Trybunał potwierdził fakt dalece 
ograniczonych uprawnień Senatu w zakresie ustawodawstwa10. 

7  Parlament wykonuje także funkcję kontrolną, zwłaszcza wobec rządu. Jest ona nierozerwalnie 
związana z istotą relacji tych naczelnych organów państwa. 

8  Zob. K. Skotnicki, Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny?, [w:] M. Zubik (red.), XX lat 
transformacji ustrojowej w Polsce, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2010, s. 227.

9  Por.: orzeczenie TK z 21 listopada 1993 r., sygn. K 5/93 (OTK 1993 cz. 2, poz. 39); orzeczenie 
z 9 stycznia 1996 r., sygn. k 18/95 (OTk Zu 1996 nr 1, poz. 1); orzeczenie Tk z 22 września 1997 r., 
sygn. K 25/97 (OTK ZU 1997 Nr 3-4, poz. 35); wyrok z 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98 (OTK ZU 
1998 Nr 4, poz. 52); wyrok z 23 lutego 1999 r., sygn. K 25/98 (OTK ZU 1999 Nr 2, poz. 23); wyrok 
z 19 czerwca 2002 r., sygn. K 11/02 (OTK ZU 2002 Nr 4A, poz. 43); wyrok z 14 czerwca 2002 r., sygn. 
K 14/02 (OTK ZU 2002 Nr 4A, poz. 45).

10  Orzecznictwo Trybunału konstytucyjnego było wielokrotnie komentowane w literaturze. Zob. 
przykładowo: b. banaszak, Rola Senatu w procesie legislacyjnym, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 5; 
b. Skwarka, w. Orłowski, Zakres poprawek Senatu – problemy teorii i praktyki, „Studia Prawnicze”, 
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Rezultatem relatywnie słabej pozycji Senatu w strukturze parlamentu są 
próby poszukiwania dodatkowych obszarów działalności przez samą izbę. Takie 
zjawisko można zobrazować kolokwialnym zwrotem: jeśli nikt o nas nie dba, 
zadbajmy o siebie sami. Przykładem takiego działania jest aktywność Senatu 
w procesie wykonywania orzeczeń Trybunału konstytucyjnego. w 2007 roku 
uchwalono nowelizację Regulaminu Senatu, który od tej pory upoważnia mar-
szałka Senatu do inicjowania procedury zmierzającej do skorzystania przez Senat 
z prawa inicjatywy ustawodawczej w bezpośrednim związku z orzeczeniami 
Trybunału11. Marszałek kieruje do komisji ustawodawczej (Senatu) następujące 
orzeczenia Trybunału: 1/ w których stwierdzona została niezgodność ustawy lub 
jej części; 2/ które potwierdzają zgodność ustawy lub jej części, a jednocześnie 
z treści orzeczenia wynika potrzeba dokonania zmian w ustawie; 3/ sygnalizujące 
uchybienia lub luki w prawie, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia 
spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. bezsprzecznie pożądana 
jest wysoka aktywność parlamentu w obszarze wykonywania orzeczeń Trybu-
nału konstytucyjnego. uwaga ustawodawcy powinna być przede wszystkim 
skierowana na realizację orzeczeń Trybunału konstytucyjnego, bo tylko wtedy 
w pełni urzeczywistnia się istota działalności tego organu nie tylko jako „strażnika 
konstytucji”, ale też jako gwaranta przestrzegania wolności i praw człowieka. 
Z tego punktu widzenia wskazaną zmianę regulaminową należy ocenić pozytyw-
nie, ponieważ Senat w ten sposób akcentuje swoją aktywność ustawodawczą12.

Jednocześnie jednak ta działalność Senatu mieści się w granicach ogólnego 
prawa inicjatywy ustawodawczej, tzn. projekty nie korzystają ani z odrębnej 
ścieżki uchwałodawczej w Senacie, ani z odrębnej procedury ustawodawczej 
w Sejmie. Ponadto działalność ta nie jest wykonywana wyłącznie przez Senat; 
byłoby to niezgodne z konstytucją13. Z tych względów nie można mówić o zwięk-

2001, nr 3-4; M. Dobrowolski, Prawo Senatu do wnoszenia poprawek do ustaw uchwalonych przez 
Sejm w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5; J. Szymanek, 
Zakres przedmiotowy poprawek Senatu do ustawy, „Państwo i Prawo” 2001, nr 11.  

11  uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regu-
laminu Senatu (M. P. Nr 86, poz. 925).

12  warto przy tym odnotować, że prace Senatu zmierzające do przedstawienia marszałkowi 
Sejmu projektów ustaw wykonujących orzeczenia Trybunału konstytucyjnego stały się z czasem 
priorytetem przy realizacji senackiego uprawnienia do opracowywania projektów ustaw i stanowią 
obecnie większość na tle wszystkich inicjatyw. co równie istotne, senackie projekty często w całości 
są aprobowane przez Sejm. niewątpliwie wzmacnia to efektywność prac Senatu.

13  na marginesie można dodać, że niektórzy przedstawiciele nauki wskazują, iż organem bez-
pośrednio legitymowanym do inicjowania procesu ustawodawczego w związku z wykonywaniem 
orzeczeń Trybunału konstytucyjnego jest Prezydent RP, z uwagi na jedną z jego funkcji ustrojo-
wych, jaką stanowi „czuwanie nad przestrzeganiem konstytucji” (art. 126 ust. 2 konstytucji RP). 
Tak:  M. Grzybowski w dyskusji podczas konferencji naukowej „wykonywanie orzeczeń Trybunału 
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szeniu uprawnień Senatu, natomiast materialnie wskazana działalność faktycznie 
przyczynia się do „upodmiotowienia” Senatu. 

kolejnym przykładem „upodmiotowienia” Senatu byłoby przyznanie Sena-
towi prawa do inicjowania projektów ustaw, będących rezultatem wniosków 
najwyższej izby kontroli w sprawie konieczności dokonania zmian w systemie 
prawa. Dostrzegalne są daleko idące analogie w porównaniu do problematyki 
wykonywania orzeczeń Trybunału. nie ulega wątpliwości, że im szerszy jest ob-
szar działania Senatu, im częściej korzysta on ze swoich uprawnień, tym bardziej 
uznawana jest potrzeba jego istnienia. Jednakże i w tym przypadku nie może 
być to kompetencja wyłączna, a przygotowywanie przez Senat projektów odpo-
wiednich ustaw pozostaje w obrębie ogólnych przepisów konstytucyjnych regu-
lujących postępowanie ustawodawcze: „Sejm uchwala ustawy”, „Senat w ciągu 
30 dni może <<ustawę>> przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić 
odrzucenie jej w całości”, „Sejm może odrzucić uchwałę Senatu w przedmiocie 
poprawek albo odrzucenia ustawy”, „Prezydent może przekazać Sejmowi ustawę 
z wnioskiem o jej ponowne rozpatrzenie (tzw. weto ustawodawcze)”.

Oczywiście Senat może „wyspecjalizować się” w sprawach związanych z wyko-
nywaniem orzeczeń Trybunału konstytucyjnego oraz wniosków najwyższej izby 
Kontroli o dokonanie zmian w systemie prawa, ale samo to w niewielkim stopniu 
powoduje wzrost roli ustrojowej tego organu. Decydujące jest wszakże kryterium 
normatywne: Senat może „rezerwować” sobie prawo działalności w określonych 
obszarach, ale jest to dopuszczalne w zakresie wynikającym z przepisów konstytu-
cji. konstytucja jest przeto pierwszą barierą uniemożliwiającą Senatowi efektywne 
działanie. Drugą barierę stanowi praktyka polityczna, np. uzgadnianie jednolitego 
stanowiska w obrębie klubu parlamentarnego. nie sprzyja to wykonywaniu tej 
funkcji, która na Senacie spoczywa, a mianowicie dbania o wysoką jakość prawa.

Podzielam pogląd wyrażony w referacie przez prof. a. bisztygę, że jeśli nie 
ma szans na zmiany konstytucyjne, to należy poszukiwać nowych obszarów 
działalności Senatu. Zmiany prawne służące „upodmiotowieniu Senatu” bez-
względnie służą ii izbie i mogą stanowić argument dla konieczności istnienia 
dwuizbowości parlamentu14.

konstytucyjnego w praktyce konstytucyjnej organów państwa” na wydziale Prawa i administracji 
uniwersytetu wrocławskiego; (na podstawie notatek własnych). Zob. także: a. Jamróz, Status 
konstytucyjny Prezydenta RP w świetle funkcji określonych w art. 126 Konstytucji (propozycje wy-
kładni), [w:] St. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, wyd. Temida 2, białystok 
2013, s. 91–94, passim.

14  A. Bisztyga, O upodmiotowieniu Senatu RP, referat wygłoszony w trakcie konferencji naukowej 
Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w Senacie RP (na 
podstawie notatek własnych). 
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wzmocnienie Senatu nastąpiło także w wyniku ratyfikacji Traktatu z lizbo-
ny15. Senat (ale też Sejm) może, zgodnie z brzmieniem przepisów traktatu oraz 
załączonych do niego Protokołów 1 i 2, skorzystać z prawa do wyrażenia opinii 
odnośnie do projektów aktów prawa unijnego, które naruszają zasadę subsy-
diarności (pozostają z nią w niezgodności); ma także m. in. prawo do inicjowania 
skargi do Trybunału Sprawiedliwości uE w sprawie zgodności aktu ustawodaw-
czego uE z zasadą pomocniczości16. Procedura postępowania Senatu w sprawach 
związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w unii Europejskiej została 
określona w Regulaminie Senatu (dział Viiia)17. Dodatkowo, uprawnienia Sejmu 
i Senatu w sprawach związanych z członkostwem w uE określone zostały w tzw. 
ustawie kooperacyjnej18.

Zaprezentowane powyżej przykłady wskazują, że nawet pomimo trwałości 
przepisów konstytucyjnych regulujących status Senatu, pola działania Senatu 
uległy poszerzeniu. bez wątpienia wpływa to korzystnie na sposób postrzegania 
Senatu i może sprzyjać jego „upodmiotowieniu”. chciałbym jednak w tym miejscu 
odnieść się do postulatów zgłoszonych podczas konferencji.

w prezentowanych podczas konferencji referatach, a także w dyskusji uczest-
ników pojawiło się wiele postulatów zmian w prawie, które mogłyby służyć 
wzmocnieniu statusu Senatu. Realizacja części z nich wiązałaby się z koniecz-
nością zmiany konstytucji, część dotyczy modyfikacji rozwiązań ustawowych, 
a jeszcze inne można by urzeczywistnić poprzez dokonanie stosowanych no-
welizacji Regulaminu Senatu. Równocześnie jednak dyskusji nie podlega teza, 
iż ograniczenie uprawnień Senatu ma swoje źródło w konstytucji RP. Zasadne 
w związku z tym staje się pytanie, czy rzeczywiście osiągalne jest zwiększenie 
roli ustrojowej ii izby bez zmian w obszarze konstytucyjnym? w tym względzie 
podzielam pogląd prof. J. ciapały, który twierdzi, że zmiana modelu funkcjonowa-
nia Senatu nie jest możliwa bez zmiany konstytucji RP oraz że dodanie pewnych 
kompetencji wzmacnia Senat, ale nie wpływa na zmianę modelu dwuizbowości19. 

15  Traktat z lizbony zmieniający Traktat o unii Europejskiej i Traktat ustanawiający wspólnotę 
Europejską (Dz.u. z 2009 r., nr 203, poz. 1569.).

16  uprawnienie to zostało poddane analizie przez a. Pudło w artykule Umocnienie statusu Se-
natu RP na podstawie Traktatu z Lizbony, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6, s. 47–60. Por. także uwagi 
k. wójtowicza sformułowane w artykule Rola parlamentów narodowych w świetle postanowień Trak-
tatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej, [w:] Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, 
T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Dom wydawniczy Elipsa, warszawa 2012, s. 184–196.

17  M.P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542 oraz Nr 57, poz. 771 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 62. 
18  ustawa z 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach 

związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w unii Europejskiej (Dz. u. nr 213, poz. 1395). 
19  J. ciapała, Uwagi w sprawie pozycji Senatu RP w zakresie stanowienia ustaw, referat wygłoszony 

na konferencji (na podstawie notatek własnych).
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Obecny model zbudowany na gruncie przepisów konstytucji RP w swym założe-
niu ma podstawową wadę, która polega na skrajnym rozróżnieniu kompetencji 
ustawodawczych na rzecz Sejmu. Przepisy konstytucji nie są spójne: Sejm i Senat 
stanowią dwa ogniwa obszaru władzy ustawodawczej, a jedno z tych ogniw 
pozbawione jest realnego wpływu na treść stanowionego prawa (ustaw). 

Przede wszystkim należy przyznać Senatowi realną możliwość uczestnictwa 
w procesie ustawodawczym. Priorytetem winna być zmiana szkodliwego przepi-
su, który jest źródłem osłabienia znaczenia Senatu. chodzi oczywiście o likwida-
cję przepisu stanowiącego, że „Sejm uchwala ustawy…”. konstytucyjny termin 
„ustawa” musi oznaczać taki akt prawny, który jest rezultatem prac obydwu izb 
parlamentu. charakterystyczne, że pomimo wieloletnich sygnałów płynących ze 
środowiska konstytucjonalistów, problem ten do tej pory nie został pozytywnie 
rozwiązany. na niekorzyść Senatu przemawia także domniemanie akceptacji 
tekstu „ustawy” przy braku reakcji Senatu w konstytucyjnym terminie.

warto byłoby także dokonać szerszych zmian, a mianowicie ustanowić me-
chanizmy uzgodnieniowe pomiędzy Sejmem i Senatem w procedurze uchwa-
lania ustawy, zwłaszcza przy braku kompromisu pomiędzy izbami, wobec 
skrajnych decyzji izb odnośnie do projektu. wspólna komisja parlamentarna 
(mediacyjna, koncyliacyjna) jest rozwiązaniem znanym z konstytucji V Republiki 
Francuskiej, które warto byłoby zastosować, co przedstawiciele polskiego pra-
wa konstytucyjnego podnosili już kilkanaście lat temu20. Można byłoby nawet 
sięgnąć do znacznie dalej idącego rozwiązania, którym byłoby wyposażenie 
Senatu w prawo do uchwalania ustaw. byłaby to kompetencja niezależna wobec 
analogicznej kompetencji Sejmu. Takiemu rozwiązaniu towarzyszyłoby okre-
ślenie na poziomie konstytucyjnym pozytywnych i negatywnych przesłanek 
skorzystania z tego uprawnienia przez Senat (np. wyłączenie możliwości wnie-
sienia projektu ustawy budżetowej do Senatu) oraz w przynamniej minimalnym 
zakresie ustalenie procedur uchwalania ustaw przez izby. Obecnie wydaje się 
to być pomysł rewolucyjny i mało prawdopodobne, aby zyskał wielu zwolen-
ników. uważam jednak, że najmniej winien być wprowadzony wspomniany 
mechanizm uzgodnieniowy.

20  Takie rozwiązanie wskazał ostatnio, powołując się na k. Skotnickiego, b. Opaliński, zob. 
tenże, Uwagi o potrzebie modyfikacji drugiej izby parlamentu we współczesnym polskim systemie 
ustrojowym, „Przegląd Prawa konstytucyjnego” 2012, nr 1, s. 88. Por. także: P. Sarnecki, Senat RP 
i jego relacje z Sejmem (lata1989–1993), Wyd. Sejmowe, Warszawa 1995, s. 148; S. Gebethner, Rola 
Senatu RP jako drugiej izby parlamentu w obliczu wyzwań XXI wieku, [w:] Senat w II i III Rzeczypospolitej 
Polskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej w dniu 27 listopada 2002 r. pod patronatem Marszałka 
Senatu RP prof. longina Pastusiaka w 80. rocznice pierwszego posiedzenia Senatu w ii RP, Dział 
Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2003, s. 58; M. Granat, M. Dobrowolski, Jaka reforma 
Senatu?, „Państwo i Prawo” 2002, nr 5, s. 79.
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Zaprezentowanym wyżej zmianom powinny towarzyszyć także takie, które 
dotyczą: organizacji (zwiększenie liczby senatorów, modyfikacja długości kadencji 
oraz rozdzielenie kadencji Senatu od kadencji Sejmu), a także prawa wyborczego 
(zmiana sposobu kreacji Senatu).

wyjątkowo interesujący wydaje się postulat zmiany liczby posłów i senatorów. 
Postulat redukcji liczby posłów do 300 urzeczywistnił się już w poselskim projek-
cie zmiany Konstytucji RP z 19 lutego 2010 r.21, który jednak nie został ostatecznie 
uchwalony z uwagi na upływ kadencji Sejmu. Projekt ten zakładał także zmianę 
liczby senatorów oraz sposobu ich kreacji: 1/ na każdy rozpoczęty milion mieszkań-
ców województwa przypadać miał jeden mandat senatorski; 2/ przewidywano 
przyznanie byłym prezydentom RP wybranym w wyborach powszechnych doży-
wotniego prawa do zasiadania w Senacie (tzw. senatorowie dożywotni). wskutek 
tych zmian liczba senatorów byłaby niemal dwukrotnie mniejsza, a dodatkowo 
całkowita liczba senatorów byłaby zmienna22. w mojej ocenie postulat związany ze 
zmianą liczebności izb jest trafny i zasługuje na uwzględnienie. istnieje co najmniej 
kilka argumentów, które uzasadniają takie działanie. Przykładowo obniżenie liczby 
posłów do 300, przy jednoczesnym podwyższeniu liczby senatorów do 150 czyniło-
by zadość istocie zasady reprezentacji, a sumarycznie oznaczałoby „odchudzenie” 
parlamentu o około 100 mandatariuszy. Dodatkowo oddziaływałoby na korzyść 
Senatu, gdyż przy takim rozwiązaniu liczba senatorów byłaby dwukrotnie mniejsza 
niż liczba posłów, co bardziej odpowiada standardom przyjętym w parlamentach 
dwuizbowych. argumentację dokonania wskazanych zmian wzmacnia istniejąca 
obecnie „nadwyżka” ogólnej liczby mandatów parlamentarnych23.

Propozycja dotycząca rozłączenia kadencji izb parlamentu zgłoszona m. in. 
przez prof. k. Skotnickiego podczas konferencji oraz rotacyjnej zmiany części 
składu Senatu co kilka lat wydaje się tu być najbardziej trafna24. Sądzę, że przy-
czyniłoby się to w większym zakresie do osiągnięcia dywersyfikacji struktury 
politycznej obu izb. Przy czym oczywiście zróżnicowanie polityczne izb nie jest 
celem samym w sobie. chodzi raczej o wywarcie konieczności uzyskania szero-
kiego poparcia politycznego dla dokonanych zmian ustawodawczych. 

21  Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk nr 2989, Sejm 
Vi kadencji, dostępny na oficjalnej stronie internetowej Sejmu RP, pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/5787955bEFaD18a0c125771300319a37/$file/2989.pdf 
(dostęp dnia 20 listopada 2013 r.).

22  analizę tego projektu przeprowadził m. in. a. Szmyt. Zob. a. Szmyt, Sejm i Senat w projektach 
zmian konstytucji z 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 5, s. 33–51.

23  Podnosił to m. in. a. Szmyt, który odwoływał się w tym zakresie do badań przeprowadzonych 
przez K. Polarczyka. Ibidem, s. 39.

24  K. Skotnicki, Konstytucyjne uwarunkowania wyborów do Senatu RP, referat wygłoszony na 
konferencji (na podstawie notatek własnych). 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/5787955BEFAD18A0C125771300319A37/$file/2989.pdf
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niezbędna wydaje się być także zmiana sposobu wyłaniania składu Senatu. 
Praktyka dowiodła, iż obsadzanie mandatów w okręgach jednomandatowych 
nie zapewnia zmiany w obszarze preferencji wyborców w wyborach do Sejmu. 
Struktura polityczna Senatu w dalszym ciągu pokrywa się ze strukturą polityczną 
w Sejmie. Okazuje się, że w wyborach do Senatu, podobnie jak  w wyborach do 
Sejmu, decydująca rola przypada partiom politycznym (i to częstokroć nawet 
nie lokalnym strukturom, ale władzy „centralnej”), które decydują się udzielić 
poparcia określonym kandydatom, a w rezultacie kandydaci „partyjni” korzystają 
z nieporównywalnie większych środków finansowych na kampanię wyborczą 
w porównaniu do kandydatów niezależnych, zgłaszanych przez komitety wy-
borcze wyborców.

Propozycja ustanowienia tzw. senatorów dożywotnich, wchodzących 
w skład izby z tytułu sprawowanego uprzednio urzędu Prezydenta RP lub 
ewentualnie innego najwyższego stanowiska w państwie, nie jest chyba do 
końca przemyślana. Zresztą byłaby to propozycja możliwa do wdrożenia tylko 
w przypadku towarzyszących temu znaczących zmian modelu funkcjonowania 
drugiej izby. w przeciwnym razie nie zyskałaby akceptacji nawet samych zain-
teresowanych. Z ostrożnością oceniam także propozycje „usamorządowienia” 
Senatu (Senat jako „izba samorządowa lub Senat składający się z przedstawi-
cieli samorządu). nie mam przekonania, że takie rozwiązanie prowadziłoby 
do osiągnięcia podstawowego celu, jakim winno być w przypadku parlamen-
tu uchwalanie dobrego prawa. Rodzi się też wątpliwość związana z kwestią 
uprzywilejowania przedstawicieli samorządu (terytorialnego, zawodowego, 
gospodarczego).

w refleksjach nad pożądanymi skutkami nowelizacji przepisów prawnych nie 
można pomijać aspektu praktyki stosowania prawa, gdyż dopiero równocze-
sne uwzględnienie obu tych płaszczyzn (prawa oraz praktyki) daje rzeczywisty 
obraz znaczenia treści normatywnych. warto podnieść, że kluczowa może się 
okazać praktyka stosowania przepisów konstytucyjnych i w tym zakresie duża 
odpowiedzialność spoczywa na partiach politycznych. 

w konkluzjach pragnę dodać, że obecne położenie Senatu, na podstawie 
przepisów konstytucji RP, które zawężają jego kompetencje i wręcz uniemoż-
liwiają wykonywanie jego funkcji ustawodawczej, jest bardzo problematyczne. 
Teza o utrzymaniu Senatu jest trudna do obrony przy tak zawężonych jego 
kompetencjach. Zdecydowanie opowiadam się za utrzymanie dwuizbowości 
parlamentu. Senat jest potrzebny, powinien być bardziej efektywny i przyczyniać 
się m. in. do poprawy jakości prawa. nie sprzyja natomiast refleksji stosunkowo 
krótki okres na zajęcie stanowiska przez Senat. Powinien być on np. dwukrotnie 
dłuższy i w ten sposób możliwe byłoby przeprowadzenie rzetelnej dyskusji czy 
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to na posiedzeniu plenarnym, czy w komisjach, czy nawet w podkomisjach25. Za-
gadnienia zawarte w projektach ustaw powinny być właściwie przedyskutowane. 
istnienie Senatu upoważnionego wyłącznie do rozważania kwestii językowych 
w „ustawach” nie ma większego sensu. Senat powinien mieć nie tylko czas na 
przeprowadzenie analizy prawnej projektów ustaw, ale także odpowiednie środki 
finansowe na ekspertyzy i opinie.

istotną zmianę statusu Senatu, wręcz przełom w tym zakresie spowodować 
może wyłącznie nowelizacja konstytucji RP. „Obudowywanie” Senatu określo-
nymi uprawnieniami z pewnością stanowi tendencję pozytywną. być może ten 
proces jest pierwszym etapem, wstępem do zmian generalnych (konstytucyj-
nych). Sądzę jednak, że bez zmian konstytucji RP polegających na wzmocnieniu 
uprawnień ustawodawczych Senatu nie nastąpi rzeczywista i trwała zmiana 
ustrojowego statusu Senatu.

w ciągu blisko ćwierćwiecza od czasu przywrócenia dwuizbowego parlamentu 
liczne grono przedstawicieli doktryny polskiego prawa konstytucyjnego poświę-
ciło swoją uwagę analizie modelu tej dwuizbowości. Powstało wiele niezwykle 
interesujących i cennych opracowań naukowych dotyczących polskiego modelu 
dwuizbowości: monografii, prac zbiorowych, artykułów, studiów, glos i innych 
publikacji. w opinii wielu fachowców zajmujących się zagadnieniami ustrojowymi 
państwa, a także – co nie jest przypadkowe – licznego grona byłych i obecnych 
parlamentarzystów, Senat w niedostatecznym zakresie partycypuje w „zarzą-
dzaniu” sprawami państwa.

Z ubolewaniem należy odnotować, że pomimo faktu doskonałej znajomości 
problemów związanych z funkcjonowaniem Senatu, pomimo tego, że główne 
mankamenty natury normatywnej, jak i z zakresu stosowania prawa zostały 
właściwie zidentyfikowane, do tej pory nie doszło do wprowadzenia zmian, któ-
re zapewniłyby możliwość wykonywania ustawodawczej funkcji przez Senat26. 
niechęć dokonania zmian o charakterze zasadniczym, tj. zmian konstytucyjnych, 
wynika w znacznej mierze z przyzwyczajenia do aprobowania istniejącego sta-
tus quo. Truizmem jest stwierdzenie, że o wiele łatwiej jest zlikwidować Senat, 
niż zaproponować konstruktywne zmiany, które przysłużyłyby się umocnieniu 
jego funkcji. Jest charakterystyczne, że dotychczas zgłaszane projekty zmiany 
konstytucji RP, które były lansowane przez partie polityczne, nie przewidywa-

25  Zwrócił na to uwagę w trakcie dyskusji na konferencji w. Orłowski (na podstawie notatek 
własnych). 

26  Jak dotąd zmian dokonano jedynie w zakresie prawa wyborczego i polegały one na wprowa-
dzeniu tzw. jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Senatu. Pozostałe postulaty 
wysuwane przez przedstawicieli doktryny, które mogłyby przyczynić się do wzmocnienia statusu 
Senatu, nie zostały podjęte przez ugrupowania parlamentarne.
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ły zwiększenia uprawnień ustawodawczych Senatu, a co najwyżej dotyczyły 
zmiany sposobu kreacji jego składu27. najczęściej jednak pojawiały się postulaty 
likwidacji Senatu28. Dlatego dobrze się dzieje, że także senatorowie akcentują 
potrzebę ustrojowego wzmocnienia Senatu. Zresztą to właśnie bezpośrednio 
zainteresowani posiadają najszersze spojrzenie w tej kwestii, z uwagi na praktykę 
parlamentarną najbardziej odczuwają potrzebę wzmocnienia uprawnień Senatu.

na zakończenie chciałbym wskazać na pewien problem praktyczny, który 
związany jest z Senatem. Otóż, prezentując problematykę polskiego modelu 
dwuizbowości, w tym zwłaszcza zakresu uprawnień Sejmu i Senatu, znaczna 
część studentów uczestniczących w zajęciach z prawa konstytucyjnego, po za-
poznaniu się z odnośnymi regulacjami prawnymi nie dostrzega większego sensu 
istnienia ii izby w obecnym kształcie ustrojowym. To pierwsze spostrzeżenie 
nasuwa się niejako automatycznie: skoro izba w praktyce niewiele znaczy, to 
w jakim celu istnieje? chociaż jest to dość uproszczone podejście do skompliko-
wanego zagadnienia dwuizbowości, to jednak obrazuje zasadniczy mankament 
jej modelu, gdyż każde uprawnienie ustawodawcze Senatu warunkowane jest 
decyzją Sejmu. uwidacznia się przy tym także inna rzecz: brakuje określonej 
cechy charakterystycznej, jakiegoś specyficznego, wyłącznego uprawnienia, 
które umożliwiałoby identyfikację Senatu. być może aktywność Senatu w związ-
ku z następstwami działalności najwyższej izby kontroli (realizacja wniosków 
pokontrolnych de lege ferenda dotyczących zmian ustawodawczych) stanie się 
takim wyróżnikiem? nawet jeśli tak by się stało, to nie można zapominać, że 
główną podstawą określania statusu organów państwowych jest konstytucja.

27  Por. np. wskazany wyżej poselski projekt z 19 lutego 2010 r. oraz niebędąca nawet formalnym 
projektem koncepcja konstytucji iV RP autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dostępny pod adresem: 
http://www.pis.org.pl/doc.php?d=unit&id=7 (dostęp dnia 21 listopada 2013 r.).

28  Przykładowo projekty konstytucji RP z połowy lat 90. autorstwa Sojuszu lewicy Demokra-
tycznej, a także Polskiego Stronnictwa ludowego i unii Pracy przewidywały istnienie jednoizbo-
wego parlamentu.

http://www.pis.org.pl/doc.php?d=unit&id=7
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Streszczenie

Status ustrojowy Senatu RP – nierozwiązany problem skrajnie ograniczonych 
uprawnień ustawodawczych Senatu

Główne zastrzeżenia dotyczące Senatu budzi stosunkowo niewielki wpływ 
tego organu na treść stanowionego prawa (ustaw). Model polskiej dwuizbowo-
ści parlamentu ma podstawową wadę, która polega na skrajnym rozróżnieniu 
kompetencji ustawodawczych na rzecz Sejmu. Źródło tego problemu stanowią 
przepisy konstytucji RP, które generalnie rzecz ujmując, nie zmieniły się istotnie 
od momentu przywrócenia Senatu w 1989 roku. w ramach wykonywania funkcji 
ustawodawczej Senat ma prawo złożenia projektu ustawy, prawo do odrzucenia 
ustawy w całości, uchwalenia jej  w całości albo prawo uchwalenia poprawek do 
ustawy. Jednakże udział Senatu  w procesie ustawodawczym ma wymiar niemal 
symboliczny, ponieważ tekst przekazany przez Sejm jest w świetle konstytucji 
„ustawą”. wzmocnienie uprawnień ustawodawczych Senatu nie może nastąpić 
bez zmiany przepisów konstytucji.

konieczne jest przeto zredefiniowanie pojęcia „ustawa”. ciekawym rozwią-
zaniem byłoby też na przykład wprowadzenie mechanizmów uzgodnieniowych 
pomiędzy Sejmem i Senatem w procedurze uchwalania ustawy, zwłaszcza przy 
braku kompromisu pomiędzy izbami, wobec skrajnych decyzji izb odnośnie do 
projektu. Przełom stanowiłoby jednak wyposażenie Senatu w prawo uchwalenia 
ustawy. Dłuższy powinien być także termin na zajęcie stanowiska przez Senat 
wobec „ustawy” przekazanej przez Sejm.

Zmianom w zakresie kompetencji Senatu powinny także towarzyszyć zmia-
ny w zakresie organizacji: zwiększenie liczby senatorów, modyfikacja długości 
kadencji oraz rozdzielenie kadencji Senatu od kadencji Sejmu, a także prawa 
wyborczego (zmiana sposobu kreacji Senatu).

Słowa kluczowe – Senat RP, status Senatu RP, funkcja ustawodawcza Senatu RP

Abstract

An unsolved matter of extremely restricted legislative powers in the structural 
role of the Senate of the Republic of Poland

negligible influence of the Senate on the wording of legislative acts raises 
major objections. The fundamental defect of Polish two-chamber parliamen-
tary structure is that competences of the Senate within legislative powers are 
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excessively restricted. In general, the one to blame here is the Constitution of 
the Republic of Poland, regulations of which have not changed in a substantial 
way since restitution of the Senate in 1989. Within the framework of legislative 
powers, the Senate is entitled to initiate legislation, to reject a legislative act 
as a whole, to adopt it as a whole or to adopt amendments to a legislative act.

However, participation of the Senate in legislative work is nearly symbolic, 
because, under the Constitution, it is the Sejm which ultimately decides on the 
wording of acts. Reinforcement of legislative rights of the Senate is only possible 
on condition of amending the Constitution.

The sine qua non condition is therefore redefinition of the notion of a “leg-
islative act”. An interesting solution to this problem might be introduction of 
mechanisms reconciling the procedure of adoption of legislative acts, since both 
chambers reached no consensus as far as drafts of legislative acts are concerned. 
A breakthrough instrument in the hands of the Senate would be the right to 
adopt legislative acts. Moreover, the period for voicing an opinion of the Senate 
on an act passed by the Sejm should be prolonged.

Any changes concerning competence of the Senate should be accompanied 
by logistic reorganization, i.e. in field of human resources – more senators, pro-
longation and separation of the Senates’ term of office from the Sejm’ one. 
Finally, the Senates’ right of vote should undergo changes concerning the way 
of it’s creation.

Keywords – Senate of the Republic of Poland, Constitutional position of the 
Senate (status of the Senate), Legislative function of the Senate
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Udział Senatu w procedurze budżetowej

ustawa budżetowa jest jedną z tych ustaw, której uchwalaniu corocznie to-
warzyszą emocje i spory. nie jest to niczym dziwnym, wobec faktu, iż jej przed-
miotem są finanse publiczne, tak istotne dla działalności państwa. Również świa-
domość, iż od przyjętych w niej rozwiązań zależy to, jak przez okres roku będą 
funkcjonowały wszelkie sfery życia politycznego, społecznego, gospodarczego, 
jakie plany będą mogły być zrealizowane, a jakie będą  musiały zostać odłożone 
na później, gdzie spłynie więcej środków, a gdzie trzeba będzie poszukiwać 
oszczędności, raczej generuje emocje niż je studzi. coroczna procedura uchwa-
lania ustawy budżetowej dla partii mających swoją reprezentację w parlamencie, 
to doskonała okazja do krytyki rządu, ale, o czym również nie można zapominać, 
stwarza im, szczególnie opozycyjnym frakcjom politycznym, możliwość przed-
stawienia własnej alternatywy programowej w obszarze finansów publicznych. 
niemniej, niezależnie od tych politycznych obciążeń procedury budżetowej, 
w interesie wszystkich winno być uchwalenie ustawy budżetowej zapewniającej 
państwu sprawne funkcjonowanie, ale przede wszystkim opartej na realnych do 
osiągnięcia wskaźnikach ekonomicznych. 

Tytuł niniejszego opracowania sygnalizuje intencje autorki – wskazanie i prze-
analizowanie udziału Senatu w procedurze budżetowej. Pamiętać przy tym 
należy, iż pojęcie „procedura budżetowa” jest szersze od pojęcia „uchwalenie 
ustawy budżetowej”. Mówiąc bowiem o uchwalaniu ustawy, mamy na myśli ciąg 
czynności od złożenia projektu ustawy budżetowej przez uprawniony podmiot do 
podjęcia określonych działań przez Prezydenta RP, któremu uchwalona ustawa 
budżetowa przekazywana jest do podpisu. w dotychczasowych pracach koncen-
trowano się właśnie przede wszystkim na udziale ii izby parlamentu w pracach 
nad uchwaleniem ustawy budżetowej. natomiast próba szerszego spojrzenia 

Dr Joanna Juchniewicz1 

Dr Joanna Juchniewicz – katedra Prawa konstytucyjnego, wydział Prawa i administracji uni-
wersytetu warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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na rolę Senatu w procedurze budżetowej może skłonić do dyskusji i postawie-
nia pytania, czy w świetle obowiązujących regulacji udział ii izby parlamentu 
w procedurze budżetowej można uznać za wystarczający, czy też w pewnych 
obszarach procedury należałoby rozszerzyć jej uprawnienia, czy też włączyć 
w proces kontrolowania późniejszego wykonania ustawy.

Procedura budżetowa definiowana jest jako wieloetapowy proces, którego 
elementami, trzeba dodać – występującymi w ściśle określonej kolejności, są: 
przygotowanie projektu ustawy budżetowej, uchwalenie ustawy budżetowej, 
jej wykonanie oraz kontrola wykonania ustawy budżetowej1. Długość poszcze-
gólnych etapów jest zróżnicowana, jak również prowadzone są one w obrębie 
różnych organów. To, co spina je wspólną klamrą, to ustawa budżetowa na dany 
rok. ale trzeba również mieć na uwadze, że nie można procedur budżetowych, 
obejmujących ustawę budżetową na konkretny rok, traktować jako procesów 
hermetycznie zamkniętych, tym bardziej że etapy tych procedur się na siebie 
nakładają (równolegle z procesem przygotowywania ustawy na kolejny rok 
budżetowy toczy się etap kontrolowania wykonania ustawy za ubiegłe lata). 
co więcej, mając na uwadze konieczność postrzegania ustaw budżetowych 
w kontekście kontynuacji rozwiązań, wynikających z długofalowych progra-
mów gospodarczych przyjmowanych przez rząd, można nawet kategorycznie 
stwierdzić, iż procedury budżetowe w aspekcie merytorycznym winny na siebie 
wpływać i się przenikać. winny być traktowane jako pewne następstwo, wymu-
szające przyjęcie określonych rozwiązań. Dlatego też podmioty uczestniczące 
w procedurze budżetowej muszą orientować się w przebiegu poszczególnych jej 
etapów, by ująć swoje prace w szerokim spektrum sytuacji budżetowej państwa. 

Jak zostało już wskazane, poszczególne etapy procedury budżetowej prowa-
dzone są przez różne organy, przy zachowaniu ich wyłączności kompetencyjnej. 
włodarzami pierwszego etapu są: minister finansów – odpowiedzialny za prace 
przygotowujące stworzenie projektu ustawy i opracowanie projektu – oraz Rada 
Ministrów, która projekt przyjmuje i w konstytucyjnym terminie kieruje do Sejmu. 
Tak przygotowany projekt ustawy budżetowej, a następnie uchwalony przez rząd 
kierowany jest do Sejmu, co rozpoczyna parlamentarny etap prac, w którym bie-

1  c. kosikowski uszczegóławia jeszcze procedurę budżetową, dzieląc ją na pięć etapów: 1) opra-
cowanie projektu ustawy budżetowej przez ministra finansów i wniesienie projektu parlamentowi 
do uchwalenia, 2) uchwalenie ustawy budżetowej przez parlament, 3) ewentualne poddanie ustawy 
budżetowej kontroli przez sąd konstytucyjny i jej podpisanie i ogłoszenie przez Prezydenta RP, 4) 
wykonanie ustawy budżetowej przez jej wykonawców, 5) poddanie wykonania ustawy budżetowej  
kontroli i ocenie w ramach instytucji absolutorium, Tworzenie ustawy budżetowej (ustawy o prowi-
zorium budżetowym) w praktyce stosowanie Konstytucji RP, [w:] Zasady ustroju społecznego i gospo-
darczego w procesie stosowania konstytucji, pod red. C. Kosikowskiego, Warszawa 2005, s. 140–141.
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rze udział Senat. wykonanie ustawy budżetowej należy do dysponentów części 
budżetowych, zaś kierowanie tym etapem zastrzeżone zostało do kompetencji 
Rady Ministrów. Ostatni z etapów – etap kontroli sposobu wykonania ustawy 
budżetowej – jest etapem toczącym się przed Sejmem, a uczestniczy w nim 
również najwyższa izba kontroli. Już z powyższego przedstawienia wynika, że 
obecnie Senat uczestniczy tylko w drugim etapie procedury budżetowej, a mia-
nowicie w procesie uchwalania ustawy budżetowej, pośrednio zaś kancelaria 
Senatu w trzecim, bowiem jako dysponent części budżetowej uczestniczy w wy-
konywaniu określonego fragmentu budżetu. Senat nie ma natomiast żadnych 
uprawnień, co jest zupełnie zrozumiałe, na etapie przygotowywania projektu, 
oraz, co może prowokować uwagi polemiczne, nie uczestniczy w kontrolowaniu 
wykonania ustawy budżetowej.

w odniesieniu do ustawy budżetowej ustawodawca konstytucyjny przyjął 
szczególny tryb ustawodawczy. Jego ramy mieszczą się w ogólnych założeniach 
postępowania ustawodawczego wyznaczonych konstytucją RP2 – uchwalenia 
ustawy w trzech czytaniach, większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów, udziału Senatu i podpisania ustawy przez Prezydenta 
RP, przy wprowadzeniu pewnych rozwiązań szczególnych. Szczególny charak-
ter postępowania ustawodawczego mającego za przedmiot ustawę budżeto-
wą wynika z charakteru samej ustawy, przedmiotu jej regulacji, cykliczności jej 
uchwalania, jak i wypracowanych zasad budżetowych. Odrębności postępowania, 
wprowadzone przez ustawodawcę konstytucyjnego, zostały ujęte w rozdziale 
X konstytucji – Finanse Publiczne. Trzeba zwrócić uwagę, iż po raz pierwszy 
twórcy ustawy zasadniczej uznali za zasadne wyodrębnienie kwestii finansów 
publicznych państwa i ujęcie ich w osobnym rozdziale, którego artykuły od 221 
do 226 poświęcone zostały właśnie procedurze budżetowej. Podkreśla to wagę 
i znaczenie tego aspektu funkcjonowania państwa. 

Jak już zostało wspomniane, pierwszym etapem procedury budżetowej jest 
przygotowanie projektu ustawy i jego wniesienie do Sejmu. Ustawodawca kon-
stytucyjny na zasadzie wyłączności przyznał Radzie Ministrów prawno inicjatywy 
ustawodawczej w zakresie ustawy budżetowej, ustawy o prowizorium budżeto-
wym, zmiany ustawy budżetowej, ustawy o zaciąganiu długu publicznego oraz 
ustawy o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo (art. 221 konstytucji)3. 

2  konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. u., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
3  wyłączność prawa Rady Ministrów w przedmiocie projektu ustawy budżetowej jest po-

wszechnie akceptowanym rozwiązaniem wśród przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, zob. 
M. Zubik, Budżet państwa w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2001, s. 165, C. Kosikowski, 
Legislacja finansowa, Warszawa 1998, s. 34, W. Sokolewicz, O osobliwościach ustawy budżetowej 
i trybu jej uchwalenia, „Przegląd legislacyjny” 2004, nr 2, s. 40.
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Zatem w tej fazie prac4 zasadniczo inne organy władzy nie uczestniczą. Trzeba 
jednakże pamiętać o prawie przygotowywania własnych budżetów przez m.in. 
kancelarię Sejmu, kancelarię Senatu, kancelarię Prezydenta RP, które włączane 
są do projektu budżetu. wniesienie projektu ustawy budżetowej do laski mar-
szałkowskiej winno nastąpić nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem 
roku budżetowego, zatem krańcowym momentem jest 30 września. Przewidu-
jąc możliwość zaistnienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających przy-
gotowanie projektu i jego wniesienie we wskazanym terminie, ustawodawca 
konstytucyjny dopuścił możliwość także późniejszej realizacji konstytucyjnego 
obowiązku spoczywającego na rządzie. warunkiem skorzystania z tej możliwości 
jest wystąpienie okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, nieprzewidywalnych 
i, co niezwykle istotne, obiektywnie uniemożliwiających przygotowanie projektu 
ustawy budżetowej i jego złożenie w konstytucyjnym terminie5.

  Przebieg prac w Sejmie został określony w Regulaminie Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej6, przepisami rozdziału 1 i 1a – Postępowanie z projektami ustaw 
i uchwał, wysłuchanie publiczne, rozdziału 6 – Postępowanie z projektami ustaw 
budżetowych i innymi planami finansowymi państwa oraz rozpatrywanie spra-
wozdań z ich wykonania – ujętymi w  dziale ii – Postępowanie w Sejmie. ani 
konstytucja RP, ani przepisy Regulaminu Sejmu nie określają expressis verbis 
terminu, w jakim Sejm powinien zamknąć prace nad projektem. wyznacznikami 
dla tempa prac nad uchwaleniem ustawy budżetowej winny być zatem, z jednej 
strony, zasada uprzedniości budżetu oraz możliwość skrócenia kadencji Sejmu 
przez Prezydenta RP. w myśl zasady uprzedniości budżetu państwa – ustawa 
budżetowa winna być uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego, co 
w związku z powiązaniem roku budżetowego z rokiem kalendarzowym powinno 
nastąpić przed 1 stycznia. Z kolei możliwość skrócenia kadencji Sejmu przewiduje 
art. 225 konstytucji. Prezydent RP ma prawo skrócenia kadencji Sejmu, jeżeli 
w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej 
nie zostanie ona przedstawiona mu do podpisu. Dopuszczalność skorzystania 
przez głowę państwa z tego uprawnienia jest jednakże ograniczona czasowo 

4  Ramy przygotowywania projektu ustawy budżetowej są określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. u. 2013, poz. 885).

5  w odniesieniu do pojęcia „wyjątkowego przypadku” nie ma w doktrynie prawa konstytucyj-
nego i finansowego jednolitego stanowiska. Sytuacja wniesienia projektu ustawy budżetowej po 
30 września winna być każdorazowo poddana analizie pod kątem zakwalifikowania jej jako „wy-
jątkowego przypadku”, zob. J. Juchniewicz, Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu, 
Olsztyn 2010, s. 138 – 140, M. Zubik, Budżet…, s. 168, C. Kosikowski, Finanse publiczne w świetle 
Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego , Warszawa 2004, s. 53. 

6  uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r., Regulamin Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej (tekst jedn. M.P. 2012, poz. 32 z późn. zm.), dalej reg. Sejmu.
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i o skróceniu kadencji izb Prezydent może postanowić jedynie w ciągu 14 dni od 
upływu 4-miesięcznego terminu. Powyższe rozwiązanie, dające głowie państwa 
kompetencję skrócenia kadencji, może być uznane za swoistą sankcję, powiąza-
ną z nadmierną przewlekłością prac parlamentarnych nad ustawą budżetową. 
Można zatem powiedzieć, iż mimo braku formalnego określenia długości prac 
nad ustawą budżetową w Sejmie, w interesie izby jest ich zakończenie w takim 
momencie, by, uwzględniając dalsze prace nad ustawą, nie przekroczyć 4-mie-
sięcznego terminu, wskazanego w art. 225 konstytucji. 

Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej odbywa się na posiedzeniu 
Sejmu, gdzie przedstawiane są główne założenia, zasady projektu i uzasadnie-
nie, a następnie projekt przekazywany jest do prac komisyjnych. Projekt ustawy 
budżetowej (całość) marszałek Sejmu kieruje do komisji Finansów Publicznych 
(kFP), natomiast części projektu do właściwych przedmiotowo stałych komisji. 
Prezydium Sejmu może określić, na wniosek kFP, tryb prac w komisjach nad 
projektem ustawy budżetowej. w pracach komisji rozpatrujących poszczególne 
części projektu ustawy mogą uczestniczyć przedstawiciele komisji Finansów 
Publicznych. Prace właściwych stałych komisji kończą się przygotowaniem sta-
nowisk zawierających wnioski, opinie i propozycje poprawek, które następnie 
są przedstawiane i rozpatrywane na posiedzeniu kFP. następnym krokiem jest 
przedstawienie na posiedzeniu Sejmu sprawozdania komisji Finansów Publicz-
nych z wnioskiem o przyjęcie projektu ustawy budżetowej bez poprawek lub 
przyjęcie wraz ze zgłoszonymi poprawkami. w świetle postanowień Regulaminu 
Sejmu  komisja Finansów Publicznych nie może wnosić o odrzucenie projektu 
ustawy budżetowej (art. 108 ust. 1 pkt 1reg. Sejmu). Specyfika postępowania 
sejmowego, którego przedmiotem jest projekt ustawy budżetowej, odnosi się 
do i czytania, pozostałe fazy toczą się wg reguł zwykłego postępowania usta-
wodawczego. 

ii czytanie odbywa się na posiedzeniu Sejmu, gdzie komisja Finansów Pu-
blicznych przedstawia sprawozdanie wraz z wnioskiem, o którym była mowa 
wcześniej. w przypadku zgłoszenia poprawek projekt ponownie trafia do ko-
misji Finansów Publicznych celem przedstawienia dodatkowego sprawozdania. 
iii czytanie obejmuje głosowanie nad poprawkami, a następnie nad przyjęciem 
ustawy w całości. Mimo szczególnego charakteru ustawy budżetowej, a także 
odmiennego trybu jej uchwalania ustawodawca konstytucyjny nie wprowadził 
szczególnej większości koniecznej do przyjęcia ustawy i ustawa budżetowa 
uchwalana jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowej liczby posłów. 

uchwaloną przez Sejm ustawę budżetową marszałek Sejmu przekazuje Sena-
towi, co w ramach parlamentarnego etapu procedury budżetowej rozpoczyna 
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kolejną fazę prac. Jej przebieg wyznacza art. 223 konstytucji oraz przepisy działu 
VII i VIII Regulaminu Senatu7. należy stwierdzić przy tym, iż ani regulacje konsty-
tucyjne, ani regulaminowe nie są rozbudowane, zwłaszcza zaś w Regulaminie 
Senatu problematyka ta została ujęta dosyć lakonicznie. Tak jak postępowanie 
w Sejmie toczy się wg zmodyfikowanych względem „zwykłego” postępowania 
reguł, tak i postępowanie w Senacie zostało poddane przez ustawodawcę kon-
stytucyjnego pewnym obostrzeniom. 

Pierwsze wiąże się z określeniem długości prac nad ustawą budżetową. Senat 
na rozpatrzenie ustawy budżetowej ma 20 dni od momentu jej przekazania przez 
marszałka Sejmu. Jest to zatem termin krótszy względem terminu na rozpa-
trzenie ustawy w „zwykłej” ścieżce ustawodawczej. w zgłoszonych projektach 
konstytucji – tych, których twórcy przewidywali istnienie ii izby8 – można było 
zauważyć zasadniczo dwie koncepcje na określenie długości prac nad ustawą 
budżetową. 20-dniowy termin przewidywały projekty prezydenta lecha wałęsy 
oraz unii Demokratycznej. Z kolei projekty zgłoszone przez Senat i kadencji oraz 
Porozumienie centrum zakreślały czas prac nad projektem na 30 dni. komisja 
Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego w przygotowywanych wersjach usta-
wy zasadniczej przychyliła się do 20-dniowego terminu, takie też rozwiązanie 
znalazło się w uchwalonej 2 kwietnia 1997 r. konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

uzasadnienia dla skrócenia terminu poszukiwać należy zarówno w wspomnianym 
już art. 225 konstytucji, określającym skutki nieprzekazania ustawy głowie państwa 
do podpisania w ciągu 4 miesięcy oraz w zasadzie uprzedniości ustawy budżetowej. 
Jednakże z faktu skrócenia Senatowi czasu na rozpatrzenie ustawy budżetowej nie 
można wywodzić ograniczenia jej praw czy marginalizacji pozycji. należy je rozpatry-
wać jedynie w kontekście konieczności dyscyplinowania tempa prac nad  ustawą9. 
20-dniowy termin jest dla Senatu wiążący10, po jego przekroczeniu izba nie będzie 
mogła już wnosić poprawek, a ponadto przyjmuje się, że milczenie oznacza zgodę na 
ustawę w treści uchwalonej przez Sejm. w dotychczasowej praktyce parlamentarnej 
po 1997 r. Senat zawsze ustosunkowywał się do przedłożonej mu ustawy budżeto-
wej, czyniąc zadość terminowi wskazanemu przez ustawodawcę konstytucyjnego. 

Drugie ograniczenie ma charakter kompetencyjny i wiąże się z możliwością 
ingerowania w treść przekazanej ustawy budżetowej. w zwykłym postępowaniu 
ustawodawczym Senat, w świetle art. 121 ust. 2 konstytucji, może ustawę przyjąć 

7  uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu (tekst 
jedn. M.P. 2010, nr 39, poz. 542 z późn. zm.), dalej reg. Senatu.

8  istnienia Senatu nie przewidywały projekty Sojuszu lewicy Demokratycznej oraz Polskiego 
Stronnictwa ludowego.

9  Tak C. Kosikowski, Finanse publiczne w świetle…, s. 130.
10  M. Zubik, Budżet…, s. 209.
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bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić jej odrzucenie w całości. w postępo-
waniu, którego przedmiotem jest ustawa budżetowa, konstytucja wprost stanowi 
jedynie o prawie Senatu do wnoszenia poprawek. W literaturze przedmiotu samo 
pojęcie poprawka zasadniczo nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Jednak-
że w odniesieniu do poprawek drugiej izby kluczowym pytaniem jest pytanie 
o ich zakres, jak daleko, jak głęboko może Senat ingerować w treść przesłanej 
mu ustawy. bogate w tym zakresie orzecznictwo Trybunału konstytucyjnego 
ma również zastosowanie do poprawek wnoszonych do ustawy budżetowej11. 
bezwzględnie poprawki Senatu nie powinny wykraczać poza materię ustawy 
budżetowej. Trzeba jednak się zastanowić, czy proponując poprawki, Senat 
może wychodzić poza uchwalone przez Sejm wskaźniki dotyczące wysokości 
dochodów i wydatków przewidywanych na dany rok budżetowy. Podstawowe 
wskazania, jak daleko może sięgać ingerencja ii izby w treść ustawy budżetowej, 
zawiera sama konstytucja. Przygotowując propozycje zmian, Senat musi uwzględ-
niać dyspozycje art. 220 konstytucji, który stanowi, iż zwiększenie wydatków lub 
ograniczenie dochodów planowanych przez Radę Ministrów nie może prowadzić 
do ustalenia przez Sejm większego deficytu budżetowego, niż przewidziany 
w projekcie ustawy budżetowej. Ponadto ustawodawca konstytucyjny zawarł 
zakaz pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązań w cen-
tralnym banku państwa. wydaje się, że mając na uwadze powyższe ograniczenia, 
Senat będzie mógł dokonywać przesunięć w ramach części budżetowych, o ile 
nie doprowadzi to do zwiększenia deficytu. Ponadto, na co zwraca uwagę M. Zu-
bik, proponując poprawki do ustawy budżetowej, Senat winien mieć na uwadze 
określone w nauce prawa finansowego zasady budżetowe12. 

ale ze sformułowania, iż Senat może przyjąć poprawki do ustawy budżeto-
wej, należy wyprowadzić jeszcze jeden wniosek, a mianowicie zakaz wnoszenie 
przez Senat o odrzucenie ustawy budżetowej w całości13. Powyższe rozwiązanie 
przewidywała już Mała konstytucja14, także twórcy projektów nowej ustawy 
zasadniczej, określając kompetencje Senatu w postępowaniu ustawodawczym 

11  Wyrok TK z dnia 18 kwietnia 2012 r., K 33/11, OTK-A 2012, nr 4, poz. 40, wyrok TK a dnia 
19 czerwca 2002 r., k 11/02, OTk-a 2002, nr 4, poz. 43, zob. także w. Sokolewicz, Komentarz 
do art. 223, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. l. Garlickiego, 
Warszawa 2007, s. 8, B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 148 – 150.

12  Zob. M. Zubik, Budżet …, s. 210- 211. 
13  Za przyjęciem takiego stanowiska opowiada się większość przedstawicieli nauki prawa kon-

stytucyjnego, odmienne stanowisko prezentował J. Głuchowski, Budżet i procedura budżetowa, 
Warszawa 2001, s. 109. 

14  Zob. art. 21 ustawy konstytucyjnej z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między 
władzą ustawodawczą, wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym 
(Dz. U., Nr 84, poz. 426).
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mającym za przedmiot ustawę budżetową, nie przewidywali możliwości podjęcia 
uchwały o jej odrzuceniu. Dopuszczalność przyjęcia przez izbę uchwały o od-
rzucenie ustawy w całości wymagałaby wyraźnego wskazania tej kompetencji 
w przepisach prawa, a takowych rozwiązań normatywnych w konstytucji z 1997 
roku nie odnajdziemy. i mimo że ustawodawca konstytucyjny nie sformułował 
wprost zakazu wnoszenia o odrzucenie ustawy w całości, to należy uznać, iż 
skoro ustawa konstytucyjna zezwala jedynie na wnoszenie poprawek, to dalej 
idącym środkiem, a zatem niedopuszczalnym, byłoby proponowanie odrzucenia 
ustawy w całości15. Potwierdzenie powyższego stanowiska znajdziemy w Re-
gulaminie Senatu, gdzie uchwałodawca wprost wskazał, iż komisja budżetu 
i Finansów Publicznych przedstawia izbie projekt uchwały, w którym proponuje 
przyjęcie ustawy bez poprawek albo wprowadzenie poprawek (art. 73 ust. 2 Reg. 
Senatu). Słuszność powyższego rozwiązania uzasadnia szczególny charakter 
ustawy budżetowej, przejawiający się także i wprowadzeniem mechanizmów 
stanowiących swoiste gwarancje uchwalenia ustawy budżetowej. Możliwość 
odrzucenia ustawy w całości mogłoby bowiem nieść daleko idące, negatywne, bo 
destabilizujące sferę finansów, konsekwencje, co w efekcie mogłoby prowadzić 
do poważnych kryzysów. Ponadto można to uznać za czynnik wymuszający na 
senatorach poszukiwanie racjonalnych rozwiązań, którzy nie mogąc odrzucić 
ustawy, a nie godząc się na zaproponowane treści, muszą wypracować nowe, 
inne rozwiązania.

uchwała Senatu wprowadzająca do ustawy budżetowej poprawki trafia do 
Sejmu16. ustawa budżetowa, co do której Senat nie zgłosił poprawek, kierowana 
jest przez marszałka Sejmu do prezydenta. w literaturze przedmiotu wskazuje 
się, iż w sytuacji, kiedy Sejm uzna poprawki Senatu za niedopuszczalne (np. po-
prawki prowadzące do zwiększenia deficytu budżetowego), może nie poddać 
ich pod głosowanie17.  w sytuacji zgłoszenia poprawek przez drugą izbę ustawa 
wraca do Sejmu, gdzie na ogólnych zasadach są one rozpatrywane przez Sejm. 
Po zaopiniowaniu przez komisję Finansów Publicznych Sejm głosuje nad popraw-
kami, które uważa się za przyjęte, jeżeli posłowie nie odrzucą ich bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

Po przegłosowaniu stanowiska Senatu marszałek Sejmu przekazuje ustawę 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do podpisania. w tej fazie postępowania 
ustawodawca konstytucyjny również wprowadził, wynikające ze specyfiki usta-

15  Zob. także w. Sokolewicz, Komentarz do art. 223, dz. cyt., s. 6-7 oraz cyt. tam literaturę. 
16  w literaturze przedmiotu wskazuje się na prawo Sejmu badania dopuszczalności uchwały 

senackiej. 
17  w takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały stwierdzającej niedopuszczalność poprawki, 

zob. W. Sokolewicz, Komentarz do art.223, dz. cyt., s. 10, M. Zubik, Budżet…, s. 212–213. 
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wy budżetowej odrębne, rozwiązania. Przede wszystkim skrócił termin, w jakim 
głowa państwa ma podpisać ustawę z 21 do 7 dni. Ponadto wyłączył uprawnienie 
Prezydenta RP do skierowania ustawy do Sejmu z wnioskiem o ponowne roz-
patrzenie, czyli wystąpienia z tzw. wetem prezydenckim, pozostawiając głowie 
państwa jedynie możliwość skierowania wniosku do Trybunału konstytucyjnego, 
celem zbadania zgodności ustawy budżetowej z konstytucją. 

Ostatnim etapem postępowania budżetowego, etapem kończącym procedu-
rę,  jest kontrola wykonania ustawy budżetowej przez Radę Ministrów. Gospoda-
rzem tego etapu jest Sejm, który w świetle art. 95 ust. 2 konstytucji jest jedynym 
organem wyposażonym w kompetencje umożliwiające mu kontrolowanie działań 
rządu. instytucją służącą skontrolowaniu sposobu wykonania ustawy budżetowej 
przez Radę Ministrów jest instytucja absolutorium, której przebieg wyznacza 
art. 226 ustawy zasadniczej. absolutorium jest uchwałą Sejmu. udzielenie ab-
solutorium oznacza, iż Sejm pozytywnie ocenił wykonanie ustawy budżetowej, 
odmowa udzielenia absolutorium utożsamiana jest z negatywną oceną działań 
gabinetu w sferze wykonania ustawy budżetowej. 

Procedurę kontrolowania wykonania ustawy budżetowej rozpoczyna złożenie 
przez Radę Ministrów, w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego, do 
31 maja, sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej z informacją o stanie za-
dłużenia państwa. Równolegle ze złożeniem sprawozdania przez rząd najwyższa 
izba kontroli przedstawia Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa i założeń 
polityki pieniężnej. Od złożenia sprawozdania Sejm w ciągu 90 dni winien podjąć 
uchwałę, po wysłuchaniu opinii najwyższej izby kontroli, przedstawionej przez 
jej prezesa, w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium18. 
Z art. 226 konstytucji wynika, iż tylko Sejm, przy udziale najwyższej izby kontroli, 
ma prawo, a jednocześnie obowiązek kontrolować sposób wykonania ustawy 
budżetowej przez Radę Ministrów. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium 
Radzie Ministrów wymaga zwykłej większości głosów, w obecności co najmniej 
połowy ustawowej liczby posłów. co istotne, ustawodawca konstytucyjny nie po-
wiązał z uchwałą o odmowie udzielenia absolutorium żadnych skutków prawnych 
i ewentualne pociągnięcie do odpowiedzialności członków rządu negatywnie 
ocenionych przez Sejm wymaga skorzystania z instrumentów egzekwowania 
odpowiedzialności politycznej (konstruktywnego wotum nieufności lub indywi-
dualnego wotum nieufności) lub odpowiedzialności konstytucyjnej19.

18  Szerzej na temat procedury podejmowania uchwały w przedmiocie absolutorium czytaj 
J. Juchniewicz, Absolutorium…, s. 159–200.

19  na temat ewentualnych skutków podjęcia uchwały w przedmiocie absolutorium patrz J. Juch-
niewicz, Absolutorium…, s. 219–240.
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w procesie kontrolowania i podejmowania uchwały absolutoryjnej nie uczest-
niczy Senat, co wynika wprost z powiązania funkcji kontrolnej jedynie z jedną 
izbą – Sejmem. Mając na uwadze pojawiające się w nauce prawa konstytucyjnego 
opinie o dopuszczalności prowadzenia pewnych działań kontrolnych przez se-
natorów, można postawić pytanie, czy członkowie ii izby nie powinni, w jakimś 
zakresie, uczestniczyć w kontrolowaniu wykonania ustawy budżetowej. i nie musi 
to być uczestnictwo czynne, które wymagałoby wprowadzenia zmian w konsty-
tucji, ale uczestnictwo sprowadzające się do możliwości analizy dokumentów 
związanych z procedurą podejmowania uchwały w przedmiocie absolutorium. 
na szczególną uwagę zasługują rozważania P. Sarneckiego, który wskazał, iż 
przy uchwalaniu ustawy budżetowej Senat, rozpatrując ustawę przekazaną 
przez Sejm, musi uwzględniać dotychczasowe działania administracji rządowej, 
założenia sformułowane przez Radę Ministrów, a „ocena projektu budżetu musi 
więc być także  – zupełnie niezależnie od późniejszego procesu uchwalania tzw. 
absolutorium – pewną reakcją na realizację budżetu obowiązującego”20. Tym 
samym, mimo iż konstytucja o tym wprost nie stanowi, faktycznie mamy do 
czynienia z prowadzeniem działań o charakterze kontrolnym, które są wymu-
szone specyfiką ustawy budżetowej i wynikają z istoty procedury budżetowej. 

Jednak analizując udział Senatu w procedurze budżetowej, nie należy, w mojej 
ocenie, koncentrować się na ścisłym włączeniu Senatu w proces kontrolowania 
sposobu wykonania ustawy budżetowej. wydaje się bowiem, że obecnie obowią-
zujące w tym zakresie rozwiązania pozwalają, przy zachowaniu pewnych warun-
ków, na przeprowadzenie przez Sejm wszechstronnej i merytorycznej kontroli 
wykonania ustawy budżetowej. Ponadto tylko Sejm dysponuje instrumentami 
pozwalającymi egzekwować odpowiedzialność polityczną wobec członków rządu 
i całego gabinetu, a posłowie są jednym z dwóch podmiotów, obok prezydenta, 
który może zainicjować procedurę pociągnięcia do odpowiedzialności konstytu-
cyjnej członka Rady Ministrów. a skoro twórcy konstytucji z 1997 r. nie wskazali 
wprost skutków prawnych udzielenia absolutorium, jak i odmowy udzielenia ab-
solutorium, to może istotą tej instytucji winno być skoncentrowanie się na wycią-
gnięciu wniosków z działań kontrolnych i zastosowaniu ich  na przyszłość. Dlatego 
chodzi raczej o szersze spojrzenie na procedurę budżetową i rolę w niej drugiej 
izby, a w szczególności na zapewnieniu Senatowi dokumentów i materiałów, 
które wzmocnią jego rolę na etapie tworzenia przyszłych ustaw budżetowych. 
Już wcześniej zostało wspomniane, że mówiąc o procedurze budżetowej, trzeba 
mieć na uwadze jej powtarzalność, wynikającą z corocznością ustawodawstwa 

20  P. Sarnecki, Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 
2000, nr 6, s. 10–11.
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budżetowego, a także wspólny przedmiot – plan wydatków i dochodów państwa. 
Roczny charakter ustawy budżetowej implikuje powtarzanie wszystkich etapów 
procedury budżetowej i ich niejako równoległe współistnienie. Tym samym, 
pracując nad ustawą budżetową na kolejny rok, nie można i nie powinno się 
abstrahować od poprzednio uchwalonych i wykonanych ustaw budżetowych. 
Przede wszystkim zaś ocena sposobu wykonania ustawy budżetowej pozwala na 
uniknięcie błędów czy różnego rodzaju nieprawidłowości w przyszłości. Zwracał 
na to uwagę już w okresie międzywojennym i. czuma, pisząc, że istota kontroli 
przejawia się nie tylko w wykryciu błędów i nieprawidłowości, ale w możliwości 
uniknięcia ich w przyszłości, kontrola jest bowiem przyczynkiem do zmian na 
przyszłość w kształtowaniu podobnych faktów21. Można zatem powiedzieć, iż 
wszystkie podmioty mające prawo decydowania o treści ustawy budżetowej, 
a więc Rada Ministrów i jej członkowie, Sejm oraz Senat, powinny dysponować 
wiedzą niezbędną do stworzenia ustawy budżetowej. wiedza ta winna opierać 
się nie tylko na analizie potrzeb rynku i potrzeb dysponentów części budżeto-
wych, ale jej oparciem powinna być świadomość popełnianych błędów, nietraf-
ności wskaźników i uchybień podczas procesu wykonania ustawy. Taką wiedzą 
bez wątpienia dysponuje Rada Ministrów oraz Sejm. Rada Ministrów bowiem 
przygotowuje sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej, które jest następ-
nie przekazywane Sejmowi. Ponadto oba organy uzyskują opracowaną przez 
najwyższą izbę kontroli analizę wykonania budżetu państwa i założeń polity-
ki pieniężnej. Dokumenty te, przy oczywiście ich właściwym użyciu, stanowią 
niezwykle cenny materiał, którego wykorzystanie nie ogranicza się jedynie do 
przeprowadzenia kontroli, ale również winno być pomocne w przygotowaniu 
i wprowadzeniu kolejnych rozwiązań budżetowych. i na tym tle pozycja Senatu 
wydaje się być słabsza, bowiem nie jest on organem państwa, któremu wymie-
nione wyżej dokumenty są przedkładane. Stąd też, w kontekście uczestnictwa 
Senatu w uchwalaniu ustawy budżetowej, można postawić pytanie o zasadność 
powyższego rozwiązania i ewentualną potrzebę jego zmiany. 

Przekazanie Senatowi zarówno sprawozdania z wykonania ustawy budże-
towej oraz analizy wykonania ustawy budżetowej nie stanowiłoby naruszenia 
wyłączności kompetencyjnej Sejmu do kontrolowania Rady Ministrów. inny 
bowiem byłby cel ich przedstawienia. Sejmowi wymienione dokumenty po-
zwalają na dokonanie oceny działalności rządu w aspekcie wykonania ustawy 
budżetowej i prowadzenia finansowej działalności państwa, stanowiąc swoiste 
„oprogramowania” dla prowadzenia powyższych działań, merytoryczną podsta-
wę uchwały w przedmiocie absolutorium, a także ewentualnego wyciągnięcia 

21  I. Czuma, Ustrojowe podstawy skarbowości na tle konstytucji kwietniowej, lublin 1937, s. 395. 
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konsekwencji wobec podmiotów odpowiedzialnych za zaistniałe uchybienia. 
natomiast wykorzystanie sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej oraz 
analizy wykonania ustawy budżetowej przez Senat, przy okazji rozpatrywania 
uchwalonej ustawy, miałoby zupełnie inny walor. Głównym i jedynym celem by-
łoby dokonanie na ich podstawie oceny zasadności proponowanych rozwiązań 
budżetowych. ale jest to możliwe przy odpowiednim zakotwiczeniu wiedzy 
senatorów w sytuacji budżetowej państwa – przeszłej, teraźniejszej i przyszłej. 
Trzeba bowiem pamiętać, a zostało to już wcześniej zasygnalizowane, że uchwa-
lana ustawa budżetowa stanowi pewną kontynuację poprzedniego ustawodaw-
stwa budżetowego, a już na pewno nie może pozostawać od niego w zupełnym 
oderwaniu, nawet przy zmianie sił politycznych odpowiedzialnych za rządzenie 
państwem.  Trzeba wreszcie zwrócić uwagę na praktykę parlamentarną, która 
również w jakiś sposób może i winna kształtować rozwiązania normatywne. 
Sami senatorowie podczas prac ustawodawczych zwracają uwagę na potrzebę  
uzyskiwania informacji od przedstawicieli Rady Ministrów na temat wykonań 
w obszarze poszczególnych części budżetowych, informacji mających pomóc 
w pracach nad ustawą budżetową  na kolejny rok22. Dostrzegają oni istotę tych 
informacji i konieczność odnoszenia się do nich na etapie uchwalania ustawy 
budżetowej na kolejny rok. 

Powyższe uwagi stanowią jedynie przyczynek do dyskusji na temat roli Senatu 
w procedurze budżetowej, a także ewentualnego włączenia izby w badanie spo-
sobu wykonania ustawy budżetowej przez Radę Ministrów. nie byłoby to zresztą 
rozwiązanie nowe i całkowicie oryginalne, bowiem udział obu izb – bundestagu 
i bundesratu w kontrolowaniu wykonania budżetu przewiduje konstytucja Repu-
bliki Federalnej Niemiec23. waga ustawodawstwa budżetowego, jego znaczenie 
dla funkcjonowania państwa wymaga oparcia prac na merytorycznych przesłan-
kach. Skoro bowiem obie izby wpływają na kształt rozwiązań normatywnych, to 
obie winny mieć dostęp do niezbędnego instrumentarium, do danych istotnych 
dla kształtu rozwiązań budżetowych.

22  Zob. wypowiedź senatora J. Rulewskiego na 25. posiedzeniu Senatu Viii kadencji, 8 stycznia 
2013 r. (www.senat.gov.pl 10. 11. 2013).

23  Zob. art. 114 Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. 
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Streszczenie

Udział Senatu w procedurze budżetowej

ustawa budżetowa jest jedną z najistotniejszych ustaw, której szczególny 
charakter przejawia się nie tylko w jej treści, obejmującej dochody i wydatki 
państwa, ale również w procedurze budżetowej, na którą składają się etapy: 
przygotowanie projektu ustawy budżetowej,  uchwalenie ustawy budżetowej, 
wykonanie ustawy budżetowej oraz kontrola wykonania ustawy budżetowej. 
udział Senatu w procedurze budżetowej to przede wszystkim uczestniczenie 
na etapie jej uchwalania. w odniesieniu do zwykłego postępowania ustawo-
dawczego kompetencje Senatu zostały przez ustawodawcę konstytucyjnego 
ograniczone. Senat ma na rozpatrzenie uchwalonej ustawy budżetowej 20 dni 
– jest to ograniczenie czasowe, a ponadto ustawodawca konstytucyjny przyznał 
drugiej izbie prawo wnoszenia poprawek do uchwalonej ustawy lub przyjęcie jej 
bez poprawek.  Senat nie może natomiast wnosić o odrzucenie ustawy w całości. 
Konstytucja nie przewiduje uczestniczenia Senatu w procedurze kontrolowania 
wykonania ustawy budżetowej. Mając jednak na uwadze, jak istotne w procesie 
uchwalania ustawy budżetowej jest posiadanie wiedzy na temat sposobu wy-
konania ustawy i nieprawidłowości, jakie zostały ujawnione, można rozważyć 
zasadność zwiększenia uprawnień izby poprzez przekazywanie jej sprawozdania 
Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej i analizy najwyższej izby kontroli 
z wykonania ustawy budżetowej.

Abstract

Participation of the Senate in the budgetary procedure

The State budget act is one of the most important acts whose specific na-
ture is reflected not only in its content, including revenues and expenditures 
of the State, but also in the budgetary procedure, which includes the following 
stages: preparing a draft budget act, the adoption of the State Budget Act, the 
enforcement of the State Budget Act and monitoring of the enforcement of 
the State Budget Act. Participation of the Senate in the budget procedure is 
primarily reduced to participation at the stage of its adoption. In relation to the 
ordinary legislative procedure, the powers of the Senate have been limited by 
the constitutional legislator. The Senate is given 20 days for examination of the 
adopted State Budget Act - which constitutes a time limit, and furthermore, the 



constitutional legislator granted the Second Chamber the right to make amend-
ments to the adopted act or to adopt it without amendments. However, the 
Senate cannot request the rejection of the act in its entirety. The constitution 
does not provide for participation of the Senate in the procedure of monitor-
ing the implementation of the State Budget Act. However, bearing in mind the 
importance of possessing the knowledge on how to implement the act and any 
revealed irregularities throughout the process of adoption of the state budget 
act, we can consider the legitimacy of increasing the powers of the Chamber by 
providing it with a report of the Council of Ministers of the enforcement on the 
State Budget Act and the analysis of the Supreme Chamber of Control concern-
ing the enforcement of the State Budget Act.
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Dr hab. Mariusz Jabłoński 

Rola Senatu w procesie inicjowania  
i zarządzania referendum ogólnokrajowego 
– uwagi de lege lata i de lege ferenda

1. Wprowadzenie

Spośród szeregu funkcji, które przypisuje się referendum ogólnokrajowemu, 
najważniejszą wydaje się być funkcja demokratyzacji życia publicznego, która 
„wiąże się ze zwiększeniem otwartości i przejrzystości procedur podejmowania 
decyzji państwowych”1. nie budzi bowiem wątpliwości, że w ramach państwa 
demokratycznego, którego fundamentem są zasady: suwerenności narodu, po-
działu władz oraz społeczeństwa obywatelskiego, muszą istnieć mechanizmy, 
które skutkować będą zmniejszeniem dystansu między „elektoratem a podmio-
tami sprawującymi władze w państwie”2.

Modelowym rozwiązaniem byłoby takie, w którym to sami obywatele dysponują 
prawem wiążącego inicjowania procedury referendum, a więc procedury, która po-
lega na głosowaniu powszechnym, przeprowadzonym w określonym czasie (w ciągu 
jednego bądź kilku dni), na terytorium państwa lub jego części, w celu umożliwienia 
wyrażenia im ich woli w przedmiocie rozstrzygnięcia konkretnej sprawy3.

Dr hab. Mariusz Jabłoński – prof. nadzw. uwr. – katedra Prawa konstytucyjnego, wydział 
Prawa, Administracji i Ekonomii.

1  A. Rytel-Warzocha, Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, 
Warszawa 2011, s. 28. 

2  Tamże. na temat relacji między demokracją przedstawicielską a demokracją bezpośrednią 
definiowaną też jako demokracja partycypacyjna, demokracja za pomocą referendum zob. M. Mar-
czewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, lublin 2001, s. 31 i n. 

3  w takim modelowym ujęciu referendum ogólnokrajowe funkcjonuje w Szwajcarii, zob. Wild-
haber L., Schmid B., Sassòli M., Suisse, [w:] Référendums, red. F. Delpérée, Bruxelles 1985 s. 357 i n.; 
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współczesne rozwiązania ustrojowe zdają się jednak odchodzić w kierun-
ku nieco odmiennym, preferującym model, w którym decyzja o zarządzeniu 
i przeprowadzeniu referendum stanowi wyłączną kompetencję konstytucyjnie 
określonych organów władzy (przeważnie organów władzy ustawodawczej 
i wykonawczej)4. Rozwiązanie takie ma swoje zalety i wady. 

Do zalet można zaliczyć to, że instytucja referendum zostaje wykorzystana 
wtedy, gdy dla konkretnej decyzji konieczne staje się uzyskanie powszechnej 
legitymizacji, identyfikowanej z wolą wyrażoną przez bezpośrednio działającego 
suwerena5. w takim ujęciu do referendum umocowane organy odwołują się wte-
dy, gdy obiektywnie zachodzi konieczność podjęcia istotnego z punktu widzenia 
państwa i jego suwerena rozstrzygnięcia, którego skutki mają fundamentalne 
znaczenie o charakterze ustrojowym. 

Jako pozytyw wskazuje się równocześnie, że rozwiązanie takie stanowi ba-
rierę dla nazbyt częstego dowoływania się do instytucji referendum. Jak się 
zauważa, częste inicjowanie procedur referendalnych mogłoby w krótkim czasie 
zniechęcić obywateli do ciągłego uczestniczenia w procesach wyrażania woli, 
a ponadto narazić budżet państwa na zbyt duże obciążenie, co w konsekwencji 
mogłoby doprowadzić do poważnego kryzysu gospodarczego. Jednocześnie 
wskazuje się, że bardzo rzadko powstaje realna konieczność odwoływania się 
do referendum w sytuacji stabilnej większości istniejącej w parlamencie (izbach 
parlamentu). usytuowanie prawa do zarządzania referendum poza systemem 
organów konstytucyjnych mogłoby więc deprecjonować funkcjonowanie syste-
mu rządów przedstawicielskich6. 

G.-A. Chevallaz, Le gouvernement des Suisses, lausanne, 1989, s. 140 i n.; Z. Czeszejko-Sochacki, 
System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002, s. 31 i n.; M. Marczewska-Rytko, Inicjatywa lu-
dowa i referendum w Szwajcarii w latach 2000 – 2010, Polityka i Społeczeństwo, 2010, nr 9, s. 271 
i n. w Polsce obywatelska inicjatywa jest wiążąca na poziomie lokalnym zob. szerzej: P. uziębło, 
Ustawa o referendum lokalnym. Komentarz, Warszawa 2008, s. 30 i n. warto podkreślić istnienie 
szerokiego kręgu państw europejskich, w których obywatele dysponują możliwością wiążącego 
zainicjownania referendum zatwierdzającego zmiany konstytucji zob. szerzej: R. Grabowski, Party-
cypacja obywateli w procesie zmiany konstytucji – przegląd rozwiązań europejskich, Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego 2010, nr 1, s. 66 i n.  

4  Szeroko analizuje zagadnienie podmiotów uprawnionych P. uziębło, Demokracja partycypa-
cyjna, Gdańsk 2009, s. 16 – 17 i 59 – 140.

5  Referendum było i w dalszym ciągu jest instytucją, która w szerokim zakresie znalazła zasto-
sowanie w procesie legitymizacji wyrażenia zgody na przystąpienie państwa do unii Europejskiej 
(wcześniej wspólnot). Ze względu na charakter i skutki takiej decyzji wyrażające się w przeniesieniu 
prawa do wykonywania suwerennych kompetencji konkretnych organów państwowych na organy 
organizacji międzynarodowej konieczne było poszukiwanie najpełniejszej procedury legitymizującej, 
zob. szerzej: M. Jabłoński, Polskie referendum akcesyjne, wrocław 2007, s. 47 i n.

6  Zob. szerzej: M. Jabłoński, Referendum de lege lata i de lege ferenda, Acta Universitatis Wra-
tislaviensis no 2047, Przegląd Prawa i administracji nr XXXiX, 1998; s.75-84; b. banaszak, Porów-
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wadą takiego rozwiązania jest niewątpliwie to, że instytucja referendum 
traktowana jest bardziej jako mechanizm służący uzyskaniu potwierdzenia po-
litycznego poparcia dla rządzących, a nie jako realna procedura sprawowania 
władzy przez obywateli. w wielu przypadkach wyrażenie woli przez obywateli 
odbywa się bowiem w ramach starannie przygotowanego procesu, którego 
celem jest wzmocnienie władzy, a nie przeniesienie władztwa na bezpośrednio 
działającego suwerena. Takie referenda określa się jako referenda kontrolowane 
albo jeszcze inaczej jako „prohegemoniczne kontrolowane”7. Jest to naturalna 
konsekwencja tego, że referenda te zarządzane są wyłącznie wtedy, gdy aktu-
alnie rządząca większość wyrazi na to zgodę, wcześniej już wiedząc o istnieniu 
odpowiedniego poparcia społecznego dla kierunku proponowanego rozstrzy-
gnięcia. Paradoksalnie więc instytucja ta w niewielkim stopniu służy samym 
obywatelom, którzy w zasadzie „potrzebni” są wyłącznie do legitymizowania 
działań inicjatorów głosowania. Rozwiązanie, w którym prawem do zarządzenia 
referendum dysponują tylko wąsko określone organy władzy (ustawodawczej i/
lub wykonawczej), w zasadzie eliminuje więc naturalną potrzebę współuczestni-
czenia obywateli w procesie sprawowania władzy, szczególnie wtedy, gdy chodzi 
o rozstrzygnięcie kwestii spornej, wywołującej żywe zainteresowanie publiczne. 

uświadomić sobie jednocześnie trzeba, że nie każda obywatelska inicjatywa 
referendalna ma charakter polityczny. w wielu sytuacjach jest konsekwencją 
procesów ciągłego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które nie chce po-
zostać obojętne wobec różnego rodzaju spraw, których rozstrzygnięcie wywo-
łuje określone skutki w sferze życia społecznego8. w takim właśnie ujęciu brak 
skutecznego mechanizmu włączenia się aktywnych obywateli w proces spra-
wowania władzy skutkuje generalnie powstaniem niechęci do jakiegokolwiek 

nawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Zakamycze 2004, s. 305 
– 307; H. Roussillon, Les dangers du référendum, [w:] Référendum et democratie. Secondes assises 
de l`Association des auditeurs de l`Académie internationale de droit constitutionnel (1er et 2 avril 1996 
a Toulouse), Toulouse 1998, s. 43 – 54. 

7  E. kużelewska, Referendum w procesie integracji europejskiej, Warszawa 2006, s. 48-49. 
8  Oczywiście nie da się całkowicie wykluczyć, że referendum towarzyszyć będą określone cele 

polityczne. nie wydaje się jednak zasadne twierdzenie, że jest to instytucja, która daje „możliwość 
manipulowania społeczeństwem, zwłaszcza gdy odpowiedź na postawione pytanie przekracza 
możliwość zrozumienia i oceny jej skutków przez zwykłego obywatela” – M. Pietrzak, Demokracja 
reprezentacyjna i bezpośrednia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Referendum konstytu-
cyjne w Polsce, red. M.T. Staszewski, warszawa 1997, s. 24; zob. też: w. linder, Demokracja szwaj-
carska. Rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwie wielokulturowym, Rzeszów 1996, s. 212. nowe 
mechanizmy dostępu do informacji, świadomość obywatelska i dwie i pół dekady demokracji są 
wystarczającą gwarancją dla podmiotowego traktowania obywatela. Jest pewnego rodzaju cy-
nizmem przyjmowanie, że w ramach wyborów akt wyborczy ma charakter świadomy, natomiast 
charakteru takiego nie ma wyrażenie woli w drodze referendum. 



140

udziału w publicznych procesach decyzyjnych. Powstaje wtedy przekonanie 
o braku możliwości wpływu na sprawowanie władzy, a pośrednio przekonanie 
o wykluczeniu z udziału w życiu publicznym państwa. 

w modelu, w którym obywatele nie dysponują prawem do zarządzenia re-
ferendum, ale jedynie prawem do wystąpienia z wnioskiem o jego zarządzenie, 
sprawą niezmiernie istotną staje się określenie mechanizmów i procedur, które 
doprecyzowują kompetencje właściwych organów (podmiotów), które dyspo-
nują prawem zarządzenia referendum. ważne też jest określenie mechanizmów 
współdziałania konstytucyjnych organów, których efektem może się stać prze-
zwyciężenie doraźnych interesów politycznych w imię potrzeby podjęcia mery-
torycznego rozstrzygnięcia o istotnych dla państwa i jego obywateli skutkach. 

w zasadzie moglibyśmy wyróżnić kilka modeli współdziałania organów kon-
stytucyjnych. Generalnie kompetencję zarządzania referendum przyznaje się 
organom władzy ustawodawczej (niekiedy działających wspólnie) 9 i(lub) władzy 
wykonawczej (zazwyczaj głowie państwa). w niektórych natomiast porządkach 
prawnych kompetencja ta jest wykonywana wspólnie przez organ władzy wy-
konawczej i ustawodawczej (np. Rumunia, art. 95 ust. 3 Konstytucji Rumunii).

Oczywiście istnieją też rozwiązania, w których ciało przedstawicielskie nie dys-
ponuje prawem do zarządzania referendum ogólnokrajowego. w zasadzie chodzi 
tu jednak o takie systemy, w których instytucja referendum nie funkcjonuje10. 

na tle takiego podstawowego podziału można dokonać charakterystyki ist-
niejących w Polsce rozwiązań prawnoustrojowych właśnie pod kątem ustalenia 
zasad i mechanizmów inicjowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajo-
wego, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia Senatu11. 

2. Referendum ogólnokrajowe  
w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 

W art. 4 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku12 stwierdza się, że władza 
zwierzchnia należy do narodu. Jednocześnie wskazuje się, że sprawowanie tej 

9  w praktyce wyróżnia się różne modele. Podmiotem inicjującym są bowiem tak parlamenty, 
jak i głowa państwa, obywatele. w niektórych sytuacjach mamy też do czynienia z modelem mie-
szanym zob. E. Zieliński, Referendum w świecie współczesnym, wrocław-warszawa-kraków 1968, 
s. 62; Zieliński E., bokszczanin i., Zieliński J., Referendum w państwach Europy, Warszawa 2003. 

10  Zob. szerzej: B. Banaszak, Porównawcze prawo ..., s. 303. 
11  na temat specyficznego współdziałania izb parlamentu w sprawie pociągnięcia prezydenta 

do odpowiedzialności konstytucyjnej zob. S. Grabowska, Modele odpowiedzialności konstytucyjnej 
prezydenta we współczesnych państwach europejskich, Toruń 2012, s. 301 i n. 

12  Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
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władzy następuje w dwóch formach: przedstawicielskiej i bezpośredniej. co do 
zasady więc ustrojodawca potwierdził w tym przepisie możliwość sprawowa-
nia władzy bezpośrednio przez suwerena, nie precyzując jednocześnie, jakie 
instytucje będą temu służyły. w literaturze przedmiotu podkreśla się, że istotne 
znaczenie przy dekodowaniu treści tego przepisu ma kolejność wymieniania form 
sprawowania władzy. Przywołanie jako pierwszej formy przedstawicielskiej ma 
wskazywać na jej podstawowe znaczenie. Forma bezpośrednia ma mieć charakter 
jedynie uzupełniający13. 

Potwierdzenie takiej zależności odnajdujemy w pozostałych przepisach kon-
stytucji. Do referendum ogólnokrajowego odnoszą się bowiem tylko cztery 
artykuły spośród 243 konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., co wobec całościowego 
uregulowania władzy ustawodawczej (rozdział iV), a także innych organów wła-
dzy wykonawczej i sądowniczej (rozdziały V-iX) nie pozostawia wątpliwości, że 
całość regulacji konstytucyjnej nakierowana jest na sprecyzowanie mechanizmów 
funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej. 

Z szerokiej gamy klasycznych instytucji demokracji bezpośredniej14 w treści 
konstytucji odnajdujemy tylko dwa, tj.: referendum i obywatelską inicjatywę 
ustawodawczą. 

Referendum, w porównaniu do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, zo-
stało uregulowane w sposób o wiele bardziej kompleksowy. nie mamy bowiem 
do czynienia z wyłącznie sygnalizacyjnym przywołaniem instytucji (por. art. 
118 ust. 3 Konstytucji RP)15, ale ze sprecyzowaniem podstawowych elementów 
modelu tej instytucji. 

Jak łatwo zauważyć, referendum zostało umiejscowione w rozdziale iV kon-
stytucji. Zostało więc w bezpośredni sposób powiązane z władzą ustawodawczą, 
choć dominujący w literaturze jest pogląd, że jego przedmiotem nie może być sta-
nowienie ustaw16. w takim ujęciu wyłącza się możliwość uczynienia przedmiotem 

13  Zob. P. uziębło, Konstrukcja instytucji demokracji bezpośredniej w Konstytucji RP na tle współ-
czesnych rozwiązań ustrojowych, Gdańskie Studia Prawnicze, t. Xii, red. a. Szmyt, Gdańsk 2004, s. 298.  

14  Zob. szerzej: M. Jabłoński, Referendum i inne instytucje demokracji bezpośredniej, Acta Univer-
sitatis wratislaviensis no 2396,  Przegląd Prawa i administracji tom li, red. b. banaszak, wrocław 
2002, s. 65 i n..

15  ustawa została wydana dopiero 2 lata później – ustawa z 24 czerwca 1999 r. w wykonywaniu 
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, Dz. U. Nr 62, poz. 688. Na temat obywatelskiej inicjatywy 
ustawodawczej zob. szerzej: S. Grabowska, Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wy-
branych państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Rzeszów 2005, s. 19 i n.; a także 
P. uziębło, Demokracja…, s. 59 – 138

16  według l. Garlickiego „(...) szczegółowe konstytucyjne unormowania referendum należy 
traktować jako rozwiązania wyjątkowe, co determinuje m.in. zasady ich interpretacji. w szczegól-
ności nie pozwala to na posługiwanie się instytucją referendum dla przejmowania rozstrzygnięć 
i decyzji wyraźnie zaliczonych przez konstytucję do kompetencji parlamentu czy innych organów 
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referendum gotowej ustawy np. przed jej podpisaniem przez Prezydenta RP albo 
ustawy, która już funkcjonuje w obrocie prawnym. Referendum, o którym mowa 
w art. 125 Konstytucji RP, jest referendum fakultatywnym17. użycie zwrotu „mo-
że” oznacza, że nie ma wyraźnie określonego obowiązku jego przeprowadzania, 
a fakt jego inicjacji uzależniony jest od woli uprawnionych podmiotów. Są nimi: 

1. Sejm, jeżeli podejmie uchwałę bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

2. Prezydent za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa 
uprawnionych. Organem weryfikującym prawidłowość trybu przeprowadzenia 
i uzyskanego wyniku jest Sąd najwyższy. 

Referendum jest także jedną z dwóch alternatywnych procedur wyrażenia zgo-
dy na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie, której Rzeczpospolita 
Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu 
kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 1). 
alternatywność procedur wyrażania zgody wynika z wyłącznej kompetencji Sejmu, 
który podejmuje uchwałę w sprawie wyboru jednego z dwóch trybów wyrażania 
zgody: ustawowego (art. 90 ust. 2) lub głosowania referendalnego przeprowadza-
nego na zasadach referendum określonego w art. 125 konstytucji (art. 90 ust. 3-4). 

Referendum może dotyczyć także przyjęcia ustawy o zmianie konstytucji18. 
w tym przypadku organem właściwym do jego zarządzenia jest marszałek Sejmu. 
Zarządzenie referendum jest następstwem wystąpienia z wnioskiem przez jeden 
z uprawnionych podmiotów: grupy co najmniej 92 posłów, Senatu lub Prezydenta. 

państwa”, l. Garlicki, Komentarz do art. 125 Konstytucji, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – 
Komentarz, t. ii, warszawa 2001, s. 4-5; zob. też: w. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, Zakamycze 1999, s. 129; B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2009, s. 635-936. 

17  w trakcie prac nad treścią tego przepisu zgłaszane były  propozycje wprowadzenia posta-
nowienia określającego obowiązek zarządzenia referendum przez Sejm w razie zgłoszenia wnio-
sku przez 500 tys. osób oraz o konieczności przeprowadzania referendum w każdym przypadku 
korekty granic państwa; zostały one odrzucone, zob., Sprawozdanie z posiedzenia KKZN, Biuletyn 
Nr XlI,  s. 152–154. 

18  w czasie prac nad zgłoszono propozycję, której zamierzeniem było umożliwienie grupie 
500 tys. obywateli wystąpienie z wnioskiem o poddanie ustawy o całkowitej zmianie konstytucji 
lub też jej przepisów rozdziału i, ii i Xii pod referendum. Przeciwnicy takiego rozwiązania prze-
konywali, że referendum jest elementem konfliktogennym, prowadzącym do niepotrzebnego 
antagonizowania społeczeństwa. uważano ponadto, że instytucja ta „znacznie wydłuży wejście 
w życie zmian konstytucji”, a także zastanawiano się, czy przyjęte wymogi pośredniej procedury, 
nie jest wystarczającą gwarancją „reprezentatywności politycznej”, Sprawozdanie z posiedzenia 
KKZN, Biuletyn XXXV, s. 30–41.
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Dla wywołania skutku w postaci poddania zmiany konstytucji pod głosowanie 
powszechne podmioty te muszą złożyć wniosek w zawitym terminie 45 dni od 
uchwalenia ustawy przez Senat. Referendum przeprowadzane jest w terminie 
60 dni od złożenia wniosku. Zmiana konstytucji zostanie przyjęta wtedy, gdy za 
zmianą opowie się większość głosujących (art. 235 ust. 5 i 6). 

Przedmiotem tego referendum nie może być każda zmiana przyjmująca po-
stać ustawy konstytucyjnej, lecz tylko taka regulacja, która dotyczy rozdziału i, 
II lub XII Konstytucji. 

uprawnionymi do wzięcia udziału w referendum ogólnokrajowym są wszyscy, 
którzy posiadają prawo wybierania do Sejmu RP. Pod pojęciem uprawnionego 
rozumieć będziemy w związku z tym, zgodnie z treścią art. 62 konstytucji, oby-
wateli polskich, którzy ukończyli osiemnaście lat (tzn. posiadają czynne prawo 
wyborcze) i jednocześnie nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym 
orzeczeniem sądu, praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu oraz nie zo-
stali ubezwłasnowolnieni całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem 
sądu z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego. 

charakter i rola referendum ogólnokrajowego zostały dookreślone w orzecz-
nictwie Trybunału konstytucyjnego. Trybunał jednoznacznie stwierdził, iż „Teza 
o uzupełniającym charakterze demokracji bezpośredniej znajduje swoje uzasad-
nienie (...) w charakterze prawnym referendum z punktu widzenia podmiotu 
uprawnionego do odwołania się (zainicjowania) do procedury referendalnej. 
w polskim systemie prawnym nie można mówić o obywatelskim prawie do 
referendum, bowiem obywatel (grupa obywateli) nie ma skutecznej prawnie 
możliwości zainicjowania działań, których bezpośrednim skutkiem jest zarzą-
dzenie referendum”19. 

Spostrzeżenia te wskazują, że intencją twórców konstytucji było takie ukształ-
towanie charakteru i istoty referendum ogólnokrajowego, które przyznawałoby 
tej instytucji, z jednej strony, rolę procedury wyjątkowej, z drugiej zaś, wyłącznie 
pomocniczej względem przedstawicielskiej formy sprawowania władzy20. 

3. Rola Senatu w procesie inicjowania  
i zarządzania referendum ogólnokrajowego de lege lata

Rola Senatu w procesie inicjowania i zarządzania referendum jest różna w za-
leżności od tego, z jakim referendum mamy do czynienia. wstępna analiza ist-

19  Z uzasadnienia wyroku TK z 27 maja 2003 r. sygn.  K 11/03, pkt 11.5.
20  Tak też P. uziębło, Konstrukcja instytucji …, s. 298.
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niejących rozwiązań konstytucyjnych może prowadzić do wniosku, że najpełniej 
udział Senatu w takiej procedurze uwidacznia się w zakresie procedury zmiany 
konstytucji RP i powiązanej z nią referendum. w pozostałych procedurach, tzn. 
referendum w sprawie o szczególnie istotnym znaczeniu dla państwa (art. 125 
konstytucji) i w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodo-
wej (art. 90 ust. 3 i 4), udział ten jest mniejszy, choć nie symboliczny. Pogłębiona 
analiza całości istniejących rozwiązań prowadzić może jednak do wniosków 
odmiennych, będących wynikiem uwzględniania określonych zależności charak-
teryzujących poszczególne procedury. 

3.1. Referendum w sprawie przyjęcia ustawy  
o zmianie Konstytucji RP 

Referendum w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie konstytucji RP ma cha-
rakter fakultatywny, zatwierdzający21 i może być zarządzone jeżeli, spełnionych 
zostanie kilka warunków. Po pierwsze, uchwalona ustawa o zmianie konstytucji 
RP musi choćby w minimalnym zakresie odnosić się do materii konstytucyj-
nej regulowanej w rozdziale i (Rzeczpospolita), ii (wolności, prawa i obowiązki 
człowieka i obywatela) i Xii (Zmiana konstytucji) konstytucji RP. w takim ujęciu 
jakakolwiek zmiana redakcyjna istniejących przepisów znajdujących się w tych 
rozdziałach będzie skutkowała możliwością poddania całej ustawy (a nie tylko 
jej fragmentów) pod głosowanie referendalne. Prawo do wiążącego wystąpie-
nia z wnioskiem w sprawie zarządzenia tego referendum będzie mogło zostać 
wykorzystane również wtedy, gdy dojdzie do dodania nowych przepisów do 
już istniejących w rozdziałach i, ii i Xii konstytucji RP. Takie uzupełnienie treści 
istniejących rozwiązań samo w sobie jest modyfikacją dotychczasowego zakre-
su regulacji i w sposób oczywisty stanowi przesłankę uzasadniającą możliwość 
przeprowadzenia referendum. Jednocześnie podkreślić trzeba, że każda wpro-
wadzana zmiana (w szczególności ta dotycząca uzupełnienia istniejących roz-
wiązań konstytucyjnych) powinna być odpowiednio zespolona z obowiązującą 
systematyką konstytucji. niedopuszczalna jest sytuacja, w której wnioskodawcy 

21  nie ma ono charakteru stanowiącego w tym sensie, że zastępuje kompetencję prawotwórczą 
parlamentu, będąc ostatnim etapem procesu legislacyjnego, zob. R. Grabowski, op. cit., s. 60 i n. 
nie można też referendum tego identyfikować z procedurą przyjmowania ustawy referendalnej. 
Z ustawą taką mamy doi czynienia wtedy, gdy ustawa zostaje ustanowiona w drodze referendum, 
„a więc w trybie, gdzie na etapie decydowania parlament jest wyłączony”, a. Szmyt, Ustawa re-
ferendalna, [w:] Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach 
Konstytucji RP, red. k. Działocha, a. Preisner, wrocław 1995, s.54.
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lub Sejm czy Senat podejmują działania zmierzające do sprzecznego z istniejącą 
systematyką konstytucyjną przenoszenia (umiejscowienia) materii o odmiennym 
charakterze i przedmiocie niż ta, która została pierwotnie w nim uregulowana. 
niedopuszczalne jest również dodawanie nowych rozwiązań systemowo zwią-
zanych z uregulowaną już materią ustrojodawczą w innym, niż ma to miejsce, 
rozdziale konstytucji RP. Za sprzeczne z zasadami techniki legislacyjnej należy 
uznać takie rozwiązanie, które miałoby na celu dodanie przepisów immanent-
nie powiązanych z materią rozdziału i-Xii w rozdziale Xiii „Przepisy przejściowe 
i końcowe. należy bowiem wziąć pod uwagę charakter tego rozdziału i jego 
znaczenie normatywne. Działania takie, moim zdaniem, naruszają procedurę 
zmiany konstytucji, szczególnie wtedy, gdy ich celem jest obejście możliwości 
zarządzenia referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 622. 

Po drugie, z wnioskiem w sprawie zarządzenia referendum musi wystąpić je-
den z trzech uprawnionych podmiotów, tzn.: grupa co najmniej 1/5 posłów, Senat 
lub Prezydent RP. każdy z nich może wystąpić do marszałka Sejmu z wnioskiem 
w sprawie przeprowadzenia referendum. Jednocześnie trzeba podkreślić, że 
nie ogranicza prawa do rozpoczęcia procedury fakt, że uprawniony podmiot 
wcześniej sam nie zgłosił projektu ustawy o zmianie konstytucji. 

w przypadku Senatu podstawą wystąpienia do marszałka Sejmu będzie 
uchwała podjęta w sprawie wniosku o zarządzenie referendum, którego przed-
miotem jest przyjęcie ustawy o zmianie konstytucji RP. Trzeba w tym miejscu 
podkreślić, że w przypadku Senatu mamy do czynienia z najbardziej sformalizo-
waną procedurą wystąpienia z takim wnioskiem. konieczne staje się bowiem 
skierowanie przez uprawniony podmiot23 do marszałka Senatu projektu uchwały 
i przeprowadzenie całej procedury określonej w przepisach Regulaminu Se-
natu24. Podjęcie uchwały wymaga przeprowadzenia trzech czytań. w ramach 
tej procedury chodzi bardziej o zweryfikowanie zasadności odwołania się do 
referendum (np. rozpatrzenie, czy rzeczywiście obywatele są zainteresowani 
udziałem w referendum), niż o przeprowadzenie pogłębionej debaty na temat 
treści pytań czy skutków przeprowadzenia głosowania referendalnego. 

Z drugiej strony, trudno przypuszczać, że Senat będzie zainteresowany pod-
jęciem takiej uchwały. Jak wiadomo, ustawę po uchwaleniu w Sejmie przekazuje 

22  Zob. szerzej: M. Jabłoński, Artykuł 235 jako podstawa zmiany i uchwalenia nowej Konstytucji RP, 
[w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. b. banaszak, M. Jabłoński, 
wrocław 2010, s. 34 i n.

23  uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 listopada 1990 r., t.j. M.P. z 2010 r. nr 39, poz. 
542 ze zm. Zgodnie z treścią art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu: Projekt uchwały Senatu może być 
wniesiony przez komisję, senatorów lub senatora, chyba że Regulamin Senatu stanowi inaczej.

24  Zob. art. 84 ust. 3 i n. Regulaminu Senatu.
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się jednocześnie Prezydentowi RP i Senatowi. Datą uchwalenia ustawy jest dzień 
jej uchwalenia przez Sejm25. Senat natomiast podejmuje „uchwałę w sprawie 
ustawy o zmianie Konstytucji Senat (…)…”(art. 70 ust. 1 Regulaminu Senatu) 
również większością bezwzględną głosów w obecności co najmniej połowy 
składu. wątpliwe zatem jest, że ta sama większość senacka będzie zaintereso-
wana w poddaniu pod głosowanie referendalne aktu, który wcześniej uzyskał 
już akceptację. 

w przypadku konstytucyjnego umocowania grupy posłów (co najmniej 1/5 
ustawowej liczby) chodzi natomiast o zagwarantowanie praw mniejszości (opo-
zycji sejmowej), której może udać się zebranie co najmniej 92 podpisów posłów 
pod wnioskiem w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego. wniosek 
Prezydenta RP jest też o wiele bardziej prawdopodobny nie tylko ze względu na 
brak jakichkolwiek dodatkowych wymogów proceduralnych (np. zgoda Senatu), 
ale przede wszystkim dlatego, że w zasadzie pozbawiony on zostaje wpływu na 
przyjęte przez parlament zmiany konstytucji RP, w sytuacji, w której jego pogląd 
na kierunek przyjętych zmian jest odmienny, skorzystanie z prawa, o którym 
mowa w art. 235 ust. 6 Konstytucji RP, jest wysoce prawdopodobne. Odrzucenie 
takiej ustawy w referendum oznaczać będzie bowiem negatywne zakończenie 
procedury zmiany Konstytucji RP. 

Po trzecie, wniosek taki musi być zgłoszony w terminie 45 dni od dnia uchwa-
lenia ustawy przez Senat. Po upływie tego terminu wniosek taki nie wywoła 
żadnych skutków prawnych. Jeżeli wniosek ten wpłynął, marszałek Sejmu zobo-
wiązany jest niezwłocznie zarządzić referendum. Tekst postanowienia marszałka 
Sejmu wraz z treścią pytań i wyznaczonym terminem głosowania powinien być 
ogłoszony w Dzienniku ustaw26. 

Zasadniczo zwrócenie się do marszałka Sejmu w przedmiocie zarządzenia 
referendum zatwierdzającego zmianę konstytucji przez uprawniony podmiot jest 
równoznaczne z powstaniem obowiązku jego zarządzenia. Podstawą odmowy 
w takich przypadkach są wyłącznie elementy formalne (np. złożenie mniejszej 
liczby podpisów pod wnioskiem poselskim czy wadliwie przyjęta uchwała Se-
natu). Treść pytania zadawanego w referendum jest określona w art. 78 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym27 i przyjmuje brzmienie: 

25 Zob.:  P. uziębło, Konstrukcja instytucji …, s. 291.
26  Szerzej na temat procedury i specyfiki tego referendum odróżniającej go od referendum 

w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zob. M. laskowska, w. Sokolewicz, Procedura  
zmiany Konstytucji RP na tle porównawczym, Studia Prawnicze 2002, nr 2, s. 48 – 59; a także: 
S. Służałek, Instytucja referendum zatwierdzającego zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z 1997 roku, Przegląd Sejmowy 2004, nr 3.

27  Dz. U. Nr 57, poz. 507 ze zm.
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„czy jesteś za przyjęciem zmiany konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r., dokonanej ustawą z dnia ... (tytuł ustawy)?”. Marszałek Sejmu 
w drodze postanowienia wyznacza datę przeprowadzenia referendum na dzień 
wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Okres ten 
jest na tyle długi, iż postępowanie weryfikacyjne może być bez ewentualności 
jego przekroczenia przeprowadzone. Pewnym mankamentem wydaje się być 
jednak to, że brak jest procedury weryfikującej działania marszałka, w szcze-
gólności odmowy wydania takiego postanowienia w sytuacji stwierdzenia wad 
formalnych wniosku. 

w art. 235 ust. 6, stwierdza się, że „zmiana konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli 
za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących”. Tak więc dla przyjęcia 
ustawy w referendum nie jest wymagane spełnienie jakiegokolwiek wymogu 
frekwencji, a tym samym musi nastąpić wiążące rozstrzygnięcie nawet wtedy, 
gdy w referendum weźmie udział niewielka liczba uprawnionych. 

Jeżeli w referendum w sprawie zatwierdzenia zmiany konstytucji większość 
wypowie się za przedstawionymi propozycjami zmian, Prezydent zobowiązany 
jest tę ustawę zaakceptować i podpisać. w wypadku odrzucenia proponowane 
zmiany nie mogą wejść w życie. Zmiany takie nie mogą wejść w życie w sytuacji 
unieważnienia głosowania referendalnego przez Sąd najwyższy28. 

Marszałek Sejmu przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu 
ustawę o zmianie konstytucji niezwłocznie po ogłoszeniu w Dzienniku ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej uchwały Sądu najwyższego o ważności referendum.

Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje przyjętą w referendum ustawę o zmia-
nie konstytucji w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia przez marszałka Sejmu tej 
ustawy do podpisu i zarządza jej niezwłoczne ogłoszenie w Dzienniku ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozwiązanie to oznacza, że czasookres między dniem głosowania referendal-
nego a dniem końca terminu do podpisania ustawy o zmianie konstytucji może 
być bardzo długi. 

28  Dotyczy to również sytuacji, w której konieczne jest przeprowadzenie ponownego głosowa-
nia ze względu na fakt tego, że unieważnienie głosowania w obwodzie lub w obwodach wpływa 
na wynik referendum. w takiej sytuacji Sąd najwyższy w uchwale postanawia o przeprowadzeniu 
ponownego głosowania w tym obwodzie lub w obwodach albo wskazuje czynność, od której 
należy ponowić postępowanie. na podstawie takiej uchwały Sądu najwyższego Państwowa ko-
misja wyborcza, również w drodze uchwały, niezwłocznie zarządza przeprowadzenie ponownego 
głosowania w obwodzie lub w obwodach na dzień wolny od pracy przypadający w terminie 20 dni 
od dnia ogłoszenia uchwały Sądu najwyższego albo zarządza podjęcie wskazanych czynności, od 
których należy ponowić postępowanie. uchwałę Państwowej komisji wyborczej podaje się do 
wiadomości publicznej i ogłasza w Dzienniku ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
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Zgodnie z treścią art. 35 ustawy o referendum ogólnokrajowym Sąd najwyższy 
w składzie całej izby Pracy, ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych roz-
strzyga o ważności referendum, podejmując w tej sprawie uchwałę nie później 
niż w 60 dniu od dnia ogłoszenia wyniku referendum. Dopiero po jej wydaniu 
i niezwłocznym przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej, marszałkowi 
Sejmu, marszałkowi Senatu i prezesowi Rady Ministrów ogłasza się ją w Dzienniku 
ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz przesyła Państwowej komisji wyborczej. 
Termin 21 dni na podpisanie ustawy rozpoczyna się dopiero po ukazaniu się jej 
w Dzienniku Ustaw. 

Podsumowując, Senat w zakresie zarządzania referendum w sprawie przyjęcia 
ustawy o zmianie konstytucji RP dysponuje samodzielną, konstytucyjnie gwa-
rantowaną kompetencją, w ramach której może skorzystać z prawa wystąpienia 
z wnioskiem do marszałka Sejmu. wystąpienie to musi przyjąć postać uchwały, 
podjętej bez konieczności współdziałania z jakimkolwiek innych organem władzy. 
uchwała taka musi być podjęta w takim czasie, aby wniosek wraz z uchwałą trafił 
do marszałka Sejmu przed upływem konstytucyjnie określonego terminu (45 
dni). Podjęcie takiej uchwały wydaje się jednak mało prawdopodobne ze względu 
na fakt wcześniejszego zaakceptowania przez Senat w drodze uchwały ustawy 
uchwalonej przez Sejm. Tożsamość większości niezbędnej dla podjęcia dwóch 
różnych uchwał wydaje się wzajemnie wykluczać racjonalność podejmowania 
tej drugiej. Oczywiście nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której Senat do-
strzegając potrzebę (waga i istota przyjmowanych rozwiązań) poddania ustawy 
pod referendum, zdecyduje się na podjęcie stosownej uchwały, która umożliwi 
skorzystanie z prawa określonego w art. 235 ust. 6 konstytucji RP. 

3.2. Referendum w sprawie  
o szczególnym znaczeniu dla państwa

Rola i udział Senatu w procesie inicjowania i zarządzania referendum w spra-
wie o istotnym znaczeniu dla państwa (art. 125 ust. 1 konstytucji RP) są złożone 
i zależne od tego, czy Senat podejmuje działania zmierzające do przeprowadzenia 
referendum, czy też staje się adresatem projektu postanowienia w tej sprawie 
autorstwa Prezydenta RP. 

Rozpoczynając od pierwszej możliwości, warto podkreślić, że Senat nie dys-
ponuje samodzielnym prawem do zarządzenia referendum ogólnokrajowego. 
Prawem takim dysponuje Sejm, natomiast Prezydent RP może z niego skorzy-
stać wtedy, gdy uzyska stosowną zgodę udzieloną przez Senat. Mamy więc do 
czynienia z ciekawie skonstruowanym modelem, w którym dostrzec można 
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uprzywilejowanie Sejmu samodzielnie decydującego o ewentualnym zarządze-
niu referendum ogólnokrajowego. Sejm nie musi w tym zakresie współdziałać 
ani z Senatem, ani z Prezydentem RP natomiast specyficzne jest rozwiązanie, 
które wprowadza mechanizm związania działań organu władzy wykonawczej 
jakim jest Prezydent RP z organem władzy ustawodawczej, jakim jest Senat. Jak 
podkreśla się w literaturze, rozwiązanie takie „jest bezpośrednią konsekwencją 
określonej (…) zasady podziału i równowagi władz”29. Moim zdaniem rozwiązanie 
to jest następstwem przyjętego modelu demokracji przedstawicielskiej i dąże-
niem do ograniczenia pozycji Prezydenta RP30, poddanego specyficznej kontroli 
w zakresie zarządzania referendum ogólnokrajowego, którą w założeniu ma 
sprawować Senat.31 

Senat, nie dysponując samodzielnym prawem do zarządzenia referendum 
ogólnokrajowego w sprawie (sprawach) o szczególnym znaczeniu dla państwa, 
może wystąpić do Sejmu z wnioskiem w sprawie zarządzenia takiego referendum. 
kompetencja ta została określona w ustawie o referendum ogólnokrajowym 
oraz w przepisach regulaminowych32. W dotychczasowej praktyce polskiego 
konstytucjonalizmu z takiego uprawnienia Senat ani razu nie skorzystał33. 

brak takich inicjatyw jest najprawdopodobniej skutkiem tego, że istniejący 
w Polsce system wyborczy (przede wszystkim przeprowadzanie wyborów do 
Sejmu i Senatu w tym samym czasie)34 prowadzi do ukształtowania się w zasadzie 

29  Z. Jarosz, Instytucja referendum w procesie stanowienia ustaw, [w:] Postępowanie ustawo-
dawcze w polskim prawie konstytucyjnym, red. J. Trzciński, warszawa 1994, s. 275. warto w tym 
miejscu podkreślić, że treść rozwiązań przyjętych w aktualnie obowiązującym art. 125 konstytucji 
RP z 2 kwietnia 1997 r. niewiele różni się od tej, która przyjęta była w art. 19 ustawy konstytucyjnej 
z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz. u. nr 84, poz. 426. 

30  Jak wskazuje M. Pietrzak: „Fakt, że konstytucja przewiduje istnienie dwóch organów przedstawi-
cielskich: Sejmu i Senatu oraz prezydenta, nie wywarł żadnego wpływu na nowy podział kompetencji 
państwowych między nimi. Zaważył jednak na ograniczeniu uprawnień prezydenta w porównaniu 
z Małą konstytucją, co oczywiście skutkowało rozszerzeniem uprawnień Sejmu, przy jednoczesnym 
pozbawieniu Senatu realnej władzy” – M. Pietrzak, Demokracja reprezentacyjna..., s. 27. 

31  Senat, jak wskazuje się w literaturze, od kilkudziesięciu lat pełni rolę swoistego arbitra, 
w sytuacji, w której referendum byłoby „zarządzone przeciw Sejmowi” – zob. Jaka Konstytucja? 
Analiza projektów Konstytucji RP zgłoszonych Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 
w 1993 r., red. M. kruk (Materiał przygotowany jako zbiorowo opracowana ekspertyza w Zespole 
Prawa Publicznego i badań Europejskich instytutu nauk Prawnych Pan), warszawa 1994, s. 25 i 127. 

32  art. 61 ustawy o referendum ogólnokrajowym i art. 90 Regulaminu Senatu.
33  Zob. Liczbowe zestawienie uchwał Senatu I – VII kadencji, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i Do-

kumentacji. Zespół informacji i Statystyk, Informacja, zamieszczone na stronie: http://ww2.senat.
pl/k7/pos/data/006.pdf.

34  Słusznie podkreśla to a. bisztyga: „Zauważmy, że kolejne wybory parlamentarne przynoszą 
rezultat, który oddaje stwierdzenie: ugrupowanie polityczne, które zwycięża w wyborach sejmo-
wych, uzyskuje jeszcze lepszy wynik w wyborach senackich”, A. Bisztyga, Postulat racjonalizacji..., 
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tożsamej politycznie większości w obu izbach, co w praktyce eliminuje prawdopo-
dobieństwo powstania kryzysu politycznego, często związanego z niemożnością 
realizacji określonej kompetencji lub podjęcia decyzji w zakresie realizacji funkcji 
władzy ustawodawczej (prawodawczej, kreacyjnej, kontrolnej). 

Ponadto istniejący model postępowania przyjęty w Polsce kształtujący mecha-
nizmy senackiej inicjatywy referendalnej w zasadzie nie może być też identyfiko-
wany z referendalnym mechanizmem odblokowywania potencjalnych kryzysów 
na płaszczyźnie relacji między organami władzy ustawodawczej i wykonawczej35, 
co jest następstwem pozbawienia Senatu samodzielnego prawa do zarządzania 
referendum ogólnokrajowego. 

Senat może wystąpić do Sejmu jedynie z wnioskiem o zarządzenie referen-
dum. wniosek taki powinien określać propozycje pytań lub warianty rozwiązań 
w sprawie poddanej pod referendum. analizując treść art. 84 Reg. Senatu, wi-
dać, że projekt takiej uchwały może zgłosić szeroki krąg podmiotów. Można 
wręcz powiedzieć, że zainicjowanie postępowania w sprawie uchwały w sprawie 
wniosku o przeprowadzenie referendum na płaszczyźnie Senatu jest atrybutem 
każdego z senatorów. Oczywiście nie oznacza to, że dojdzie do podjęcia przez 
Senat stosownej uchwały, ale i tak otwiera drogę do dyskusji nad kwestią zasad-
ności i skutków ewentualnego głosowania referendalnego. warto podkreślić, 
że zainicjowanie samej procedury wewnątrzsenackiej jest prostsze, niż ma to 
miejsce w Sejmie, w którym pod wnioskiem podpisać się musi 69 posłów. Po 
podjęciu stosownej uchwały marszałek Senatu przekazuje ją marszałkowi Sej-
mu, jednocześnie też zawiadamia Prezydenta RP oraz prezesa Rady Ministrów.  

uchwała (art. 90 Reg. Senatu) Senatu w sprawie wniosku o przeprowadze-
nie referendum ma ten tylko skutek, że Sejm musi się zająć jej merytorycznym 
rozpatrzeniem. w żaden sposób nie obliguje Sejmu do podjęcia uchwały o zarzą-
dzeniu referendum ogólnokrajowego. w takim też ujęciu uchwała Senatu pod-
jęta bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu 
tej izby ma taki sam skutek co wniosek podpisany przez 69 posłów, Prezydium 
Sejmu, komisję sejmową czy grupę co najmniej 500.000 tys. obywateli polskich 
posiadających czynne prawo wyborcze. 

Przyjmując, że większość sejmowa pochodziłaby z innej (innych) opcji politycz-
nej niż większość senacka36, jest mało prawdopodobne, iż ta pierwsza poparłaby 

s. 8 z odwołaniem się do danych zawartych w opracowaniu k. Skotnickiego, Senat RP – nieprze-
myślany czy niepotrzebny?, [w:] Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, 
Warszawa 2010. 

35  Jest to tzw. referendum „ucieczka” (refuge). Zob. szerzej: S. Belaid, Essai d`une theorie 
generale du référendum, [w:] Référendum et democratie. …, s. 18 – 22. 

36  Sytuacja taka miał miejsce w  1996 roku zob. P. uziębło, Konstrukcja instytucji..., s. 305. 
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wniosek o zarządzenie referendum, którego wynik mógłby stać się podstawą 
rozstrzygnięcia ewentualnego konfliktu (np. kompetencyjnego czy dotyczącego 
potrzeby uchwalenia określonych rozwiązań ustawowych), co również wyklucza 
traktowanie referendum jako procedury, do której Senat miałby szansę się od-
wołać w celu rozstrzygnięcia sporu między dwoma izbami parlamentu. 

nieco inna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy do Senatu zwraca się Prezydent 
RP, przedstawiając projekt postanowienia w sprawie zarządzenia referendum 
ogólnokrajowego. 

istniejąca procedura w zasadzie nakazuje postrzegać Senat w roli oczekujące-
go na projekt postanowienia Prezydenta RP. Dopiero bowiem wtedy, gdy projekt 
taki wpłynie, możliwe stanie się zainicjowanie procedury, o której mowa w art. 
86 i n. Regulaminu Senatu. analiza i ostatecznie ocena projektu dotyczy więc 
treści całego dokumentu, bez możliwości zmiany jego elementów składowych37. 
Oznacza to, że Senat może albo w całości zaakceptować zaproponowany projekt 
postanowienia, albo go odrzucić, co równałoby się brakowi zgody na zarządzenie 
referendum przez Prezydenta RP38. 

Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie refe-
rendum w ciągu 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia Prezydenta 
o zarządzeniu referendum (art. 86 Reg. Senatu).

istniejące rozwiązania regulaminowe wskazują, że prezydent RP w zasadzie 
nie jest zobowiązany do dołączenia do projektu postanowienia uzasadnienia. 
Zgodnie bowiem z treścią art. 87 Reg. Senatu marszałek Senatu może zwrócić 
się do Prezydenta o przedstawienie uzasadnienia do projektu postanowienia 
o zarządzeniu referendum, zawierającego: 

1) określenie potrzeby i celu zarządzenia referendum, 
2) wyjaśnienie treści pytań i wariantów rozwiązań sprawy poddanej pod 

referendum, 
3) przedstawienie oczekiwanych skutków społecznych, gospodarczych, fi-

nansowych i prawnych rozwiązań sprawy poddanej pod referendum. 
Jak widać, uzasadnienie takie składa się z trzech elementów składowych. 

Pierwszy i drugi w zasadzie zdefiniowania konstytucyjnej formuły „sprawy 
o szczególnym znaczeniu dla Państwa” (art. 125 ust. 1 konstytucji RP). Owe „po-
trzeba i cel” muszą więc zostać w sposób dostateczny sprecyzowane, tak pod 

37  Por. A. Szmyt, Zgoda Senatu na referendum zarządzane przez Prezydenta, [w:] Studia nad 
prawem konstytucyjnym, red. J. Trzciński, b. banaszak, wrocław 1997, s. 251 i n.

38  w pełni zgodzić się trzeba z a. Szmytem, że zwrot „za zgodą Senatu” nie może być traktowany 
jako obowiązek udzielenia takiej zgody i żeby „wyłączyć ocenę celowości (potrzeby) przeprowa-
dzenia referendum, dokonywaną przez Senat, a więc zawężać jego prawo jedynie do sprawdzenia, 
czy spełnione zostały przez prezydenta warunki formalne, określone ustawowo”, tamże, s. 252. 
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kątem przedmiotu, tj. „sprawy o szczególnym znaczeniu”, jak i celu, który de-
terminuje konieczność odwołania się do referendum. 

w literaturze przedmiotu nie budzi wątpliwości, że sprawa, o której mowa w art. 
125 ust. 1 konstytucji, nie może być utożsamiana z bezpośrednim przyjęciem w dro-
dze głosowania referendalnego ustawy, czyli zastąpienia parlamentu w procesie 
stanowienia ustaw, czy też zatwierdzania bądź derogowania ustawy uchwalonej 
przez parlament39. Podkreśla się przy tym, że wyłączna kompetencja do stanowienia 
ustaw zastrzeżona została na rzecz Sejmu i Senatu, co prowadzi do wniosku, iż obo-
wiązujące przepisy konstytucji „nie potwierdzają woli ustrojodawcy do ustanowienia 
pozaparlamentarnego sposobu stanowienia ustaw (...)”40.

Z punktu widzenia władzy ustawodawczej wynik referendum ma stać się 
więc szczególnego rodzaju podstawą z jednej strony legitymizującą, a z drugiej 
zobowiązującą do podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych. w zakresie 
spraw należących do kompetencji innych władz (organów) wynik referendum 
obliguje właściwy organ do podjęcia działania w zgodzie z wyrażoną wolą. w tym 
znaczeniu ma to być dopiero podstawą przyszłych (potencjalnych) działań po-
dejmowanych w ramach kompetencji właściwego organu państwa41. 

Przedmiotem referendum ogólnokrajowego w zakresie ustawodawstwa 
mogą stać się więc jedynie sprawy o charakterze ogólnym, „kierunkowym”42, 
które konkretyzować mają cele i skutki działania ustawodawcy, którymi ma się 
kierować43. istniejąca konstrukcja referendum ogólnokrajowego nie daje możli-

39  Jak wskazuje a. bisztyga, „(...) procedura referendalna nie może stanowić ścieżki prawodaw-
czej konkurencyjnej wobec postępowania ustawodawczego”, a. bisztyga, Postulat racjonalizacji 
instytucji referendum ogólnokrajowego, [w:] Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, 
red. M. Paździor, b. Szmulik, lublin 2011, s. 7. 

40   Zob.: l. Garlicki, Komentarz do art. 125 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. [w:] Konstytucja 
Rzeczypospolitej..., s. 6; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., War-
szawa 2000, s. 164.

41  Zgodnie z treścią art. 67 ustawy o referendum: właściwe organy państwowe podejmują nie-
zwłocznie czynności w celu realizacji wiążącego wyniku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem 
przez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie innych decyzji, nie później jednak niż w terminie 
60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu najwyższego o ważności referendum w Dzienniku ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jak się wskazuje, przepis ten nie powoduje żadnych sankcji ustrojowych. 
Por. uwagi W. Sokolewicza, Opinia w sprawie wniosku obywatelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 
Przegląd Sejmowy, nr 3 (68) 2005, s. 109; odmiennie  k. Skotnicki, Opinia w sprawie wniosku obywatel-
skiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie zmian 
w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy, nr 3 (68) 2005, s. 116–117.

42   Tamże.
43  Jak wiadomo ani ustrojodawca, ani  ustawodawca nie tylko, że nie zdecydowali się na wpro-

wadzenie instytucji ustawy referendalnej, ale również nie wprowadzili jakichkolwiek modyfikacji 
precyzujących charakter prawny wyników referendum. wiążący charakter referendum – art. 67 
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wości zastąpienia działania właściwego organu, którego kompetencja została 
skonkretyzowana w konstytucji RP czy w ustawie. Samo wyrażenie woli w dro-
dze referendum nie może bowiem formalnie zastąpić aktu właściwego organu, 
poza oczywiście konstytucyjnie zdefiniowanym przypadkiem wyrażania zgody, 
o której mowa w art. 90 ust. 344. 

w ustaleniu znaczenia pojęcia „sprawy o szczególnym znaczeniu” głos zabrał 
również Trybunał konstytucyjny. uznał, że przedmiotem takiego głosowania 
powszechnego jest jednostkowa, ważna sprawa o szczególnie istotnym cha-
rakterze, wywołująca tym samym żywe zainteresowanie społeczne45. Trybunał 
nie zdecydował się na bardziej czytelne zdefiniowanie „sprawy o szczególnym 
znaczeniu dla Państwa”, co może świadczyć o tym, że Sejm i Prezydent RP dys-
ponują dużą swobodą w zakresie decyzji uznającej daną sprawę za szczególnie 
istotną dla państwa46. 

Rolą Senatu jest zweryfikowanie tego, czy wybór sprawy dokonany przez 
Prezydenta RP rzeczywiście spełnia przesłanki sprawy o szczególnym znaczeniu 
dla Państwa. nie można wykluczyć, że weryfikacja taka będzie negatywna, w sy-
tuacji, w której senatorowie nie zostaną przekonani nie tylko o realnej potrzebie 
odwołania się do referendum, ale również o tym, czy rzeczywiście przedmiot 
głosowania jest tak istotny, aby trzeba było przeprowadzić głosowanie referen-
dalne (a nie np. wystąpić z inicjatywą ustawodawczą)47. co więcej mogą uznać, 

ustawy o referendum ogólnokrajowym powtarza treść art. 10 ustawy o referendum z 1995 roku. 
warto podkreślić, że w ustawie nie zawarto również postanowienia odnoszącego się do realizacji 
wyniku referendum w sytuacji końca kadencji Sejmu. Oznacza to, że zasada dyskontynuacji prac 
parlamentarnych obejmuje również rozstrzygnięcie referendalne, zob. szerzej: w. Odrowąż-Syp-
niewski, Zastosowanie zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych w odniesieniu do obywatelskiego 
wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, Zeszyty Prawnicze biura Studiów i Eks-
pertyz, rok II, nr 4(8) 2005, s. 17–19. 

44  ani konstytucja, ani żadna ustawa w Polsce nie wprowadza mechanizmu zastępstwa w za-
kresie rozstrzygania w „sprawie o szczególnym znaczeniu dla Państwa”. wynik referendum prze-
prowadzanego na podstawie art. 125 konstytucji RP nie zmienia jej postanowień ani nie zmienia 
obowiązujących regulacji ustawowych. w takiej sytuacji twierdzenie, że wynik taki może skutecznie 
modyfikować kompetencje przyznane konstytucyjnie, może budzić uzasadnione wątpliwości, zob. 
P. uziębło, Konstrukcja instytucji..., s. 305. 

45  Z uzasadnienia wyroku TK z 27 maja 2003 r. sygn.  K11/03.
46  Podobne stanowisko zajmuje wielu autorów np., b. banaszak, Opinia w sprawie wniosku oby-

watelskiego o podjęcie przez Sejm uchwały przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie 
zmian w ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, Przegląd Sejmowy, nr 3 (68) 2005, s. 126.

47  Por. uchwała Senatu z 29 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku 
reformy służby zdrowia (projekt przekazany 17 października 2008). Senat nie wyraził zgody na 
zarządzenie tego referendum. Projekt postanowienia trafił do komisji Zdrowia, która negatywnie 
go zaopiniowała, zob. Druk nr 295 i 295 a, zamieszczone na stronie: http://ww2.senat.pl/k7/dok/
dr/250/295.pdf . w planowanym referendum miało być zadane pytanie: „czy wyraża Pani/Pan 
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że nawet wtedy, gdy sprawa rzeczywiście będzie miała szczególne znaczenie dla 
Państwa, przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, prawne czy finansowe 
przemawiają przeciwko zorganizowaniu referendum w danym momencie (np. 
kryzys gospodarczy itd.). nie można wykluczyć również tego, że Senat przepro-
wadzi negatywną weryfikację, kierując się wyłącznie względami politycznymi. 
warto odwołać się w tym zakresie do poglądów a. bisztygi, według którego suma 
obecnych rozwiązań systemowych wyklucza „taki stan napięcia między Sejmem 
a Senatem, który miałby skłonić Senat do działania niezgodnego z wolą Sejmu, 
a zarazem zgodnego z wolą Prezydenta RP, pragnącego zarządzić referendum”48.

niewątpliwie Senat będzie musiał też pełnić swoistą rolę strażnika w tym sen-
sie, że ma czuwać nad tym, aby treść projektu postanowienia Prezydenta RP nie 
dotyczyła sprawy, której ewentualne rozstrzygnięcie prowadziłoby do naruszenia 
konstytucji RP (np.: czy wyrażasz zgodę na to, aby prezydent RP mógł wydawać 
rozporządzenia z mocą ustawy w każdej sprawie i w każdym czasie? czy np. sprawy 
dotyczącej wprost sprawowania wymiaru sprawiedliwości49) lub byłaby sprzeczna 
z wymogami formalnymi określonymi przez ustawę o referendum (art. 65).  

Dlatego też należałoby przyjąć, że wystąpienie przez marszałka Senatu do 
Prezydenta RP z wnioskiem o przekazanie merytorycznego uzasadnienia po-
wodować powinno przerwanie biegu terminu, o którym mowa w art. 64 ust. 
2 ustawy o referendum i art. 86 Reg. Senatu. Racjonalność takiego postępo-
wania, a przede wszystkim czas potrzebny do merytorycznego rozpatrzenia 
projektu postanowienia uzasadnia tezę o zawieszeniu biegu terminu w sytuacji 
wystąpienia przez marszałka Senatu z wnioskiem o przesłanie przez Prezydenta 
RP stosownego uzasadnienia50. uzasadnienie takie będzie przedmiotem oceny 

zgodę na komercjalizację placówek służby zdrowia, która umożliwi prywatyzację szpitali?”. Senat 
podejmował wcześniej (iii kadencja) jeszcze dwie takie uchwały. w pierwszym z postępowań 
dotyczącym projektu zarządzenia Prezydenta RP w sprawie przeprowadzenia referendum o po-
wszechnym uwłaszczeniu obywateli (Druk nr 192 z 19 października 1995 r.) Senat zgody nie wyraził. 
Pamiętać trzeba, że zgoda taka została wyrażona w następstwie zgłoszenia przez Prezydenta RP 
kolejnego projektu zarządzenia z 3 listopada 1995 r. Zawierało on tylko jedno pytanie „czy jesteś za 
powszechnym uwłaszczeniem obywateli?”, zob. szerzej: M. T. Staszewski i J. b. Falski, Referendum 
w praktyce parlamentarnej X, I i II kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] red. M.T. Staszewski, 
D. Waniek, Referendum w Polsce i w Europie Środkowej, Warszawa 1996, s. 37 – 39.

48  A. Bisztyga, Postulat racjonalizacji..., s. 9. 
49  Również w Polsce podkreśla się, że „wobec zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów 

(...) trudno sobie wyobrazić, aby wynik referendum mógł wprost nałożyć na organy władzy sądowniczej 
jakieś zobowiązania. Pośrednio takie zobowiązania mogłyby wprowadzić dopiero nowe rozwiązania 
ustawodawcze podjęte jako rezultat przeprowadzonego referendum, zob. P. Winczorek, Projekt 
ustawy o referendach ogólnokrajowych, Państwo i Prawo nr 11, 2003, s. 28.

50  wydaje się być mało prawdopodobne, że Prezydent RP kierując do Senatu projekt posta-
nowienia w sprawie zarządzenia referendum ogólnokrajowego nie zamieści w nim uzasadnie-
nia, por. Druk 295 z 17 października 2008, zamieszczony na stronie: http://ww2.senat.pl/k7/dok/

http://ww2.senat.pl/k7/dok/dr/250/295.pdf
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w ramach wewnątrzsenackiego postępowania w sprawie podjęcia uchwały. 
Postępowanie takie, które i tak ze względu na krótki okres wyznaczony na pod-
jęcie uchwały przez Senat będzie prowadzone w szybkim tempie (por. terminy 
określone w  art. 80 Reg. Senatu), musi mieć też charakter merytoryczny, a nie 
wyłącznie notyfikacyjny51. 

Przedmiot referendum, a także skutki, które będą związane z wyrażeniem 
woli przez uprawnionych obywateli, determinować będzie skierowanie wniosku 
do właściwych komisji senackich. Założyć trzeba, że co do zasady będzie jedna 
komisja, choć nie można wykluczyć, że ze względu na planowany przedmiot 
głosowania wypowiedzieć się będą musiały dwie, bądź kilka komisji. nie moż-
na wykluczyć też, że zostanie stworzona jedna wspólna komisja zajmująca się 
rozpatrzeniem projektu postanowienia. końcowym efektem pracy komisji jest 
przygotowanie opinii (rekomendacji) w przedmiocie podjęcia uchwały przez 
Senat. Z istoty opinii może być ona pozytywna bądź negatywna. 

Opinia (opinie) są przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Senatu. Senat podejmuje 
uchwałę, o której mowa w art. 86, bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów (art. 89 Reg. Senatu). Trzeba się 
zgodzić z poglądem, że w sytuacji, w której Senat nie podejmie uchwały w wy-
znaczonym terminie, mamy do czynienia z milczącą zgodą „na postanowienie 
o zarządzeniu referendum w brzmieniu zaproponowanym przez prezydenta”52. 

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia referendum (wraz 
z uchwałą Senatu) może, moim zdaniem, zostać zaskarżone do Trybunału kon-
stytucyjnego. Sam Trybunał konstytucyjny w jednym ze swych orzeczeń stwier-
dził, że zakresem kontroli konstytucyjności mogą być objęte „czynności służące 
wprowadzeniu umowy międzynarodowej do polskiego porządku prawnego, 
a więc ocena dotyczyć może również uchwały Sejmu, podjętej w trybie okre-
ślonym w art. 90 ust. 4 konstytucji oraz w jego następstwie przeprowadzenia 
ogólnokrajowego referendum upoważniającego do ratyfikacji”53. W literaturze 

dr/250/295.pdf. nie można wykluczyć jednak, że będzie miało ono charakter niekompletny. Tak 
też było w zakresie projektu z 17 października. Już 20 października marszałek Senatu wystąpił do 
Prezydenta RP o  wyjaśnienie pojęć: „komercjalizacja, prywatyzacja, placówka służby zdrowia, 
szpital”. wyjaśnienia takie zostały przesłane 23 października 2008 roku, tamże. 

51  Stanowczość treści art. 64 ust. 2 ustawy o referendum wyklucza jednak na tle obecnego stanu 
Prawnego przedłużenie takiego terminu. w związku z tym brak stosownych działań Prezydenta 
RP w zakresie dostarczenia uzasadnienia lub jego uzupełnienia należy traktować jako przesłankę 
uzasadniającą odmowę wyrażenia zgody przez Senat. 

52  A. Dubicka, Uwagi o ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym w świetle 
prac nad jej projektem, Przegląd Prawa i administracji 2004, nr 63, s. 77. 

53  wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r. Sygn. akt k 18/04 49/5/a/2005; por. też 
glosy do wyroku Trybunału konstytucyjnego z 11.5.2005 r. (zgodność Traktatu akcesyjnego z konsty-

http://ww2.senat.pl/k7/dok/dr/250/295.pdf
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przedmiotu wyrażono jednak pogląd odmienny54. biorąc pod uwagę, że posta-
nowienie Prezydenta RP jak i uchwała Senatu są aktami normatywnymi w rozu-
mieniu art. 188 pkt 3 konstytucji RP, a funkcjonowanie państwa polskiego opiera 
się na zasadach: demokratycznego państwa prawnego (art. 2), legalizmu (art. 7) 
czy nadrzędności konstytucji (art. 8 ust. 1), nie ma możliwości stosowania takiej 
wykładni, która prowadzi de facto do zaprzeczenia odrębności i kompletności 
konstytucyjnie ustanowionych procedur55, czy też do podejmowania rozstrzy-
gnięć sprzecznych z istniejącymi rozwiązaniami prawnymi. Dlatego też badanie 
konstytucyjności pytania (pytań) lub wariantów odpowiedzi określonych przez 
podmiot zarządzający – niezależnie od tego, czy jest to Sejm czy Prezydent RP 
za zgodą Senatu musi wiązać się z tą kontrolą konstytucyjności i to jeszcze przed 
datą przeprowadzenia referendum.

3.3. Referendum w sprawie wyrażenia zgody  
na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie, której  

Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji międzynarodowej 
lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów  

władzy państwowej w niektórych sprawach

art. 90 ust. 3 konstytucji RP określa kompetencje Sejmu w zakresie wyboru 
referendalnego trybu wyrażania zgody, generalnie odsyłając w pozostałym 
zakresie się do procedury określonej w art. 125. Senat w nie jest w jakikolwiek 
sposób umocowany do podejmowania takiej uchwały. Jest to wyłączna kom-
petencja Sejmu. Z treści art. 70 ust. 1 ust. o ref. wynika, że po podjęciu uchwały 
Sejmu w przedmiocie wyboru trybu wyrażenia zgody konieczne jest podjęcie 
odrębnego aktu, na podstawie którego dochodzi do zarządzenia referendum 
ogólnokrajowego56. Oznacza to, że organem zarządzającym takie referendum 
może być Sejm, ale również Prezydent RP działający za zgodą Senatu57. 

tucją RP) k 18/04, autorstwa: J. barcza, s. 169–184; S. biernata, s. 185–206; w. czaplińskiego, s. 207–222; 
a. wyrozumska, s. 223–261, [w:] kwartalnik Prawa Publicznego, warszawa – Toruń, 2005, nr 4.

54  Por. A. Wyrozumska, Glosa..., s. 230, twierdzi, że Trybunał uznał się za niewłaściwy do badania 
konstytucyjności uchwał Sejmu dotyczących wyboru trybu i zarządzenia referendum. 

55  nie wykluczam jednak możliwości ustawowego skonkretyzowania zasad przeprowadzania 
takiego referendum. brak umocowania konstytucyjnego nie musi bowiem definitywnie przesądzać 
kwestii dopuszczalności przeprowadzenia takiego głosowania. 

56  niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Sejm Marszałek Sejmu zawiadamia o tym fakcie 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów (art. 70 ust. 1 ust. o ref.).

57  Zob. szerzej: M. Jabłoński, Referendum akcesyjne..., s. 171 i n.
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Okazuje się jednak, że rozwiązania przyjęte w ustawie o referendum ogólno-
krajowym, odmiennie, niż ma to miejsce w przypadku referendum w sprawie 
o szczególnym znaczeniu dla Państwa, konkretyzują podmioty uprawnione do 
wystąpienia z wnioskiem o jego zarządzenie. Jest to wyłącznie: Prezydium Sej-
mu, grupa co najmniej 69 posłów lub komisja sejmowa58. Senat nie dysponuje 
więc prawem do wystąpienia ze stosownym wnioskiem. Jego rola ogranicza 
się więc tylko do ewentualnego wyrażenia zgody w sytuacji wystąpienia przez 
Prezydenta RP z projektem postanowienia w sprawie zarządzenia referendum, 
którego przedmiotem jest wyrażenie zgody, o której mowa w art. 90 konstytu-
cji RP. Takie rozwiązanie znacząco osłabia rolę i znaczenie Senatu, szczególnie 
biorąc pod uwagę procedurę uchwalania ustawy wyrażającej taką zgodę (art. 
90 ust. 2 Konstytucji RP). 

Senat będzie więc uczestniczył w procesie zarządzania tego referendum tyl-
ko wtedy, gdy Prezydent RP po podjęciu przez Sejm uchwały o wyborze trybu 
referendalnego wystąpi z projektem stosownego postanowienia. kompetencje 
i tryb pracy Senatu są w tym przypadku identyczne z tymi, które charakteryzują 
postępowanie w zakresie wyrażania zgody na przeprowadzenie referendum 
w sprawie o szczególnym znaczeniu dla Państwa. 

Pomimo takiej „identyczności” warto zwrócić uwagę, że ze względu na cha-
rakter sprawy będącej przedmiotem referendum uwidaczniają się mankamenty 
istniejących rozwiązań prawnych. Szczególnie widoczny jest brak odpowiednich 
przepisów, które określałyby mechanizmy współdziałania między trzema różnymi 
od siebie organami. Racjonalne jest wprawdzie założenie, że Sejm podejmując 
uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody, podejmie natychmiasto-
we działania, których celem będzie podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia 
referendum na podstawie art. 125 Konstytucji RP. Z formalnego jednak punk-
tu widzenia o pierwszej z uchwał powinien zawiadomić oficjalnie Prezydenta 
RP i inne uprawnione do wniesienia wniosku podmioty59. Brak ustawowego 
zdefiniowania terminu określającego czasookres między podjęciem pierwszej 
z uchwał a możliwością zgłoszenia projektu uchwały bądź postanowienia przez 
Prezydenta RP nie jest poważnym problemem w sytuacji, w której każdy z takich 
wniosków wpłynąć musiałby wyłącznie do Sejmu. Może się jednak okazać, że po 
wpłynięciu projektu uchwały do Sejmu Prezydent RP decyduje się na skierowanie 
swojego projektu postanowienia do Senatu. nie jest więc wykluczone, że pojawi 

58  Zgodnie z treścią art. 71. ust 2 ustawy o referendum: uchwałę o zarządzeniu referendum 
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej Sejm podejmuje z własnej 
inicjatywy. 

59  niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Sejm Marszałek Sejmu zawiadamia o tym fakcie 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów (art. 70 ust. 1 ust. o ref.).
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się konflikt na linii Sejm i Prezydent RP w przedmiocie określenia nie tylko treści 
pytania referendalnego, ale również terminu przeprowadzenia referendum, czy 
kalendarza czynności związanych z przeprowadzeniem referendum. 

w praktyce więc istnienie tego alternatywnego charakteru tych procedur 
może – przy odmiennych zapatrywaniach Sejmu i Prezydenta RP, działającego 
za zgodą Senatu – doprowadzić do powstania dwóch różnych podstaw zarzą-
dzenia referendum60. Z jednej strony, może to być uchwała Sejmu, a z drugiej, 
postanowienie Prezydenta RP za zgodą Senatu. Powstanie wtedy skomplikowana 
sytuacja, w której – być może, bo brak jest odpowiednich przepisów kolizyjnych 
- decydujące znaczenie będzie miało to, jaka procedura zakończy się szybciej 
i który z organów wyznaczy wcześniejszy termin jego przeprowadzenia61. 

Rola Senatu w ramach tej procedury jest więc niezwykle istotna i nie sprowa-
dza się wyłącznie do prostej akceptacji woli głowy państwa. uświadamia też, że 
brak czytelnych zasad współpracy między Sejmem i Senatem może doprowadzić 
do powstania dwóch zupełnie od siebie różnych podstaw przeprowadzenia re-
ferendum w tej samej sprawie. nie wydaje się bowiem, aby istniejące przepisy 
konstytucyjne i ustawowe nakładały na Senat bezwzględny obowiązek odmowy 
wyrażenia zgody na zarządzenie referendum przez Prezydenta RP w sytuacji 
wcześniejszego podjęcia uchwały przez Sejm. 

4. Podsumowanie 

istniejące rozwiązania prawne w znaczy sposób ograniczają rolę Senatu 
w procesie zarządzania przez ten organ referendum ogólnokrajowego. widać, 
że ustrojodawca w pewien sposób chciał dokonać pewnego podziału ról, w ra-
mach którego dominująca przypadła Sejmowi. Senat został pozbawiony prawa 
do samodzielnego zarządzania referendum. być może taka właśnie konstrukcja 
była wyrazem koncepcji zakładającej, że ciało przedstawicielskie, jakim jest Sejm 
będzie o wiele bardziej reprezentatywne niż Senat w zakresie podejmowania de-
cyzji o zarządzeniu referendum, natomiast Senat ma skupić się na merytorycznej 
ocenie projektów postanowień przedkładanych przez Prezydenta RP. 

60  Zob. k. Działocha, Komentarz do art. 90 Konstytucji [w:] Komentarz..., s. 7.
61  a. Szmyt twierdził, że generalnie wyłączona jest możliwość zażądania przeprowadzenia 

tego referendum przez prezydenta za zgodą Senatu, co miało być równoznaczne z wyłączeniem 
stosowania art. 125 ust. 1 i 2, A. Szmyt, O warunkach przeprowadzenia referendum „europejskiego”, 
Ekspertyzy i Opinie Prawne nr 2(47), 2002, s. 55; podobnie a. wyrozumska, Ratyfikacja  traktatu 
akcesyjnego w drodze referendum, [w:] Czy zmieniać konstytucję? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 86.
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nie można jednak twierdzić, że w obowiązującym modelu Senat został po-
zbawiony możliwości oddziaływania na Sejm. Może to się odbywać w dwojaki 
sposób. Pierwszy może przyjąć postać uchwały (uchwał), które Senat podej-
muje w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Sejmu o zarządzenie referendum. 
wystąpienie z taką inicjatywą przez organ przedstawicielski, jakim jest Senat 
byłoby na pewno wyrazem niezbędności przeprowadzenia takiego głosowania 
referendalnego. Jeżeli bowiem organ, który dysponuje prawem inicjatywy usta-
wodawczej decyduje się na takie rozwiązanie, oznacza to, że dostrzega realną 
potrzebę wypowiedzenia się przez wszystkich uprawnionych obywateli. 

Senat może też zwrócić się do Prezydenta RP o to, aby głowa państwa wystą-
piła z projektem postanowienia w sprawie zarządzenia referendum. wystarczy 
w tym zakresie, że podejmie w trybie przewidzianym dla uchwał stosowny apel 
(art. 85 Reg. Senatu). Oczywiście Prezydent RP apelem takim nie będzie zwią-
zany, ale nie można wykluczyć, że przekonają go argumenty zawarte w treści 
takiego aktu.

Dotychczasowa praktyka (a w zasadzie jej brak) korzystania przez Senat 
z prawa do wystąpienia z wnioskiem w sprawie zarządzenia referendum ogól-
nokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla Państwa może świadczyć 
o tym, że nie ma ono większego znaczenia ustrojowego, choć z drugiej strony, 
równie dobrze stanowić dowód tego, że w ocenie Senatu nie zaistniała do-
tychczas realna potrzeba odwoływania się do instytucji referendum. wydaje 
się jednak, że jest ona dowodem na to, że w przeciwieństwie do Sejmu, gdzie 
wystarczy wniosek podpisany przez co najmniej 69 posłów, aby zainicjować od-
powiednie postępowanie, konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Senat 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jest 
barierą, która wydaje się być nie do pokonania. O ile więc samo zainicjowanie we-
wnątrzsenackiej inicjatywy jest o wiele prostsze niż w Sejmie, o tyle jej pozytywne 
zakończenie w postaci podjęcia uchwały przez Senat, przy braku odpowiedniego 
politycznego poparcia skazane jest na porażkę. biorąc pod uwagę, że politycz-
ne preferencje wyborców w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu rozkładają się 
w podobny sposób, a co za tym idzie w zasadzie mamy do czynienia z taką samą 
większością politycznej reprezentacji w Sejmie i Senacie, trudno przypuszczać, 
że to w Senacie podjęte zostaną działania, których efektem byłoby zwrócenie 
się do Sejmu z wnioskiem o zarządzenie referendum. Pomysł taki, jeżeli byłby 
popierany w ramach określonej dysponującej większością parlamentarną opcji 
politycznej, o wiele prościej i szybciej doczeka się realizacji w drodze wystąpienia 
ze stosowną inicjatywą przez jeden z uprawnionych podmiotów sejmowych. 

Można więc powiedzieć, że dotychczasowy brak korzystania przez Senat 
z prawa wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie referendum ogólnokrajowego 
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potwierdza, że w zasadzie pełni on rolę organu, którego celem jest weryfikacja 
ewentualnych referendalnych inicjatyw prezydenckich. 

Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście Senat pełni w tym zakresie rolę „ha-
mulcowego”, w tym sensie, że jego zadanie koncentrowałoby się wyłącznie na 
ograniczeniu wykorzystania instytucji referendum przez Prezydenta RP62. Na 
pewno bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że Prezydent RP może zostać 
wybrany przez wyborców o innych preferencjach politycznych niż ci, których 
głosy wyłoniły większość parlamentarną. wtedy też Senat może odgrywać zna-
czącą rolę w kreowaniu praktyki referendalnej, ale tylko wtedy, gdy Prezydent 
RP zdecydowałby się na częste inicjowanie procedury zarządzania referendum. 
Oczywiście najłatwiejsza do udowodnienia jest teza, że większość senacka będzie 
„przedłużeniem” większości sejmowej i nie będzie wyrażała zgody na przepro-
wadzenie referendum w sprawie wskazanej przez Prezydenta RP. istniejące 
rozwiązania prawne, a w szczególności uznaniowa kwestia zdefiniowania kon-
kretnej sprawy za sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa rzeczywiście 
również przemawiają za takim traktowaniem istniejących rozwiązań. w tym 
właśnie znaczeniu możemy mówić o procesie, a nie tylko o procedurze inicjo-
wania i zarządzania referendum, który nie ogranicza się wyłącznie do prawnie 
zdefiniowanych elementów postępowania, ale musi uwzględniać szeroki kontekst 
politycznej zależności między Sejmem, Senatem i Prezydentem RP. 

Osobiście uważam, że dotychczasowe doświadczenia wcale nie muszą dys-
kwalifikować przyjętego modelu. brak szerszej praktyki wcale nie świadczy 
o tym, że procedury inicjowania referendum i wyrażania zgody przez Senat na 
zarządzenie referendum przez Prezydenta RP są niepotrzebne. wręcz przeciwnie 
stanowią one dowód racjonalności ustrojodawcy, a zarazem nakaz poszukiwania 
kompromisu na innych płaszczyznach niż samo głosowanie referendalne. 

warto jednak zauważyć, że nie wszystkie rozwiązania ustawowe wydają się 
być kompletne. w tym też zakresie widać potrzebę doprecyzowania odpowied-
nich rozwiązań ustawy o referendum ogólnokrajowym, szczególnie w zakresie 
wyeliminowania kolizji uchwały Sejmu i postanowienia Prezydenta RP na płasz-
czyźnie zarządzenia referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umo-
wy międzynarodowej, na podstawie, której Rzeczpospolita Polska przekazuje 
organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje 
organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

62  Dotychczasowa praktyka obejmująca 3 takie postępowania jest zbyt skromna, aby można 
było przeprowadzać definitywne oceny. Z drugiej strony, wskazuje raczej na ograniczanie niż na 
popieranie inicjatyw Prezydenta RP. warto też podkreślić, że inicjatywy Prezydenta RP miały miej-
sce wtedy, gdy większość parlamentarna politycznie różniła się politycznie od tej, która popierała 
głowę państwa w trakcie wyborów prezydenckich.  
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Ewentualne rozszerzenie kompetencji Senatu w zakresie inicjowania i za-
rządzania referendum ogólnokrajowego wymagałoby zmiany konstytucji RP. 
Zupełnie nowe rozwiązania mogą wiązać się z ewentualnym uregulowaniem in-
stytucji referendum przedkonstytucyjnego, którego przedmiotem byłby kwestie 
związane z modyfikacją istniejących rozwiązań konstytucyjnych. Pomimo różnic 
zdań63 należy stanąć na stanowisku, że referendum takie w chwili obecnej nie 
może być przeprowadzone na podstawie obowiązującego art. 125 konstytucji RP. 
aby było to możliwe, konieczne byłoby uchwalenie ustawy. Przyjąć należy, że mu-
siałaby to być ustawa konstytucyjna, która wyraźnie kształtowałaby możliwość 
przeprowadzenia referendum przedkonstytucyjnego. uważam, że gdyby miało 
dojść do przyjęcia takiego aktu prawnego, Senat powinien mieć zagwarantowane 
prawo do inicjowania i zarządzania takiego referendum.

63  Do przeciwników uznania, że referendum takie mogłoby zostać przeprowadzone na podstawie 
art. 125 konstytucji RP, zaliczyć trzeba: k. Działochę, w. Sokolewicza, P. winczorka, P. Sarneckiego. 
natomiast odmiennie uważają: b. banaszak, k. Skotnicki, P. Radziewicz. Osobiście uważam, że 
dotychczasowa praktyka konstytucyjna, jak również istniejące obecnie i w przeszłości rozwiązania 
ustrojowe, a w szczególności procedury dyskwalifikują możliwość legalnego, tzn. zgodnego z Kon-
stytucją RP zainicjowania, zarządzenia i przeprowadzenia referendum przedkonstytucyjnego, zob. 
M. Jabłoński, Artykuł 235 jako podstawa..., s. 47 i n., gdzie odnoszę się do poglądów przywołanych 
autorów. na temat obywatelskiego wniosku, w którym proponowano poddanie pod głosowanie 
referendalne 4 spraw: likwidacji Senatu, zmniejszenia liczby posłów o połowę, wprowadzenia jedno-
mandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu oraz zniesienia immunitetu parlamentar-
nego, zob. A. K. Piasecki, Referenda w III RP, Warszawa 2005, s. 77.
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Streszczenie

Opracowanie koncentruje się na zagadnieniu konstrukcji prawnej referendum 
ogólnokrajowego w polskim prawie konstytucyjnym. Omówione zostają podsta-
wowe elementy prawnych rozwiązań konstytucyjnych, ustawowych i regulami-
nowych ze szczególnym uwzględnieniem roli Senatu w zakresie inicjowania i za-
rządzania głosowania referendalnego. celem analizy jest nie tylko przedstawienie 
istniejącego modelu rozwiązań ustrojowych (referendum w sprawie przyjęcia 
o zmianie konstytucji, w sprawie o szczególnym znaczeniu dla Państwa i sprawie 
wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, na podstawie, której 
Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji międzynarodowej lub organowi 
międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych 
sprawach), ale zaprezentowanie wniosków de lege ferenda. 

Abstract

The study focuses on question of legal construction of nationwide referen-
dum in Polish constitutional law. The contibution describes the basic elements 
of legal solutions: constitutional, statutory, and regulation, with special regard 
to the Senate, in scope of initiating and order referenderal voting. The aim of 
the analysis is not only to present the existing model of constitutional solutions 
(a confirmatory referendum amending the constitution; a referendum in matters 
of particular importance to the State; a referendum granting the consent for 
ratification of international agreement delegating to an international organiza-
tion or the international organ the competences of organs of State authority 
in relation to certain matters), but the submitting de lege ferenda conclusions. 
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Dr hab. Jarosław Szymanek

Senat RP. Uwagi de lege ferenda

1. Po ponad 15 latach, jakie minęły od momentu wejścia w życie konstytucji 
RP, warto na spokojnie, bez frenetycznych sporów i zapalczywości, tak cha-
rakterystycznych dla procesu stanowienia konstytucji, zastanowić się nad rolą 
Senatu, jaką tej izbie polskiego parlamentu wyznacza obowiązująca dziś ustawa 
zasadnicza1. Refleksja ta jest tym bardziej potrzebna, że dyskusja o tzw. ii izbie 
nie stanowiła bynajmniej „punktu zapalnego” prac zmierzających do przygo-
towania i uchwalenia konstytucji z 1997 roku2. Jest to w jakimś sensie zastana-
wiające, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie dyskusje ustrojowe z początków 
ii RP, kiedy to kwestia Senatu stanowiła zarzewie sporów i konfliktów w Sejmie 
ustawodawczym, a sama decyzja odnośnie do powołania Senatu była istotnym 
punktem kompromisu pozwalającego w ogóle na uchwalenie konstytucji, przez 
historię nazwanej marcową3. kompromis ten, jak każdy zresztą, musiał w osta-
teczności odbić się negatywnie na ostatecznym kształcie instytucji, której 
dotyczył. Stąd też Senat z konstytucji 1921 r. nie stanowił bynajmniej swoistego 
zwornika systemu, jakim był – przynajmniej początkowo – Senat iii Republiki 
Francuskiej. nijakość Senatu nakreślonego przez konstytucję marcową była 

Dr hab. Jarosław Szymanek – profesor nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego – Instytut Nauk 
Politycznych.

1  Pytania na temat sensowności i optymalnego kształtu Senatu stawiane są zresztą cały czas, 
również na gruncie nauki polskiego prawa konstytucyjnego. Por. np.: P. Sarnecki,  Problem dwuizbo-
wości parlamentu, [w:] Zagadnienia prawa parlamentarnego, red. M. Granat, Warszawa 2007, s. 141 
i nast.; K. Skotnicki, Senat III RP: nieprzemyślany czy niepotrzebny?, [w:] Dwadzieścia lat transformacji 
ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, warszawa 2010, s. 203 i nast.; R. chruściak, Senat w systemie po-
litycznym III Rzeczypospolitej. Projekty i propozycje zmian, [w:] Senat w tradycji i praktyce ustrojowej 
Rzeczypospolitej, red. M. narożna, R. Stawicki, warszawa 2013, s. 131 i nast. 

2  Por.: W. Sokolewicz, O potrzebie reformy Senatu, „Państwo i Prawo” 2001, nr 11, s. 3 i nast.; 
M. Granat, M. Dobrowolski, Jaka reforma Senatu?, „Państwo i Prawo” 2002, nr 5, s. 77 i nast.  

3  Szerzej na ten temat zob. A. Ajnenkiel, Spór o istnienie Senatu w procesie stanowienia konstytucji 
z 1921 r., [w:] Senat w II i III Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 26 i nast. 
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w dużej mierze efektem braku jego oryginalności i zakładanej a priori tymcza-
sowości, którą podkreślała bardzo wyraźnie procedura zmiany konstytucji.

nowa konstytucja z 1935 r. dała Senatowi tak mu potrzebną oryginalność, 
ale  kosztem demokratyzmu4. wbrew wszystkim zastrzeżeniom Senat z 1935 r. 
nie był jednak, tak jak jego poprzednik, instytucją eklektyczną, mając wyraźnie 
określoną specyfikę i skorelowane z nią funkcje i kompetencje. Jak pamiętamy, 
Senat ten stanowił odległy refleks idei elitaryzmu, czyli idei stojącej w jaskra-
wej opozycji do demokratycznej idei egalitaryzmu, co zresztą było głównym 
argumentem przeciwników Senatu, którzy dostrzegali w nim instytucję na 
wskroś niedemokratyczną, a nawet antydemokratyczną. Elitaryzm drugiej izby 
nie był jednak polskim wynalazkiem, izba ta już przecież w opinii Monteskiusza 
była miejscem artykulacji interesów arystokracji. nie przypadkiem przecież 
Senat, czyli tzw. izba druga, był kiedyś określany mianem izby wyższej, jako że 
gromadził przedstawicieli wyższych warstw społecznych. Stąd też teoretycy 
i przedstawiciele doktryny prawa konstytucyjnego (zwłaszcza w XiX wieku) 
dość zgodnie uznawali, że Senat to izba prezentacji wątków szlacheckich, 
elitarnych, to swoista stała i ponadczasowa siła państwa, której nie określają 
wyborcze, a przez to także i zmienne opinie i nastroje5. Dzisiaj oczywiście nikt 
nie postuluje powrotu do tych elitarystycznych tradycji, warto jednak je mieć 
w pamięci, gdyż to one m.in. stanowią o specyfice izby ii i – tak jak to było pod 
rządami konstytucji kwietniowej – mogą jej nadać nie tylko oryginalną postać, 
ale przesądzić w ogóle o potrzebie albo nawet i konieczności samego istnienia. 
Dlatego też w poszukiwaniu swoistego miejsca ustrojowego izby ii bardzo czę-
sto przywołuje się jej pierwotny model jako izby arystokratycznej czy po pro-
stu wyższej, aranżując poszczególne elementy jej architektury konstytucyjnej 
w taki sposób, aby podtrzymać owo przekonanie, że jest to izba stała, w jakiś 
sposób lepsza i odmienna od jej antonimu, jaką jest w pełni demokratyczna, 
egalitarna izba I6. 

 Po drugiej wojnie światowej Senat nie został restytuowany, o czym przesą-
dziły ostatecznie – choć nie tylko i nie przede wszystkim – wyniki referendum 
z 1946 r. Przez cały okres Polski ludowej, a potem PRl parlament pozostawał 
ciałem prostym, jednoizbowym, co odpowiadało podstawowym założeniom 
tzw. parlamentaryzmu socjalistycznego, dla którego bikameralizm był niczym 

4  Szerzej na ten temat zob. E. Gdulewicz, Senat pod rządami konstytucji z 1935 r., [w:] Senat 
w II i III..., s. 33 i nast. 

5  Por. G. Vedel, Manuel élémentaire de droit constitutionnel, Paris 2002, s. 172 i nast. 
6  Takimi elementami mogą być np.: brak możliwości przedterminowego rozwiązania izby (np. 

czechy), odejście od modelu izby kadencyjnej (Francja, niemcy, RPa), wprowadzenie do izby osób 
szczególnie zasłużonych (włochy) czy też tzw. kategorii wirylistów.  
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innym jak przeżytkiem burżuazyjnego ustroju7, choć warto pamiętać, że w so-
cjalistycznych państwach federalnych (casus czechosłowacji, Jugosławii czy 
ZSRR) ii izbę parlamentu zachowano, co wskazuje, że jednoizbowość nie była 
wcale niewzruszonym standardem ustroju socjalistycznego i ma, przynajmniej 
do pewnego stopnia, uniwersalne znaczenie, nie sprowadzalne ani do konkretnej 
postaci państwa, ani jego formy ustrojowej8. 

2. Reaktywowanie Senatu nastąpiło dopiero w wyniku porozumień Okrągłego 
Stołu. i tym razem ii izba była bardzo ważnym elementem zawartego kompromi-
su. Propozycję jej restytucji wysunął a. kwaśniewski9. Senat powoływany w pełni 
wolnych i demokratycznych wyborach miał być, i w efekcie był, ceną, jaką strona 
koalicyjno-rządowa musiała zapłacić za prezydenta, którego tryb elekcji z góry 
zapewniał, iż będzie to osoba z dotychczasowego establishmentu. utworzony 
w 1989 roku Senat był więc produktem uzgodnienia politycznego, które przewi-
dywało,  po pierwsze, reaktywację instytucji prezydenta, po drugie, ustalenie 
kontraktu wyborczego w odniesieniu do repartycji mandatów sejmowych, po 
trzecie wreszcie, przyjęcie parlamentarnego sposobu wyboru głowy państwa 
(początkowo przez Sejm, a ostatecznie przez obie izby) 

w roku 1989 Senat ponownie więc pojawił się w krajobrazie politycznym 
Polski, ale znowu – podobnie jak w konstytucji marcowej – jako wtórny pro-
dukt kompromisu, a nie świadomie i precyzyjnie wypracowany konstrukt myśli 
ustrojowej. Musiało to rzutować na ostateczny kształt ii izby, która wyraźnie 
podporządkowana została Sejmowi. Podporządkowanie to wynikało przy tym 
zarówno z kontekstu konstytucyjnego (a dokładnie z zasady jednolitości władzy 
z dominującą pozycją Sejmu), jak i kontekstu polityczno-sytuacyjnego (tj. uwol-
nienia drugiej izby spod rygoru kontraktu wyborczego, co powodowało, że była 
ona izbą niekontrolowaną i na swój sposób niepewną). Funkcje, a w ślad za nimi 
i kompetencje Senatu zostały więc sprowadzone do niezbędnego minimum, a naj-
ważniejszą racją bytu Senatu uczyniono jego udział w procesie ustawodawczym, 
w dodatku w  mocno asymetrycznej, nieegalitarnej postaci10. niemniej za sprawą 
wolnych i nieskrępowanych wyborów do tej izby parlamentu pozycja, a przede 
wszystkim polityczna ranga Senatu były wręcz ogromne. Sejm, z racji zawartego 

7  argumentem przeciwko istnieniu Senatu była właśnie jego elitarny, wyższy charakter, który 
kłócił się z socjalistyczną urawniłowką. 

8  Por. Z. kędzia, Parlament socjalistyczny. Ustrój wewnętrzny, Warszawa 1975, s. 73 i nast. 
9  Szerzej na ten temat zob.: w. Orłowski, Restytucja Senatu w roku 1989 r., [w:] Senat w II i III..., 

s. 40 i nast.; w. Orłowski: Senat Trzeciej Rzeczypospolitej. Geneza instytucji, Zamość 2000.
10  Por. M. Kudej, Kompetencje Senatu w świetle reformy konstytucyjnej z kwietnia 1989 r., „Pań-

stwo i Prawo” 1990, nr 2, s. 18 i nast. 
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kontraktu zawężającego pulę mandatów uczestniczących w wolnej grze sił wy-
borczych do 35%, był izbą nielegitymowaną, czy mówiąc ściślej, legitymowaną, 
ale tylko w owych 35%. De facto więc znaczenie Senatu, posiadającego w 100% 
demokratyczną legitymację, było znacznie większe, aniżeli to przewidziane de 
iure przez nowelę kwietniową11. Senat, w momencie kiedy miał naprzeciwko sie-
bie Sejm pochodzący z kontraktowych wyborów, czuł się bowiem izbą na swój 
sposób wyjątkową i szczególną, politycznie pierwszoplanową, gdyż jedyną po-
chodzącą z autentycznie wolnych, demokratycznych, nieskrępowanych żadnym 
kontraktem czy porozumieniem wyborów. w praktyce politycznej przekładało 
się to na swoistą rywalizację między izbami i pewnego rodzaju „przeciąganie 
liny”, którego efektem były pojawiające się stosunkowo często problemy natury 
kompetencyjnej (chociażby w odniesieniu do trybu zmiany konstytucji, w którym 
formalnie – zgodnie z dyspozycją ówczesnego art. 106 konstytucji – Senat nie 
uczestniczył12). wprowadzenie w roku 1991 w pełni wolnych wyborów także i do 
Sejmu (a jeszcze wcześniej demokratycznych, powszechnych i bezpośrednich 
wyborów prezydenckich) siłą rzeczy musiało zmniejszyć relewantność Senatu, 
sprowadzając go do takiej roli, jaką faktycznie przewidziała dla niego konstytucja. 

3. Zmiany z roku 1990 (wprowadzenie powszechnych wyborów prezydenta) 
i 1991 r., likwidujące „kontraktowość” wyborów sejmowych, skonsumowały 
zasadniczy cel, jaki przyświecał powołaniu Senatu w roku 1989. Postanowiono 
jednak zachować Senat13, petryfikując tym samym  dotychczasowy kształt par-
lamentu i to przynajmniej z kilku przyczyn. Po pierwsze, zadecydowały o tym 
względy tradycji i sui generis symboliki, w ramach której Senat był postrzegany 
jako atrybut odzyskanej suwerenności, rodzaj sentymentalnego nawiązania do 
dziedzictwa II Rzeczypospolitej i, do pewnego stopnia, potwierdzenie dopiero co 
restytuowanej niepodległości i autentycznej samodzielności państwowej. w tym 
kontekście ewentualną abolicję Senatu postrzegano również jako swoistą recy-
dywę komunizmu, odwrót od uruchomianych procesów demokratyzacyjnych. 
Po drugie, za utrzymaniem Senatu przemawiały argumenty prakseologiczne, 
wskazujące przydatność ii izby w procesie ustawodawczym, na który to proces 

11  Szerzej na ten temat zob. W. Sokolewicz, Kwietniowa zmiana konstytucji, „Państwo i Prawo” 
1989, nr 6, s. 3 i nast. 

12  co, jak się wskazuje, było podyktowane co najmniej kilkoma okolicznościami. Pierwszą było 
najzwyklejsze przeoczenie udziału Senatu w procesie zamiany konstytucji, spowodowane szyb-
kością zmian ustrojowych wprowadzonych w roku 1989. Drugą, tym razem już świadomą, było 
celowe wyeliminowanie Senatu z trybu konstytucyjnego z powodu braku gwarancji jego politycz-
nego oblicza, skoro był on izbą bez kontraktu wyborczego. Trzecią wreszcie okolicznością była 
tymczasowość Senatu, który – jak zakładano – miał być początkowo izbą zaledwie jednej kadencji. 

13  który początkowo miałby izbą „jednorazowego zastosowania”. 
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może ona skutecznie i efektywnie wpływać, realizując najpełniej postulat izby 
refleksji i rozwagi. Po trzecie, Senat już funkcjonował i wpisał się w krajobraz 
ustrojowy, a przecież nie od dziś wiadomo, że jakakolwiek instytucja raz usta-
nowiona z dużym prawdopodobieństwem będzie trwać in spe14. Po czwarte 
wreszcie, co również musiano brać pod uwagę, Senat był instytucją właściwą czy 
typową dla zachodniej hemisfery ustrojowej, która przecież była punktem od-
niesienia dla tworzonych w Polsce wszelkiego rodzaju konstrukcji ustrojowych15. 
Stąd też ewentualną rezygnację z Senatu oceniano jako odwrót od jednoznacznie 
okcydentalnego kierunku przemian politycznych. 

  aprobata dla zachowania Senatu nie oznaczała jednak, że nie dało się słyszeć 
głosów krytycznych, wyrażających wątpliwości co do zasadności utrzymywania 
drugiej izby lub wręcz wskazujących na jej szkodliwość, kosztowność czy nad-
mierne spowolnienie prac ustawodawczych. Niebanalnym argumentem przeciw-
ników Senatu był też sposób wyłaniania tego organu, ewidentnie wskazujący na 
brak wypracowanej koncepcji, „kogo właściwie Senat winien reprezentować” 

i w jaki sposób miałby zapewnić właściwy poziom przypisywanej mu „refleksji 
i rozwagi”16. Tak więc uchwalona w roku 1992 tzw. mała konstytucja utrzymała 
status quo w zakresie pozycji i roli ustrojowej Senatu, m.in. dlatego, że ostateczną 
decyzję co do ewentualnego zachowania ii izby w strukturze parlamentu iii RP 
postanowiono odłożyć do czasu uchwalenia właściwej już konstytucji.

4. Prace nad nową, pełną konstytucją przeciągnęły się do tego stopnia, że 
dopiero w roku 1997 Zgromadzenie narodowe uchwaliło, a naród w referendum 
zatwierdził ustawę zasadniczą.  Zakładana dyskusja nad kształtem polskiego mo-
delu dwuizbowości nie odbyła się, a ugrupowania tzw. łuku konstytucyjnego (na-
wiązując do terminologii włoskiej z 1947 r.), tj. SlD, uP, PSl i uw, zaakceptowały 
utrzymanie Senatu i to w dotychczasowej, dość przecież nieokreślonej, postaci17. Co 
gorsza, nie podjęto w zasadzie głębszej dyskusji nad potrzebą i racją utrzymywania 
Senatu, decydując się na jego zachowanie, co jest tym bardziej zastanawiające, że 
przecież trzy z czterech ugrupowań konstytucyjnych to ugrupowania lewicy, która 
od zawsze była negatywnie, jeśli wręcz nie wrogo, nastawiona do instytucji izby ii18. 

14  Por. Z. Jarosz, Problem dwuizbowości parlamentu w przyszłej Konstytucji RP, „Przegląd Sej-
mowy” 1995, nr 1995, s. 9 i nast. 

15  Por. J. Okrzesik, Senat w Polsce. Studium politologiczne, Warszawa 2007, s. 29 i nast. 
16  P. Sarnecki, Senat RP i jego relacje z Sejmem (lata 1989 – 1993), Warszawa 1995, s. 11. 
17  Szerzej na ten temat zob. R. chruściak, Spór o Senat w pracach nad Konstytucją RP z 1997 r., 

Warszawa 2003. 
18  Por. S. Gebethner, W poszukiwaniu kompromisu konstytucyjnego. Dylematy i kontrowersje 

w procesie stanowienia Konstytucji RP, Warszawa 1998, s. 54–56.
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Może to dziwić, zwłaszcza że we wszystkich państwach kształtujących od nowa 
swoje rozwiązania ustrojowe problem jedno- czy dwuizbowości jest naczelnym 
zagadnieniem odnoszącym się do kształtu legislatywy i jedną z  kluczowych kwestii 
ustrojowych w odniesieniu do całego systemu konstytucyjnego państwa. Świadczą 
o tym najlepiej przykłady międzywojennej czechosłowacji czy Polski, a po wojnie 
włoch, Francji czy postfrankistowskiej Hiszpanii. Również w najnowszym okre-
sie, a zatem po roku ’89  doświadczenia w tworzeniu konstytucji państw Europy 
Środkowej i wschodniej, zwłaszcza zaś Rumunii i czech, potwierdzają dużą wagę 
problemu jedno- czy dwuizbowości parlamentu19. Pozycja Senatu w konstytucji 
z 1997 r. nie uległa zatem zmianom w porównaniu ze stanem dotychczasowym, 
co może budzić uzasadnione kontrowersje. kontrowersyjne są przy tym nie tyle 
same funkcje Senatu i jego kompetencje, co brak klarownej formuły ustrojowej, 
w jaką Senat można by było wpisać20. Sprowadzają się one przede wszystkim do 
zagadnienia reprezentatywności tej izby parlamentu21.

5. Stosowana w Senacie większościowa formuła przeliczania głosów na man-
daty ma przede wszystkim różnicować składy osobowe obu izb, ale także w istot-
ny sposób przyczyniać się do personalizacji samego aktu głosowania (zwłaszcza 
w przyjętym w roku 2011 modelu korelującym wybory większościowe z jednoman-
datowymi okręgami wyborczymi). O ile bowiem system proporcjonalny oddaje 
w składzie danej izby cały układ sił politycznych, o tyle system większościowy, 
teoretycznie przynajmniej, stwarza znacznie większe szanse zdobycia mandatu 
z uwagi na osobiste cechy i walory kandydata22. 

niestety praktyka nie potwierdziła założenia o bardziej personalnym charak-
terze wyborów senackich. Z dotychczasowych obserwacji wynika niezbicie, że 
wyborcy (do czasu zmiany prawa wyborczego w 2011 roku) skłonni byli z reguły 
głosować na kandydatów wywodzących się z jednego ugrupowania, co powodo-
wało, że z reguły jeden okręg wyborczy reprezentowali senatorowie z tej samej 

19  Por. J. Szymanek, Struktura parlamentu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] 
Zagadnienia konstytucjonalizmu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, red. T. Mołdawa, warszawa 
2002, s. 21 i nast. 

20  kontrowersje te, sprowadzające się w skrócie do „nijakości” polskiego Senatu, zarówno 
nijakości pod względem oblicza reprezentacji, jak i nijakości do wypełnianych przez Senat funkcji, są 
puentowane bardzo często poprzez określenie polskiego  modelu „dwuizbowości synkretycznej” 
– M. Sousse, Le bicamérisme: bilan et perspectives, „Revue du Droit Public et de la Science Politique 
en France et a l’Etranger” 1997, nr 5, s. 1343.

21  Por. J. Szymanek, Optymalizacja formuły wyboru drugiej izby parlamentu (na przykładzie Polski), 
„Studia Prawnicze” 2003, nr 1, s. 31 i nast. 

22  Por. J. Szymanek, Wybór formuły wyborczej (między kwantytatywną a kwalitatywną), „Pań-
stwo i Prawo” 2005, nr 10, s. 19 i nast. 
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opcji politycznej, a do rzadkości należały przypadku wybrania tzw. senatorów 
niezależnych. Podstawowym kryterium, którym kierowali się wyborcy, nie były 
więc osobiste walory i zasługi kandydata, lecz fakt poparcia go przez określone 
siły polityczne23. co więcej, zwycięstwo w wyborach do Senatu przynosiło (i nadal 
zresztą przynosi) w przeważającej mierze zwycięstwo w wyborach do Sejmu. 
Doświadczenia z lat 1993, 1997, 2001, 2005 i 2007 pokazują wyraźnie, że decydują-
ce w wyborze większości senatorów jest poparcie określonych sił politycznych, 
a pozycja tzw. kandydatów niezależnych jest o wiele trudniejsza, choć na pewno 
nie beznadziejna. co ciekawe, tego stanu rzeczy nie zmieniła wcale zamiana sys-
temu redystrybucji mandatów senatorskich dokonana w roku 2011 i przejście na 
system first post the post. Potwierdza to, że system większości zwykłej w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych wcale nie jest systemem, który – jak niektórzy 
twierdzą – odpartyjnia wybory i lansuje kandydatów niezależnych, a przynajmniej 
takich, którzy nie mają silnego zaplecza polityczno-partyjnego. Skład polityczno-
-partyjny izby drugiej niewiele się więc zmienił w porównaniu do tego sprzed 
2011 roku, kiedy to zastosowanie miała również formuła większości zwykłej, ale 
w wielo- i różnomandatowych okręgach wyborczych24. Senat jest więc nadal izbą 
jak najbardziej polityczną (w tym sensie, że nie ma w nim miejsca dla senatorów 
bez poparcia politycznego), ale też – co gorsza – jest izbą, która jedynie replikuje 
(a wręcz wzmacnia) wyniki wyborów sejmowych. Mimo odmienności stosowanych 
formuł wyborczych w obu izbach kształtuje się więc ostatecznie bardzo podobny, 
jeśli nie taki sam układ polityczno-partyjny, co każe kwestionować sensowność 
ramifikacji parlamentu. wskazuje się bowiem, że tylko odmienność profilu przedsta-
wicielskiego, przełożona następnie na odmienną kompozycję polityczno-partyjną 
obu izb, stwarza rzeczywiste zapotrzebowanie na istnienie izby II25. W przeciwnym 
razie izba II jest jedynie kosztownym powieleniem obrazu izby pierwszej. 

Dodatkowo jeszcze ostatnie elekcje, a zwłaszcza ta z roku 2001, z roku 2005, 
z roku 2007 i 201126, każą kwestionować pogląd, zgodnie z którym wybory do 
ii izby stwarzają szansę odzwierciedlenia w składzie parlamentu poszczególnych 

23  Por. w. Orłowski, W sprawie nowego prawa wyborczego do Senatu, [w:] Konstytucyjny ustrój 
państwa. Księga jubileuszowa prof. Wiesława Skrzydły, lublin 2000, s. 205. 

24  Por. w. Sokół, Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1989–2011): systemy wyborcze 
i ich konsekwencje polityczne, [w:] W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana 
Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, red. b. Dziemidok-Olszewska, w. Sokół, T. bichta, lublin 
2012, s. 567 i nast. 

25  Por. J. Szymanek, Modele przedstawicielstwa w izbie drugiej parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 
2013, nr 3, s. 9 i nast. 

26  Te ostatnie tym bardziej, że odbywały się przy zmienionym mechanizmie alokacji mandatów. Por. 
M.G. Jarentowski, Zmiana systemu wyborczego do Senatu RP z 2011 r., „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4, s. 33 
i nast. 
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mniejszości27. co prawda dosyć często do Senatu wchodzą przedstawiciele komi-
tetów wyborczych niereprezentowanych w Sejmie, ale to jest raczej skutkiem sto-
sowania w wyborach sejmowych klauzul zaporowych, eliminujących z podziału 
mandatów ugrupowania cieszące się stosunkowo słabym poparciem elektoratu 
aniżeli zamierzonej i świadomej konstrukcji ordynacji senackiej.  Reprezentacja 
mniejszości, jeśli oczywiście jest, to jest zawsze śladowa, a regułą stało się, że 
koalicja rządowa jest w Senacie znacznie silniejsza aniżeli w Sejmie, przez co 
druga izba staje się dla rządu nierzadko „kołem ratunkowym” pozwalającym 
rządowi funkcjonować w sytuacji, kiedy arytmetyczna większość w Sejmie jest 
chwiejna, a opozycja na tyle słaba, że nie może z powodzeniem zastosować art. 
158 konstytucji (konstruktywne wotum nieufności). Polityczna analogia składu 
obu izb i brak jasnej formuły przedstawicielstwa Senatu jest tedy rezultatem nie 
tylko tego, że wybory do Senatu odbywają się jednocześnie z wyborami do Sejmu 
i na podstawie tego samego systemu okręgów wyborczych, ale przede wszystkim 
tego, że sukces w wyborach do Senatu w znacznej mierze zależy od generalnej 
oceny poszczególnych partii politycznych, czyli w praktyce  od oceny działań 
podejmowanych przez partie w Sejmie, a nie w Senacie. Pamiętać też trzeba, 
że i dla samych komitetów wyborczych (partii) wybory senackie są zazwyczaj 
swoistym cięgiem dalszym bądź też uzupełnieniem wyborów do Sejmu, które 
zawsze są najważniejsze, a pogląd ten przenoszony jest również na elektorat.  

w rzeczywistości więc różnice w prawie wyborczym, sprowadzające się do 
odmiennych sposobów repetycji mandatów w obu izbach, mogą tylko w pewnym 
stopniu przyczyniać się do politycznej odmienności ich składu, nie zmieniając 
ogólnej tendencji do ich kongruencji (podobieństwa). być może, w celu od-
powiedniego odzwierciedlenia mniejszości, lepsze byłoby przyjęcie w Senacie 
skrajnie proporcjonalnego systemu wyborczego,  stosowanego bez jakichkolwiek 
progów wyborczych, oczywiście pod warunkiem, że Senat zachowałby aktual-
ny charakter izby ogólnopolitycznej. Można by było również, w celu uzyskania 
maksymalnej proporcjonalności i wyeliminowania deformacji wynikającej z po-
działu kraju na okręgi wyborcze, zastosować formułę proporcjonalną w jednym, 
ogólnopolskim okręgu wyborczym, przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. list 
zamkniętych. w tego typu formule proporcjonalnej uszykuje się bowiem wręcz 
idealną reprezentację polityczną odwołującą się do zasady proporcjonalności28. 
Zapewniłoby to z pewnością większą różnorodność polityczną izby i jej możliwie 
maksymalną reprezentatywność. Rozwiązanie takie byłoby w dodatku łatwe do 

27  a zgodnie z ujęciami teoretycznymi właśnie reprezentacja mniejszości jest swoistą racją 
istnienie izby II. Por.  G. Tsebelis, J. Money, Bicameralism, Cambridge 1997, s.  44 i nast. 

28  Co znakomicie potwierdza np. izraelski system wyborczy w wyborach do Knesetu, nieprzy-
padkowo uznany przecież za superproporcjonalny i superprzedstawicielski. 
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przeprowadzenia, nie wymagałoby bowiem zmiany ustawy zasadniczej, która 
specyfikując w art. 97 system wyborczy do Senatu, ogranicza się do wskazania 
jego powszechności, bezpośredniości oraz konieczności głosowania tajnego. 
brak w tekście konstytucji innych zasad czy „przymiotników” wyborczych nie 
oznacza przecież, że prawo wyborcze na poziomie ustawowym nie mogłoby 
realizować zasady równości czy np. proporcjonalności. w stosunku do zasad 
nieobjętych gwarancją konstytucyjną istnieje zatem możliwość względnie swo-
bodnej modyfikacji i ewentualnego rozszerzenia katalogu przymiotników okre-
ślających specyfikę prawa wyborczego do Senatu29. Dotyczy to w szczególności 
równości, która mogłaby obowiązywać także i przy większościowym systemie 
przeliczania głosów na mandaty. Z kolei zastąpienie systemu większościowego 
systemem proporcjonalnym pociągałoby za sobą automatycznie również i objęcie 
wyborów senackich klauzulą równości. O ile bowiem system większościowy może 
być z powodzeniem stosowany zarówno z zachowaniem, jak i bez zachowania 
materialnej równości prawa wyborczego, o tyle warunkiem sine qua non  systemu 
proporcjonalnego jest przestrzeganie materialnej równości prawa wyborczego30.

6. O wiele trudniejsze, bo wymagające nowelizacji konstytucji, ale z punktu 
widzenia całości konstrukcji ustrojowej chyba bardziej odpowiednie byłoby 
wprowadzenie obok proporcjonalnego systemu wyborczego do Senatu więk-
szościowego mechanizmu alokacji mandatów poselskich. Potencjalnie stwarza-
łoby to nie tylko większą reprezentatywność Senatu, ale i mogłoby też wyeli-
minować zauważalny efekt potęgowania w Senacie zwycięstwa wyborczego 
koalicji rządowej. Sejm wyłaniany na podstawie większościowej ordynacji wy-
borczej byłby też z pewnością bardziej stabilny, co ma niebagatelne znaczenie 
dla trwałości gabinetów, politycznie przed nim odpowiedzialnych, natomiast 
Senat, reprezentując pełną paletę preferencji politycznych, mógłby stać się 
autentycznym miejscem prezentowania swoich racji przez przedstawicieli 
mniejszości, bez jednoczesnego ryzyka niestabilności gabinetowej, skoro nie 
ma zależności między rządem a większością senacką. w ten sposób rząd miałby 
stabilne i trwałe zaplecze polityczne w Sejmie, co pozwoliłoby mu właściwie, 
a przede wszystkim wysoce skutecznie realizować swój program działania, zaś 
fragmentaryzacja Senatu, nieunikniona w momencie wprowadzenia skrajnie 

29  co zresztą było jedną z przyczyn lakoniczności konstytucyjnej regulacji prawa wyborczego do 
Senatu. wychodzono bowiem z założenia, że pewnymi kwestiami, np. odnoszącymi się do formuły 
wyborczej, można będzie swobodnie manipulować na poziomie podkonstytucyjnym i dookreślić 
je, a przez to dookreślić  ustrojową specyfikę samego Senatu. 

30  Szerzej na ten temat zob. P. uziębło, Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach  
europejskich i południowoamerykańskich, Warszawa 2013, s. 95 i nast. 
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proporcjonalnego systemu podziału mandatów (zwłaszcza jeśli miałaby się 
dodatkowo odbywać w ramach jednego okręgu wyborczego), nie narażałaby 
rządu na możliwość utrącenia, skoro nie jest on politycznie zależny od tej izby. 
być może właśnie taki sposób elekcji obu izb byłby rozwiązaniem optymalnym, 
gwarantującym, z jednej strony, efektywność prac gabinetu, z drugiej zaś, 
pełną reprezentatywność już nie tylko samego Senatu, ale i parlamentu tout 
court.  co więcej, taki model wyłaniania składów personalnych obu izb kore-
spondowałby także z dotychczasowym zakresem kompetencji izb i wyraźnie 
ograniczoną rolą Senatu31. Jak już jednak to zasygnalizowano, wymagałby on 
nowelizacji obowiązującej konstytucji, a warunków – zwłaszcza politycznych 
– do tak dalece zakrojonych zmian nie ma i w dającej się przewidzieć perspek-
tywie czasowej raczej nie będzie.

7. niestety, w nowej, uchwalonej już po wejściu w życie konstytucji z 1997 
roku ordynacji wyborczej do Senatu z 2001 roku zdecydowano się pozostawić 
system większościowy, w dotychczasowej wersji systemu większości  względnej 
w wielo- i różnomandatowych okręgach wyborczych32. błędu tego nie unikał 
również kodeks wyborczy z 2011 roku, lekko jedynie korygując reguły systemu 
wyborczego do Senatu, pozostawiając system większości względnej, a zmie-
niając jedynie mapę okręgów wyborczych i ustanawiając klasyczny system 
„pierwszy na mecie”. wyniki wyborów przeprowadzonych już na podstawie 
kodeksu wyborczego utrwaliły jednak wszystkie dotychczasowe słabe punkty 
elekcji senackiej, pozostawiając w tym obszarze status quo. nie wiadomo więc 
cały czas, kogo Senat tak naprawdę reprezentuje, o ile bowiem wcześniej moż-
na było mówić, że reprezentuje polską wieś czy tzw. ścianą wschodnią, która 
była niewątpliwie nadreprezentowana kosztem aglomeracji miejskich, o tyle 
teraz kształt reprezentacji odzwierciedlonej w Senacie jest jeszcze bardziej 
niepewny. Pamiętać trzeba, że owa niepewność nie jest wynikiem postanowień 
konstytucyjnych, ale właśnie regulacji ustawowej. ustawodawca konstytucyj-
ny stworzył bowiem stosunkowo dużą możliwość manewru i dopracowania 
na poziomie ordynacji wyborczej przedstawicielskiego charakteru Senatu, 
możliwości, która niestety zarówno w roku 2001, jak i w roku 2011 nie została 
– niestety –  wykorzystana33. 

31  Por. P. Winczorek, Polska pod rządami Konstytucji z 1997 roku, Warszawa 2006, s. 17. 
32  na temat innych możliwości zob. szerzej P. Sarnecki, Podstawowe problemy ordynacji wybor-

czej do Sejmu i Senatu w świetle doktryny i orzecznictwa, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1, s. 71 i nast.  
33  Szersze omówienie nowej ordynacji zob. S. Gebethner, Wybory do Sejmu i do Senatu. Komen-

tarz do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.  
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8. Sprawą wymagającą rozważenia jest też modyfikacja dotychczasowego 
kształtu partycypacji Senatu w procesie legislacyjnym. Możliwości oddzia-
ływania Senatu na kształt stanowionego w Polsce prawa ogranicza art. 121 
konstytucji do procedury przyjęcia ustawy bez poprawek, odrzucenia ustawy 
w całości i najbardziej kreatywnego rozwiązania, jakim jest z pewnością pra-
wo wnoszenia poprawek34. każda przy tym decyzja ustawodawcza Senatu 
podjęta na podstawie art. 121 konstytucji wymaga rozpatrzenia przez Sejm, 
który, będąc – jak to określił Trybunał konstytucyjny – „gospodarzem” każdej  
ustawy, ma głos rozstrzygający, co przypomina francuską instytucję „ostatnie-
go słowa” Zgromadzenia narodowego. Plasuje to polski Senat w gronie tzw. 
bikameralizmów asymetrycznych, charakteryzujących się  preponderancją izby 
pierwszej, czyli w naszych warunkach Sejmu. asymetryczność izb nie jest zatem 
rozwiązaniem typowo polskim, więcej nawet, można śmiało powiedzieć, że 
jest pewną regułą (np. austria, czechy, Hiszpania, Francja, irlandia, chorwacja, 
Japonia, RPa), a do wyjątków należą sytuacje pełnego zrównoważenia izb (np. 
Rumunia, Szwajcaria, włochy)35.  

asymetryczność izb nie oznacza jednak, że nie mogły by być stosowane 
najrozmaitsze procedury rozjemcze wówczas, kiedy pomiędzy izbami istnia-
łyby rozbieżności co do kształtu ustawy. w praktyce europejskiej takimi pro-
cedurami są przede wszystkim navette oraz komisja mediacyjna36. Procedura 
navette sprowadza się do przesyłania tekstu ustawy z izby do izby, aż do skutku, 
tj. do ustalenie jednobrzmiącego tekstu (ma ona zastosowanie np. we Francji 
i włoszech). w Polsce, z racji jednoznacznie określonej procedury, nie mogła 
by być stosowana bez uprzedniej zmiany art. 121 konstytucji. Poza tym system 
nawetkowy, zwany też systemem czółenka, nie zawsze jest efektywny, w tym 
sensie, że znacznie wydłuża cały proces ustawodawczy, nie gwarantując jego 
pomyślnego zakończenia, czyli osiągnięcia pożądanego kompromisu37. Inaczej 

34  Á propos poprawek, decydując się na przeprowadzenie reformy Senatu, należałoby rozważyć 
kwestię ewentualnego poszerzenia ich zakresu przedmiotowego, który obecnie wydaje się nazbyt 
wąski, co nie pozwala izbie w sposób należyty realizować postulatu „izby refleksji i rozwagi”. Sze-
rzej na ten temat zob. b. Skwarka, w. Orłowski, Zakres poprawek Senatu. Problemy teorii i praktyki, 
„Studia Prawnicze” 2001, nr ¾, s. 231 i nast.; J. Szymanek, Zakres przedmiotowy poprawek Senatu 
do ustawy, „Państwo i Prawo” 2001, nr 11, s. 28 i nast. 

35  Por. G. Tsebelis, J. Money, Cicero’s Puzzle: Upper House Power in Comparative Perspective, 
„International Political Science Review” 1992, vol. 13, nr 1, s. 25 i nast.; G. Tsebelis, B. Rasch, Pat-
terns of Bicameralism, [w:] Parliaments and Majority Rule in Western Europe, red. H. Doering, New 
York 1995, s. 365 i nast.

36  Szerzej na ten temat zob. J. Szymanek, Dwuizbowość parlamentu w europejskich systemach 
politycznych, „Studia Prawnicze” 2000, nr 3 / 4, s. 47 i nast. 

37  Por. G. Tsebelis, J. Money, Bicameral Negotiations: The Navette System in France, „British 
Journal of Political Science” 1995, vol. 25, nr 1, s. 101 i nast. 
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jest w przypadku komisji mediacyjnej, której zadaniem jest wypracowanie po-
rozumienia w momencie, kiedy między izbami występują rozbieżności co do 
kształtu procedowanej ustawy (instytucja takiej komisji występuje np. we Francji, 
Niemczech, Irlandii czy Szwajcarii).

Ewentualne powołanie komisji rozjemczej w Polsce mogłoby nastąpić bez 
konieczności nowelizacji konstytucji, a jedynie na poziomie regulaminowym. 
komisja taka mogłaby być uruchamiana po odrzuceniu przez Senat ustawy w ca-
łości bądź też po wprowadzeniu przez niego poprawek, a przed rozpatrzeniem 
stanowiska Senatu przez Sejm. komisja mediacyjna mogłaby być  przy tym, 
w zależności od woli izb, organem stałym lub też powoływanym ad hoc, w mo-
mencie kiedy pomiędzy izbami wystąpiłyby rozbieżności stanowisk. Składałaby 
się ona z posłów i senatorów, powoływanych bądź to na zasadzie parytetu, bądź 
inaczej i z powodzeniem mogłaby zastąpić dotychczasową komisję sejmową, 
która rozpatruje każde stanowisko Senatu rekomendując Sejmowi in pleno jego 
przyjęcie bądź odrzucenie. Raz jeszcze wskazać trzeba, że ewentualne utwo-
rzenie komisji mediacyjnej w niczym nie narusza konstytucyjnych zasad trybu 
ustawodawczego i może się swobodnie odbyć na poziomie regulaminowym. 
Równie dobrze można zresztą sobie wyobrazić sytuację, w której komisja taka 
działa bez stosownej podstawy regulaminowej,  a jej istnienie (stałe lub tylko 
doraźne) jest efektem ujawnionych zwyczajów i obyczajów parlamentarnych, 
które zawsze są uzupełnieniem w stosunku do norm regulaminowych38. 

w zakresie szeroko rozumianej funkcji ustawodawczej mieściłoby się również 
wprzęgnięcie Senatu w mechanizm bliższych i bardziej rozmaitych oraz wielowąt-
kowych związków z Trybunałem konstytucyjnym39. być może sensownym pomy-
słem na nadanie ii izbie właściwej specyfiki byłoby – nawet bez modyfikowania 
elementami procesu ustawodawczego – wpasowanie Senatu w tryb powoływania 
sędziów konstytucyjnych (co wiązałoby się oczywiście z odejściem od dzisiejszego 
monopolu Sejmu w tym względzie, który to monopol – notabene – jest pozosta-
łością po czasach, kiedy Sejm był organem wieńczącym hierarchię organów pań-
stwa w PRl-owskim systemie jednolitości władzy). Przy ambitniejszych reformach 
Senatu jest więc do pomyślenia rozwiązanie wiążące – w jakiś sposób – Trybunał 
konstytucyjny z Senatem, począwszy od mechanizmu powoływania sędziów, 
a skończywszy na roli obu tych organów w kontroli przestrzegania prawa (przy 
czym kontrola każdego z nich miałaby innych nieco charakter, inny byłby stosowany 

38  Szerzej na ten temat zob. np. H. Pajdała, O niektórych formach pracy parlamentarnej zwanych 
zwyczajem, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska, Europa, Świat, red. S. Sulowski, J. Szymanek, 
Warszawa 2013, s. 151 i nast. 

39  Tutaj rozlicznych, choć wcale nie jedynych podpowiedzi dostarczają chociażby doświadczenia 
z Republiki Czeskiej. 
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mechanizm proceduralny, inny miałaby też ona wymiar, ale – ostatecznie – oba 
organy byłyby względem siebie komplementarne, jeśli chodzi o kontrolę prawo-
dawstwa). byłoby to tym bardziej sensowne, że przecież ii izba niemal od zawsze 
postrzegana jest jako organ kontrolny40, a często nawet uznaje się ją za organ 
wewnątrzparlamentarnej kontroli konstytucyjności, swoisty „pierwszy krok” czy 
też „pierwsze sito” kontroli jakości (nie tylko jurydycznej, ale również politycznej 
i teleologicznej41) prawa42. Sito to, pozostając przy tym porównaniu, można by było 
więc związać z sądem konstytucyjnym. Można by więc było np. wyposażyć Senat 
in gremio w legitymację wnioskową do Trybunału konstytucyjnego, uruchamiającą 
postępowanie kontrolne, można by też było np. wyposażyć Senat w prawo wnio-
skowania o  swoisty tryb pilny w owym postępowaniu kontrolnym prowadzonym 
przed sądem konstytucyjnym, w szczególnie uzasadnionych (prawnie bądź nawet 
politycznie) przypadkach albo w odniesieniu do niektórych ustaw. wreszcie sprawą 
do rozważenia byłoby ustanowienie mechanizmu, w którym izba ii byłaby swo-
istym egzekutorem orzeczeń Trybunału konstytucyjnego, a jej racją bytu byłoby 
monitorowanie wprowadzania orzeczeń trybunalskich w życie.    

wprowadzenie zarówno postępowania rozjemczego, jak i – tym bardziej 
– mechanizmu związania i kooperacji Senatu z sądem konstytucyjnym byłoby 
bodajże najdalej idącą modyfikacją legislacyjnej aktywności ii izby. Można jed-
nak, w razie przyjęcia wąskiej reformy dwuizbowości, pomyśleć nad zmianami, 
które nie tyle dokonałyby jakiegoś istotnego zredefiniowania ustawodawczego 
oddziaływania Senatu, ile byłyby korektą stanu istniejącego, w tych wszyst-
kich punktach, które pokazują swoją wadliwość czy dysfunkcjonalność. Tutaj 
wręcz pierwszorzędną zmianą, jaką należałoby postulować, jest wydłużenie 
prekluzyjnego terminu 30 dni na zajęcie się ustawą przesłaną Senatowi z Sejmu. 
Termin trzydziestodniowy jest bowiem, jak uczy doświadczenie, stanowczo 
zbyt krótki, żeby izba ta mogła rzeczywiście rzeczowo, merytorycznie, a co 
za tym idzie i efektywnie pracować na ustawą. uwzględniając konieczność 
przeprowadzenia prac komisyjnych, często przygotowania skomplikowanych  
ekspertyz i opinii, wysłuchania środowisk zainteresowanych daną regulacją 
i wreszcie procedowania przez izbę in pleno, miesięczny okres rozpatrzenia 

40  Por. np. M. Kruk, Dwuizbowość parlamentów w państwach współczesnych. Zagadnienia struk-
turalno-organizacyjne, [w:] Zmiany konstytucyjne a system organów państwa, red. S. Zawadzki, 
Warszawa 1990, s. 81 i nast. 

41  i z tej m.in. racji kontrola Senatu uzupełniałby, przynajmniej w jakimś sensie, właściwą kon-
trolę, powierzoną Trybunałowi konstytucyjnemu. 

42  Mimo przy tym, że ta funkcja Senatu jest prawie zawsze mu przypisywana, to jednocześnie 
w praktyce ocenia się, że raczej nie występuje albo jest niedostateczna i mało efektywna. Szerzej 
na ten temat zob. E. Popławska, Lepsze prawo – wyzwanie dla Senatu, [w:] Tryb ustawodawczy 
a jakość prawa, red. J. Wawrzyniak, Warszawa 2005, s. 113 i nast.  
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ustawy wydaje się stanowczo niewystarczający. Tworzy to swoiste błędne 
koło, gdyż Senat nie spełnia pokładanej w nim roli izby refleksji i rozwagi, a to 
z tej przyczyny, że najzwyczajniej nie dysponuje odpowiednim czasem na ową 
refleksję i rozwagę, a ustawy, które z niego wychodzą, są często rozpatrzone 
w pośpiechu i bez należnej im uwagi.  To ostatnie z kolei, jak łatwo się domyślić, 
jest wodą na młyn tych wszystkich, którzy postulują zniesienie izby drugiej jako 
izby niepotrzebnej i zupełnie zbędnej. 

9. Obok funkcji ustawodawczej pewnej redefinicji wymagałoby również kon-
trolne angażowanie Senatu. Dzisiaj przepis konstytucji w art. 95 ust. 2 jednoznacz-
nie powierza realizację uprawnień kontrolnych Sejmowi, co jednak nie oznacza, 
że Senat w ogóle nie dysponuje kompetencjami kontrolnymi ukierunkowanymi 
na Radę Ministrów. kompetencje takie są jednak mocno ograniczone, przede 
wszystkim dzięki temu, że najbardziej imperatywne (władcze) formy kontroli są 
zarezerwowane jedynie dla Sejmu. Tak więc wotum zaufania, wotum nieufności, 
absolutorium czy np. interpelacje, jako swego rodzaju kwalifikowane postaci 
kontroli, są jednoznacznie powierzone wyłącznie Sejmowi, ale obok nich istnieją 
również i inne, mniej dolegliwe środki kontrolne, które już na poziomie podkon-
stytucyjnym (np. ustawowym lub regulaminowym) mogłyby być przyznane także 
Senatowi. Z praktyką takiego „doposażenia” Senatu w podkonstytucyjne czy 
może pozakonstytucyjne uprawnienia kontrolne mamy zresztą do czynienia43. 
wydaje się, że praktykę tę można by było znacznie poszerzyć, do czego zresztą 
była znakomita okazja w momencie uchwalania i późniejszego korygowania 
ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwią-
zanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w unii Europejskiej. Znowu 
jednak okazja do  zmiany zakresu kompetencji Senatu, tym razem w zakresie 
jego funkcji kontrolnej, została na swój sposób zmarnowana, a przyjęta ustawa 
i jej nowelizacje petryfikują status quo, przewidując zasadniczą rolę Sejmu w kon-
trolowaniu i kooperowaniu z rządem w zakresie jego aktywności europejskiej. 

10. Jak mówi francuski znawca problemu Jaen Mastias, konflikt między izbami 
jest wpisany w logikę systemu dwuizbowego44. co więcej, konflikt w dwuizbo-
wym parlamencie jest wręcz permanentny, przejawiając się zarówno w zakresie 
reprezentacji, zarówno w zakresie funkcji, jak wreszcie w zakresie roli i specyfiki 

43  Por.: P. Sarnecki, Kompetencje kontrolne Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 
2000, nr 6, s 9 i nast.;  J. Szymanek, Rola Senatu RP w wykonywaniu kontroli parlamentarnej (uwagi 
de lege lata i de lege ferenda), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, nr 1, s. 15 i nast. 

44  J. Mastias, J. Grangé, Sur le problème de l’adéquation des secondes chambres, [w:] Les secondes 
chambres du parlement en Europe Occidentele, red. J. Mastias, J. Grangé, Paris 1987, s. 82. 
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ustrojowej każdej z dwóch izb podzielonego parlamentu45. konfliktu nie ma 
tylko tam, gdzie obie izby są do siebie politycznie podobne, ale wtedy sam sens 
podziału parlamentu ulega zasadniczemu zakwestionowaniu. Sztuką jednak 
jest takie zaprojektowanie dwuizbowego parlamentu, aby ów konflikt został 
jak najlepiej rozwikłany dzięki odpowiednim mechanizmom poszukiwania kom-
promisu. nie od dziś wszak wiadomo, że kompromis jest trudną, ale konieczną 
sztuką uprawiania polityki. 

Sztuką taką jest również opracowanie optymalnej  formuły ustrojowej dla 
izby ii, której – jak się wydaje – wciąż w Polsce nie mamy. Pewna przypadkowość 
pojawienia się Senatu w roku 1989 i późniejsze jego bezrefleksyjne przenoszenie 
do kolejnych regulacji konstytucyjnych (najpierw w roku 1992, a później w 1997) 
spowodowały, że do dnia dzisiejszego poszukuje się idealnego  miejsca dla polskiej 
izby ii. Miejsce to wciąż jest mocno dyskusyjne, a specyfika Senatu, a raczej jej 
brak, wzmagają tylko dyskusję o zasadności istnienia tej izby parlamentu. nie-
mniej wydaje się, że w obecnych warunkach ustrojowych Senat RP jest instytucją 
bezalternatywną. należałoby więc tak go zaaranżować, aby był on rzeczywiście 
instytucją niekwestionowaną, potrzebną i ważną, mającą  społeczny i polityczny 
autorytet. Zmiany konstytucyjnego i politycznego wizerunku Senatu są więc jak 
najbardziej potrzebne. Problemem jest więc tylko zasięg i skala ewentualnych 
reform. Można bowiem sobie wyobrazić ambitny projekt szerokiej konstytucyjnej 
reformy, która rzeczywiście nada Senatowi tak bardzo mu potrzebny polityczny 
i prawny sens. Można jednak, i to jest  chyba dzisiaj bardziej prawdopodob-
ne, pomyśleć o reformie mniejszej, przeprowadzonej poza i pod konstytucją. 
Można wreszcie, o czym też trzeba pamiętać, zreformować Senat w wyniku 
odpowiedniego profilowania praktyki jego działania i pokazania, że nawet w tak 
niesprzyjających ustrojowo warunkach izba ta może znaleźć dla siebie ciekawą 
konstytucyjną formułę działania.

45  widać to szczególnie, jeśli spojrzy się na rzeczywisty sensu dwuizbowości współczesnego 
parlamentu. Szerzej na ten temat zob. J. Szymanek, Druga izba parlamentu: porównawcze ujęcie 
politologiczne, [w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. kieł-
miński, J. Szymanek, warszawa 2013, s. 178 i nast. 
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Streszczenie

Tekst przedstawia propozycje zmian konstytucyjnej pozycji Senatu w Polsce. 
Punktem wyjścia uwag zawartych w tekście jest teza, że polski Senat swoje istnienie 
po 1989 roku zawdzięcza politycznemu kontraktowi zawartemu przy Okrągłym 
Stole. Stąd Senat można określić mianem izby politycznej, gdyż u jego podstaw 
legła polityczna decyzja. nie było bowiem żadnych innych typowych argumentów 
na rzecz istnienia izby drugiej, jak na przykład argument federalny albo terytorial-
ny. Polityczny rodowód Senatu zaważył też na jego pozycji ustrojowej. wybierany 
w wolnych i demokratycznych wyborach, był izbą legitymowaną, ale pozbawioną 
realnego znaczenia. niemniej z politycznego punktu widzenia jego rola była wręcz 
ogromna. Zachwiało to modelem polskiej dwuizbowości, który był asymetryczny 
w sensie prawnym na korzyść Sejmu, zaś w sensie politycznym na korzyść Senatu. 
w konstytucji z 1997 roku pozycję Senatu zachowano w dotychczasowym kształ-
cie. Zapowiadana dyskusja nad sensem istnienia tej izby właściwie nie odbyła 
się. Stąd rodzą się co chwila pytania o sens istnienia tej izby i postulaty zmiany jej 
charakteru. Do najważniejszych wypada zaliczyć: zmiany kształtu reprezentacji, 
zmiany sposobu wybierania Senatu i zmiany realizowanych przez tę izbę funkcji 
i kompetencji. Przy czym proponowane zmiany należy podzielić na takie, które nie 
wymagają ingerencji w tekst konstytucji i takie, bardziej ambitne, które bez zmia-
ny konstytucji się nie obędą. niemniej na dzień dzisiejszy poważniejsza reforma 
Senatu wydaje się mało możliwa. O retuszach pozycji tej izby zawsze rozstrzyga 
argument polityczny, bo izba ta jest i pozostaje izbą polityczną. 

Abstract

The text shows the proposed amendments of the constitutional position of 
the polish Senate. The starting point of the observations contained in the text of 
the thesis that the polish Senate of its existence after 1989 owes contract con-
tained political roundtable. Hence Senate chambers can be described as political, 
because behind it lay a political decision. There was in fact no other common 
arguments for the existence of the upper chamber , such as an argument or 
federal government. Political pedigree Senate also influenced its position in the 
system. Elected in free and democratic elections chamber was legitimized but 
devoid of real meaning. However, from a political point of view, his role was simply 
enormous. It shook the Polish model of bicameralism, which was asymmetric 
in the sense of the laundry in favor of the Parliament , and in a political sense in 
favor of the Senate. The Constitution of 1997 retained the position of the Senate 
in its current form. Announced discussion on the meaning of the existence of 



this chamber actually did not take place . Thus are born every minute questions 
about the meaning of the existence of this room and demands to change its 
character. The most significant falls include: changes in the shape representa-
tion, change the selection mode of the Senate and the changes implemented by 
the Board to the functions and powers. With the proposed changes should be 
divided into those that do not require interference in the text of the constitution 
and such , more ambitious that without changing the constitution to must-have. 
However, at present serious reform of the Senate does not seem possible . About 
retouching position of the chambers always settle political argument , because 
the Chamber is and remains a political chamber.
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Ustrojowy model dwuizbowej struktury 
polskiego parlamentu

i Senat – instytucją o ustabilizowanej pozycji ustrojowej

instytucja Senatu ma w Polsce długą tradycję. Można powiedzieć, że siła tej 
tradycji dała o sobie znać w momencie przełomu ustrojowego z 1989 r., kiedy to 
przywrócono drugą izbę. Tyle tylko, że tradycja ta została ożywiona właściwie 
w jednym celu, tj. do realizacji bieżących potrzeb politycznych stron kontraktu 
okrągłostołowego. 

ujmując rzecz w skrócie: złożona przy Okrągłym Stole propozycja przywróce-
nia Senatu była elementem przesądzającym o wyrażeniu zgody przez opozycję 
demokratyczną na utworzenie urzędu prezydenta PRl (obsadzonego przez 
w. Jaruzelskiego), a więc na stworzenie instytucjonalno-prawnych gwarancji dla 
dalszych ewolucyjnych (czyli w praktyce prowadzonych za zgodą sił ustępującego 
reżimu) zmian ustrojowych. w zamian opozycja uzyskała szansę pośredniego 
wypływania na decyzje Sejmu PRl (w założenia zdominowanego przez komu-
nistów). Jednak aby szansa ta mogła zostać wykorzystana, opozycja musiała 
uzyskać większość w Senacie i objąć wszystkie mandaty poselskie obsadzane 
w drodze wolnych wyborów (czyli 35% mandatów poselskich). była to więc szansa 
bez żadnych gwarancji powodzenia. Do jej pogrzebania wystarczyło, aby ko-
muniści uzyskali tylko 8 mandatów poselskich z puli owych mandatów wolnych. 
wtedy partie reżimowe uzyskałyby w Sejmie większość 2/3 głosów (66%, tj. 307 
mandatów) potrzebną do odrzucania senackich propozycji zmian do ustawy. 
Zważywszy iż zgodnie z porozumieniami Okrągłego Stołu tzw. partie strony rzą-
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dowej jeszcze przed wyborami miały zagwarantowane 65% (czyli 299) mandatów, 
do politycznego unicestwienia Senatu wystarczyło uzyskanie dodatkowo 1,6% 
głosów (owe 8 mandatów). Już i tura tzw. kontraktowych wyborów z 4 czerwca 
1989 r. pokazała jednak, iż rachuby na uzyskanie takiej pozycji przez polityczne 
siły dawnego reżimu okazały się płonne, a wolne wybory Senatu stały się de 
facto rozsadnikiem systemu komunistycznego w Polsce1.

Powołany wtedy Senat przetrwał, z małymi tylko korektami jego ustroju, aż 
do dnia dzisiejszego; istnieje więc już ponad 20 lat (24 lata). w tym czasie, szcze-
gólnie w początkowym okresie, były wprawdzie podnoszone (mniej lub bardziej 
energicznie) polityczne postulaty jego likwidacji (SlD, a później PO), jednak bez 
skutku2. nawet zmiany konstytucji; w 1992 r. (uchwalenie tzw. Małej konstytucji, 
dalej Mk) i szczególnie w 1997 r. (uchwalenie konstytucji RP) nie doprowadziły 
do jego likwidacji. Fakt ten jest o tyle znamienny, iż właśnie moment generalnych 
zmian konstytucyjnych stanowi najdogodniejszą sposobność do przeprowadzania 
korekt ustrojowych. Szczególne znaczenie miało pozostawienie Senatu w no-
wej, pełnej i z założenia już trwałej konstytucji RP. wtedy bowiem dominującą 
siłą polityczną wśród partii przyjmujących konstytucję byli tzw. postkomuniści 
– programowo nieprzychylni dwuizbowości. Jak się wydaje, istniała wówczas 
stosunkowo duża łatwość wyeliminowania Senatu. Jego pozostawienie można 
interpretować jako uznanie (przez twórców konstytucji) pozytywnej roli ii izby 
w przyszłym już trwałym ustroju państwa.

Pozycja ustrojowa i polityczna Senatu w minionym okresie okazała się więc 
niezwykle stabilna. wydaje się, że pod tym względem w dającej się przewidzieć 
perspektywie czasowej nic się nie zmieni. współcześnie o stabilności dwuizbo-
wego parlamentu przesądzają trzy elementy: 

–  po pierwsze, niezwykle sztywna Konstytucja RP; do jej zmiany konieczna 
jest kwalifikowana większość 2/3 głosów w Sejmie i bezwzględna więk-
szości głosów w Senacie. Przy czym jeśli zmiany dotyczą i, ii i Xii rozdziału 
konstytucji, ostatnim fakultatywnym etapem procedury nowelizacji ustawy 
zasadniczej jest zarządzenia tzw. referendum konstytucyjnego. Podstawą 
zaś funkcjonowania Senatu jest art. 10 umieszczony w rozdziale i konstytu-
cji. Tak więc na likwidację Senatu musi zgodzić się bezwzględna większość 

1 Zob. więcej M. Dobrowolski, Ustrój państwa w porozumieniach „Okrągłego Stołu”, Przegląd 
Sejmowy 2009, nr 3, s. 82 –85.

2 Podjęta w 2005 r. przez polityków PO inicjatywa zbierania podpisów pod wnioskiem 
o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie likwidacji Senatu z przyczyn 
formalnoprawnych nie mogła doprowadzić do zmiany konstytucji (obywatele nie posiadają prawa 
inicjatywy w sprawie zmiany konstytucji, tym bardziej nie mogą dokonać takiej zmiany), a więc do 
unicestwienia II izby.  
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senatorów (sam Senat), jednak nawet taka zgoda nie zamyka całej proce-
dury, bowiem prezydent oraz 92 posłów (a więc mniejszość sprzeciwiająca 
się takiej zmianie) mogą skutecznie doprowadzić do zarządzenia referen-
dum konstytucyjnego (art. 235 ust. 1), co stanowi szczególną, dodatkową 
gwarancję ustrojowej stabilizacji tej instytucji.  

– po drugie, w okresie iii RP nastąpiło właściwie zupełne wygaśnię-
cie wszelkich politycznych emocji (tak pozytywnych, jak i negatyw-
nych), jakie w przeszłości wywoływała kwestia powołania Senatu (w ii 
RP przeciw Senatowi organizowano manifestacje, jego zwolennicy 
w Sejmie byli podczas przemówień wytupywani). Emocje tego rodzaju 
podsycane były z dwóch źródeł, tj. obawy związanej ze stereotypem 
ii izby – jako izby wyższej, izby przywilejów czy w końcu izby Panów 
(w 1921 r.) oraz przywrócenia Senatu jako izby opozycji antykomuni-
stycznej (w 1989 r.).

– po trzecie, z innej bardziej politologicznej perspektywy można wskazać, 
iż ewentualne podjęcie próby likwidacji Senatu przez określone siły 
polityczne (co samo w sobie jest mało prawdopodobne) spotkałoby 
się zapewne z reakcją partii konkurencyjnych. Jak można przypuszczać, 
wtedy odżyłyby polityczne emocje wokół ii izby polskiego parlamentu; 
uwzględniając jednak sposób funkcjonowania dwóch największych par-
tii politycznych, można zaryzykować twierdzenie, iż to nie los Senatu 
w tych sporach byłby najważniejszy, tylko utrzymanie bipolarnego ukła-
du stosunków partyjnych w Polsce, czyli (inaczej mówiąc) podkreślenie 
i wyolbrzymienie różnic występujących między owymi dominującymi 
ugrupowaniami politycznymi.

w sumie z perspektywy czasu można więc stwierdzić, że instytucja ii izby 
w systemie ustrojowym III RP jest niezwykle stabilna. 

ii „cienie” stabilności  
polskiego systemu dwuizbowego parlamentu

Zmiana funkcji II izby parlamentu

w 1989 r. jednak nie tylko powołano Senat, ale w początkowym okresie jego 
funkcjonowania doszło też do ukształtowania określonego modelu dwuizbowej 
struktury parlamentu. Model ten w swym zasadniczym zrębie został inkorporo-
wany do konstytucji z 1997 r.



184

Pierwotnie Senat został zaprojektowany jako swoisty kontroler władzy 
komunistycznej. Jak bowiem zakładano przy Okrągłym Stole, w Senacie do-
minować miała ówczesna opozycja antykomunistyczna, natomiast pozostałe 
segmenty władzy zostały zagwarantowane dla dotychczasowych władców 
PRl. Jak wiemy, ta koncepcja swoistego podziału władzy (której istotną częścią 
był Senat) runęła już po czerwcowych wyborach z 1989 r. i utworzeniu rządu 
T. Mazowieckiego3. Stosunkowo szybko odpadła więc główna w założeniu 
funkcja reaktywowanego organu. nowe miejsce Senatu ustaliło się dopiero 
w pierwszych latach funkcjonowania ustroju przejściowego, ale w ramach 
rozwiązań zaprojektowanych przy Okrągłym Stole dla Senatu jako izby poli-
tycznego oporu4.

Senat został dosłownie dopisany do istniejącego już Sejmu, co stało się – nie 
tylko symbolicznym – źródłem nierównorzędnego modelu dwuizbowości z wręcz 
przytłaczającą pozycją Sejmu. Dominacja Sejmu została dodatkowo pogłębiona 
– w moim przekonaniu bez dostatecznych podstaw normatywnych – w drodze 
orzecznictwa Tk dotyczącego zakresu możliwych zmian, jakie Senat może wnieść 
do przyjętej przez Sejm ustawy (tzw. interpretacja na rzecz Sejmu)5. W efekcie za 
niekonstytucyjne zostały uznane takie poprawki Senatu, które nie wchodziły do 
przyjętego ostatecznie tekstu sejmowej ustawy, ale wcześniej były przez Sejm 
rozpatrywane6. Zawężenie możliwości oddziaływania Senatu w tym procesie 
poszło tak daleko, iż nawet swoiste przeniesienie przez Senat w drodze popraw-
ki przepisu z ustawy sejmowej do innej już obowiązującej ustawy jest w świe-
tle orzecznictwa Tk niedopuszczalne. inaczej mówiąc, w przypadku będącym 
przedmiotem rozstrzygnięcia Tk ustawa nowelizująca, która trafiła do Senatu, 

3 Zob. więcej M. Dobrowolski, Senat – instytucja o niewykorzystanym potencjale, w: M. Paździor, 
B. Szmulik (red.), Wybrane aspekty parlamentaryzmu zracjonalizowanego, lublin 2011, s. 15 – 23.

4 Por. w. Orłowski, Restytucja Senatu w 1989 r., [w]: Senat II i III Rzeczypospolitej Polskiej. Ma-
teriały z konferencji zorganizowanej pod patronatem marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka 
w 80. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu w II RP, 27 listopada 2002 r., Warszawa  2002, s. 42 i n.

5 Orzeczenia: z dnia 23 listopada 1993 r. (dotyczące zmiany ustawy o kombatantach, dalej 
orzeczenie „kombatanckie”). Sygn. akt K.5/93 OTK 1993 r., cz. II, poz. 39 (dalej orzeczenie 
kombatanckie); z 23 lutego 1999 r. (dotyczące ustawy o ustroju miasta stołecznego warszawa). 
Sygn. akt K.25/98, OTK ZU 1999, nr 2, poz. 23 (dalej orzeczenie „warszawskie”); z 19 czerwca 2002  r. 
(dotyczące tzw. ustawy lustracyjnej), sygn. akt k.11/02, OTk Zu z 2002 r., nr 4a, poz. 43 (dalej 
orzeczenie „lustracyjne”); z 24 czerwca 2002 r. (dotyczące tzw. ustawy samorządowej), sygn. akt 
k. 14/02, OTk Zu z 2002 r., nr 4a, poz. 45 (dalej orzeczenie „samorządowe”).  

6 w przypadku tzw. ustawy warszawskiej Sejm nie tylko poprawek Senatu nie odrzucił bez-
względną większością głosów (wynoszącą 211 głosów), ale za ich przyjęciem de facto opowiedziała 
się bezwzględna większość posłów, czyli 210 głosów (Sprawozdanie Stenograficzne z 24. posiedzenia 
Sejmu RP III kadencji, s. 363). w tym przypadku więc Sejm pod wpływem upływu czasu związanego 
z pracami w Senacie zasadniczo zmienił swoje stanowisko.  
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zawierała przepis karny, Senat przyjął uchwałę o jego skreśleniu i jednocześnie 
uchwalił poprawkę wprowadzającą do kodeksu karnego przepis o identycznej 
treści. Tk uznał takie działanie Senatu za niezgodne z konstytucją7, chociaż było 
ono zgodne ze wszelkimi zasadami prawidłowej legislacji.

czy Senat uchwala ustawy? 

wykładnia ustalona w orzecznictwie Tk w istocie opiera się na przypisa-
niu przesadnego w moim przekonaniu znaczenia stwierdzeniu „Sejm uchwala 
ustawy”8. Formuła ta z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia budzi 
poważne zastrzeżenia.  

Po pierwsze, jest to rozwiązanie nielogiczne, gdyż konstytucja ustanawia dwa 
organy władzy ustawodawczej, ale tylko jeden z nich (Sejm) „uchwala ustawy” 
(w moim przekonaniu jest to daleko idąca niekonsekwencją ustrojodawcy). Rodzi 
to trudności adekwatnego ujęcia działań Senatu w procesie ustawodawczym. 
a próby jego rozwiązania dają mało przekonujące efekty9. Pytanie, jak zdefinio-
wać to, co w tym procesie robi Senat, jest ciągle aktualne i jak można sądzić, nie 
ma na nie dobrej odpowiedzi. 

Po drugie, jest ono także niespójne. Obecnie ustawa powstaje na zakończe-
nie pierwszego etapu prac sejmowych (a więc przed przekazaniem do Senatu). 
wyeliminowanie w nowej konstytucji znanej z Mk formuły „ustawę przyjmuje 
Sejm i Senat” (art. 18 ust.1) stwarzało złudzenie, że ten prosty zabieg (zmiana spo-
sobu redakcji przepisu wskazującego na konieczność przekazania prezydentowi 
uchwalonej w parlamencie ustawy) tworzy spójną koncepcję ustawy w trakcie 
procesu legislacyjnego. nic bardziej mylnego. Jeżeli przez zwrot „uchwalenie 
ustawy” rozumieć będziemy nadanie jej ostatecznej treści (a to, jak się wydaje, 
jest właściwe znaczenie tego zwrotu), to moment powstania ustawy następuje 
znacznie później, tj. po przejściu przez wszystkie etapy postępowania legisla-
cyjnego, kiedy to „Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu 
Prezydentowi Rzeczypospolitej” (art. 122 ust.1)10. Tak więc w sensie materialnym 

7 wyrok dnia 19 września 2008 r. (dotyczący kwestii pomawiania narodu Polskiego), sygn. akt 
K. 5/07, OTK ZU 2008, nr 7A, poz. 124. 

8 na ten temat zob. więcej M. Dobrowolski, Prawo Senatu RP do wnoszenia poprawek do ustaw 
uchwalanych przez Sejm w świetle orzecznictwa TK, Przegląd Sejmowy 2001, nr 5, s. 25 – 44; tenże, 
Senat – instytucja ..., s. 15 – 23.

9 Zob. M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w polskim prawie konstytucyjnym, 
Warszawa 2003,  s. 215 – 216.  

10 na ten temat zob. więcej M. Dobrowolski, O pojęciu ustawy w procesie legislacyjnym, Przegląd 
Sejmowy 2003, nr 2, s. 25 – 43. Por. B. Banaszak, Weto Prezydenta, podpisanie i ogłoszenie ustawy, [w:] 
J. Trzciński (red.), Proces ustawodawczy w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 253. 
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dla ustalenia faktycznego momentu uchwalenia ustawy (nadania ustawie osta-
tecznego kształtu) nie ma istotnego znaczenia sposób redakcji poszczególnych 
przepisów. Zawsze jest nim moment zakończenia prac nad teksem ustawy przez 
cały parlament11. Mimo starań komisji konstytucyjnej Zgromadzenia narodowego 
(dalej kkZn) nie udało się więc całkowicie usunąć dwuznaczności odnoszących 
się do określenia momentu powstawania ustawy. niepowodzenie to nie mo-
że dziwić. Trudno bowiem, z jednej strony, ustanawiać dwuizbową strukturę 
parlamentu (z drugą izbą o charakterze ustawodawczym), a z drugiej, uniknąć 
stwierdzeń wskazujących, że Senat współtworzy ustawy. wydaje się także, że 
próby takie są ze swojego założenia sprzeczne z istotą systemu dwuizbowego. 
wyróżnienie w konstytucji momentu „zakończenia procedury ustawodawczej” 
(faktycznego i definitywnego uchwalenia ustawy) i formalnego „uchwalenia 
ustawy”12 przesądza o aktualności opinii wyrażonej przez Tk jeszcze w 1993 r., 
zgodnie z którą „samo pojęcie «ustawa» używane jest (...) niejednolicie: raz na 
oznaczenie uchwały Sejmu po przejściu jej przez procedurę poszczególnych 
czytań projektu ustawy (...), innym razem zaś na oznaczenie uchwały Sejmu po 
rozpatrzeniu jej przez Senat i przyjęciu lub odrzuceniu poprawek Senatu”13, czyli 
po zakończeniu prac parlamentarnych. Zastanawia jedynie co innego, mianowi-
cie dlaczego Tk nie odnosił się do tego problemu w późniejszym orzecznictwie 
dotyczącym zakresu senackich poprawek14.

w końcu po trzecie, formuła „Sejm uchwala ustawy” sztucznie dzieli proces 
powstawania ustawy na dwie niemalże odrębne i niezależne od siebie części, co 
ma wypływ na dopuszczalny zakres poprawek senackich zgłaszanych w trakcie 
postępowania ustawodawczego. w świetle tego przepisu Senat rozpatruje już 
ustawę, co – zdaniem Tk – „zmienia sytuację o tyle, że prace Senatu toczyć się mogą 
tylko nad ustawą o takiej treści, kształcie i rozmiarze, jaka została uchwalona przez 
Sejm”. Taka ustawa staje się bowiem „odrębnym bytem prawnym”, a postępowa-
nie przed Senatem „nie stanowi prostej kontynuacji postępowania sejmowego”15. 

11 P. winczorek przytaczał w kkZn opinię przewodniczącego Tk, że „ustawa staje się ustawą 
dopiero po zakończeniu wszystkich procedur w obydwu izbach parlamentu i po złożeniu pod nią 
podpisu przez prezydenta”. Zob. KKZN. Biuletyn nr XX, s. 25.

12 w trakcie prac kkZn J. ciemniewski wskazywał, że „można zastanawiać się, czy jest słuszne 
określać tym samym terminem dokument, który jeszcze nie może wejść w życie, gdyż nie zostały 
spełnione jeszcze wszystkie warunki do jego wprowadzenia, oraz dokument już po jego podpisa-
niu przez prezydenta i ogłoszeniu w Dzienniku ustaw. Zdarzały się przypadki różnych komplikacji 
wynikających z takiego stanu rzeczy”. Zob. kkZn. biuletyn nr XX, s. 27.

13 Tak TK w orzeczeniu „kombatanckim”. OTK dz. cyt., s. 386.
14 O możliwym konsekwencjach dwóch momentów uchwalenia ustawy zob. M. Dobrowolski, 

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. (sygn. akt k 14/02), Przegląd 
Sejmowy 2002, nr 6, s. 84–94.

15  Orzeczenie „warszawskie”, OTK ZU, dz. cyt., 140. 
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w efekcie „to co było przedmiotem trzeciego czytania, a nie znalazło wyrazu 
w tekście uchwalonej ustawy, może mieć wyłącznie walor historyczny”16. Krytycy 
takich ustaleń wskazują, iż w ten sposób następuje negowanie związku pomiędzy 
zakresem inicjatywy ustawodawczej a dopuszczalnym zakresem poprawek, co 
musi prowadzić do „kwestionowania więzi pomiędzy poszczególnymi stadiami 
procesu legislacyjnego, rozrywać logiczny oraz konstytucyjnie zdeterminowany 
związek pomiędzy inicjatywą a zakresem prac poszczególnych izb parlamentu”17.

Przypomnieć także należy, iż pierwowzór omawianego rozwiązania tkwi w okre-
sie jednoizbowego i fasadowego w znaczniej mierze Sejmu PRl. następnie formuła 
ta (Sejm uchwala ustawy) została „przeniesiona” w nową rzeczywistość na skutek 
zabiegów tzw. strony koalicyjno-rządowej i jak już wskazano, odegrała zasadniczą 
rolę w dotychczasowym orzecznictwie Tk pogłębiającym dominację pozycję Sejmu. 

w sumie trudno nie zgodzić się z opinią wyrażoną w trakcie prac kkZn, zgodnie 
z którą koncepcja „Sejm najpierw uchwala projekt ustawy” jest „starą klasyczną 
formułą kształtowania relacji między Sejmem a Senatem”, sprawdzoną „pod 
rządami konstytucji marcowej”. nie tylko „służy dowartościowaniu Senatu”, 
ale – co najważniejsze – nadaje „procedurze legislacyjnej przejrzystość”18.

Jednocześnie jednak w konstytucji z 1997 r. znalazła miejsce inna, tradycyjna kon-
cepcja ustawy. Została ona wprowadzona do dwóch postępowań ustawodawczych 
o charakterze szczególnym, tj. do procedury uchwalania zmian konstytucji (art. 235 
ust. 4) oraz procedury uchwalania tzw. ustaw upoważniających, tj. wyrażających 
zgodę na ratyfikacje umów międzynarodowych, na podstawie których dochodzi do 
przekazania kompetencji organizacji międzynarodowej (organowi międzynarodowe-
mu) organów władzy państwowej w niektórych sprawach (art. 90 ust. 1). w każdej 
z tych procedur zostało użyte sformułowanie „ustawa (...) jest uchwalana przez 
Sejm (…) oraz przez Senat”. wymóg uchwalenia ustawy przez obie izby wskazuje 
na konieczność podjęcia przez każdą z nich tzw. pozytywnej (akceptującej) decyzji, 
a więc przyjęcia jej w jednakowym brzmieniu19. wyklucza to możliwość stosowania do 
tych procedur art. 120 i 121 konstytucji. w praktyce jednak zarówno przy uchwalaniu 
ustawy upoważniającej (dotyczącej Traktatu lizbońskiego), jak i ustaw zmieniających 
konstytucję przyjęto formułę, zgodnie z którą do Senatu trafiała już odpowiednia 

16 Orzeczenie „lustracyjne”, OTk Zu dz. cyt., s. 598 oraz orzeczenie „samorządowe”, OTk Zu 
dz. cyt., s. 648.

17 Zob. M. Safjan, zdanie odrębne do orzeczenia „lustracyjnego”, dz. cyt., s. 610 – 611.
18 na to zagadnienie zwrócił uwagę M. Pietrzak (kkZn. biuletyn nr XX, s. 26).  
19 konstytucja w art. 90 ust. 2 nie przesądza expressis verbis, iż ustawa ma zostać przyjęta 

w jednakowym brzmieniu, jak czyni to w przypadku ustawy o zmianie konstytucji (art. 235 ust.2), 
jednak uznać to należy za oczywiste. Por. M. kijowski, [w:]  H.Zięba-Załucka i M. kijowski (red.), 
Akcesja do Unii Europejskiej a Konstytucja RP, Materiały z konferencji Katedr Prawa Konstytucyjnego, 
Rzeszów 2002, s. 177.
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ustawa (a nie jej projekt). w sposób jednoznaczny wynika to z pism przewodnich 
marszałka Sejmu do marszałka Senatu dotyczących przekazania Senatowi odpo-
wiednich „ustaw” przyjętych przez Sejm (w każdym marszałek Sejmu stwierdza, że 
przekazuje do Senatu ustawę). nie może więc ulegać wątpliwości, iż w tych przypad-
kach bazowano (nieco mechanicznie i w sposób dorozumiany) na koncepcji łączącej 
powstanie ustawy z momentem przyjęcia projektu ustawy przez Sejm w trzecim 
czytaniu. Dodatkowo w piśmie dotyczącym ustawy upoważniającej prezydenta do 
ratyfikacji Traktatu lizbońskiego jako podstawę działania powołano art. 121 ust. 1 
konstytucji. natomiast w pismach dotyczących ustaw o zmianach konstytucji jako 
podstawę prawną przekazania sejmowej „ustawy” do Senatu wskazano art. 235 
ust.2 konstytucji (nie zaś art. 121 ust. 1)20. 

Taka praktyka wskazuje na swoistą siłę koncepcji „Sejm uchwala ustawy”, 
jednak w analizowanym obszarze opiera się ona na błędnej interpretacji po-
stanowień konstytucji. Jeśli bowiem do Senatu trafiałaby już ustawa, to musi 
pojawiać się pytanie: jak zdefiniować to, co czyni wobec niej Senat. Jak wiemy, 
konstytucja udziela w tym przypadku jednoznacznej odpowiedzi (odmiennie 
niż przy uchwalaniu ustaw zwykłych). Senat, podobnie jak Sejm, uchwala tego 
rodzaju ustawy. wobec tego, czy oznacza to, że ustawa taka jest uchwalana 
dwukrotnie; najpierw przez Sejm, a następnie przez Senat. wydaje się, że taki 
wniosek jest sprzeczny z formułą: ustawa „jest uchwalana przez Sejm (…) oraz 
Senat”, która do uchwalenia ustawy wymaga takich samych (tego samego ro-
dzaju) decyzji dwóch organów ustawodawczych. Przyjęcie interpretacji opartej 
na zwrocie: „Sejm uchwala ustawy”  tworzy zaś specyficzną konstrukcję: już 
uchwalona ustawa (przez Sejm) może nie dojść do skutku w wyniku decyzji Se-
natu. w efekcie uznać należy, iż do Senatu trafia projekt takiej ustawy i dopiero 
łączne działanie Sejmu i Senatu prowadzi do wspólnego uchwalenia ustawy, 
które następuje po zakończeniu całej procedury ustawodawczej. 

Z przeprowadzonej analizy wynika więc, iż w omawianych postępowaniach 
szczególnych konstytucja w zupełności wyłącza stosowanie art. 120 i 121 kon-
stytucji. wystarczającą podstawą prawną przekazywania do Senatu przyjętego 
przez Sejm projektu ustawy (podkr. M.D.) jest odpowiednio art. 90 ust. 2 kon-
stytucji oraz art. 235 ust. 2 konstytucji. w konsekwencji datą uchwalenia takiej 
ustawy powinna być data kończąca procedurę ustawodawczą, a więc przyjęcia 
jej przez Senat.

20 Zob. pisma marszałka Sejmu do marszałka Senatu: z 1 kwietnia 2008 r. dotyczące przekazania 
ustawy upoważniającej Prezydenta RP do ratyfikacji Traktatu lizbońskiego (Senat Vii, druk nr 102); 
z 8 września 2006 dotyczące przekazania ustawy o zmianie art. 55 konstytucji RP (Senat Vi kadencji, 
druk nr 232) oraz z 11 maja 2009 dotyczące przekazania ustawy o zmianie art. 99 konstytucji RP 
(Senat VII kadencja, druk nr 604).
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Pozostałe cechy polskiego modelu dwuizbowości parlamentu 

właściwością współczesnego modelu dwuizbowości jest także trwałe, po-
wtarzające się „z kadencji na kadencje”, niemalże bliźniacze, polityczne podo-
bieństwo obu izb. Jest to oczywiście konsekwencja obowiązywania określonego 
ustroju izb oraz systemu prawa wyborczego. ich zasadniczy zrąb również ukształ-
tował się w okresie przechodzenia od ustroju totalitarnego do demokratycznego. 
Dodatkowo w trakcie dotychczasowego funkcjonowania systemu wytworzyła się 
reguła, zgodnie z którą wygrany komitet wyborczy, nie uzyskując bezwzględnej 
większości głosów w Sejmie, posiada dominującą pozycję w Senacie21. Tak więc 
sejmowa większość rządowa ma jednocześnie zdecydowaną przewagę w Se-
nacie. Zjawisko to występuje od kilku kadencji, stąd można już mówić o pewnej 
regule czy prawidłowości. Taki model tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje 
potencjał ustrojowy tkwiący w dwuizbowej struktury parlamentu. Do jego istoty 
należy bowiem instytucjonalne różnicowanie „punktów widzenia” na zagadnienia 
rozpatrywane w parlamencie. Spojrzenie na nie przez drugi odrębny i niezaan-
gażowany w dotychczasowe prace organ ustawodawczy ma prowadzić nie tylko 
do wychwycenia błędów, ale przede wszystkim do wskazania innego sposobu 
uregulowania danej materii lub nieco inaczej rzecz ujmując, do wypracowywania 
nowych, odmiennych niż sejmowe, koncepcji prawnego kształtowania rzeczy-
wistości społecznej22. Obowiązek Sejmu ustosunkowania się do stanowiska Se-
natu podwyższoną większością głosów niejako zmusza Sejm do „refleksji” nad 
dotychczasowymi efektami pracy. w ten sposób Senat – niezależnie od losów 
jego stanowiska – wnosi pozytywny wkład w parlamentarny proces decyzyjny. 
Tyle tylko, iż owa tożsamość polityczna obu izb parlamentu znacznie minimali-
zuje zarysowany powyżej efekt „drugiego spojrzenia” możliwy do osiągnięcia 
za pomocą Senatu. Stąd też w polskim parlamencie występuje stosunkowa duża 
łatwość znacznej marginalizacji „przy pomocy Senatu” każdorazowej opozycji 

21 Powyższe zjawisko zarysowało się już w wyborach z 1997 r.; wtedy wprawdzie zwyciężył 
SlD, a rząd utworzyła awS (początkowo wspólnie z uw, następnie rząd mniejszościowy już 
samodzielnie), która w Senacie posiadała 52 mandaty; ale już w kadencji 2001–2005 zwycięzca 
wyborów (SlD) uzyskał 41% głosów w wyborach do Sejmu, w Senacie posiadał 75 senatorów; 
w kadencji 2005–2007 zwycięzca wyborów (PiS) w Sejmie zdobył 155 mandaty (27% głosów), zaś 
Senacie – 49 mandatów (przy czym klub PiS liczył 50 senatorów); w kadencji rozpoczętej w 2007 r. 
PO uzyskała w wyborach sejmowych - 41,5 % głosów, a w Senacie – 60 mandatów; w kadencji 
rozpoczętej w 2011 r. PO uzyskała w wyborach do Sejmu – 39,18% głosów, w Senacie – 63 mandaty. 
Dane: Państwowa komisja wyborcza (http://www.pkw.gov.pl/).

22 Zob. Na drodze do równowagi, Rozmowa z marszałkiem Senatu prof. Augustem Chełkowskim 
(rozmawiał J. Forowicz), „Polska Zbrojna” 1992, nr 211. Por. T. Torplitz, Druga izba polskiego 
parlamentu, Warszawa 1918, s. 5 i 7; J. Orzechowski. Biuletyn KKZN, nr XII, s. 17.
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politycznej. Z perspektywy ustrojowej zjawisko to należy ocenić krytycznie. 
nazbyt duża marginalizacja opozycji negatywnie wpływa na racjonalizowanie, 
dojrzałość i trwałość przyjmowanych rozwiązań. Ponadto silne polityczne powią-
zanie Sejmu i Senatu (ściśle większości sejmowej z większością senacką) ograniczą 
„siłą rzeczy” podmiotowość polityczną drugiej izby, rodzi bowiem (w pewnym 
sensie naturalną) pokusę politycznego podporządkowywania Senatu rządowej 
perspektywie postrzegania wyzwań i problemów stojących przez państwem 
i społeczeństwem.

O stabilności powyżej zarysowanego modelu polskiej dwuizbowości może 
świadczyć także i to, że nieliczne zmiany, jakie w tym okresie przeprowadzane 
w jego obrębie, były zwykle jedynie konsekwencjami zmian przeprowadzanych 
w innych niż parlament obszarach ustroju państwa. i tak,  zwiększenie w nowej 
konstytucji uprawnień Senatu przy procedurze jej zmiany nie służyło realizacji 
jakiejś spójnej koncepcji dwuizbowości, ale jedynie dążeniu do usztywnienia tejże 
konstytucji. Senat okazał się więc środkiem do realizacji tego celu. inny przykład, 
wprowadzenie do senackiego systemu wyborczego zasady równości w znaczeniu 
materialnym (co nastąpiło w 2001 r.) było jedynie funkcją likwidacji tzw. starych 
województw (w 1999 r.), będących jednocześnie senackimi okręgami wyborczy-
mi. w sytuacji konieczności nowego ich kształtowania odstępstwo od tej zasady 
straciło jakikolwiek sens23. Zresztą, nieco na marginesie, można przypomnieć, iż 
pierwotna koncepcja wyboru takiej samej liczby senatorów ze zróżnicowanych 
pod względem ludności województw (tzw. starych) także wynikała z kalkulacji 
politycznych. w 1989 r. strona komunistyczna zakładała bowiem, iż swoista 
nadreprezentacja mniej liczebnych i mniej zurbanizowanych województw osłabia 
szanse wyborcze opozycji demokratycznej. Nawet ostatnia zmiana w obszarze 
dwuizbowej struktury parlamentu, tj. ustanowienie senackich jednomandato-
wych okręgów wyborczych (jow), jest również dość przypadkowa; przepisy 
ustanawiające jow dla Senatu nie znalazły się bowiem w wyjściowym projekcie 
kodeksu wyborczego, ale zostały do niego wprowadzone już w trakcie prac 
w Sejmie, bez właściwe żadnej debaty parlamentarnej, nie mówiąc już o prze-
prowadzeniu szerszej analizy spodziewanych skutków jej przeprowadzenia24.

Podsumowując ten wątek, stabilność ustrojowa Senatu oznacza także trwa-
łość scharakteryzowanego pokrótce modelu dwuizbowości, który to model zo-
stał ukształtowany w odmiennych niż współczesne realiach społeczno-politycz-
nych. w nowych warunkach ustrojowych jest on mało pożyteczny dla realizacji 

23 Zob. M. Dobrowolski, W sprawie potrzeby reformy dwuizbowości polskiego parlamentu, 
PS 2009, nr 2, s. 32.

24 Zob. tenże, Okręgi jednomandatowe w wyborach do Senatu w 2011 r., Przegląd Sejmowy 2012, 
nr 3, s. 67 – 87.
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podstawowego zadania parlamentu (w tym poprzez dwuizbowości), jakim jest 
stanowienia dobrego prawa zarówno pod względem legislacyjnym, jak i przede 
wszystkim merytorycznych rozwiązań.

iii. nowa koncepcja dwuizbowości 

Jednocześnie można zaryzykować twierdzenie, iż w doktrynie prawa w ostat-
nim okresie zarysowuje się swego rodzaju konsensus co do alternatywnego 
kształtowania modelu polskiej dwuizbowości. Postulaty zmian opierają się, jak 
można przypuszczać, na uznaniu niewykorzystanego potencjału dwuizbowej 
struktury parlamentu. Po prostu dwuizbowość stworzona na potrzeby przemian 
ustrojowych z istoty rzeczy nie może dobrze służyć potrzebom współczesnego 
państwa25. u podstaw najczęściej zgłaszanych propozycji reform polskiej dwu-
izbowości można doszukiwać się podobnych założeń teoretycznych, co daje 
punkt wyjścia do tworzenia owego nowego model dwuizbowości26.

w zakresie kompetencji drugiej izby postuluje się przede wszystkim odejść 
od przedstawionej powyżej koncepcji, zgodnie z którą ustawa powstaje jeszcze 
przed przekazaniem przyjętego przez Sejm tekstu do Senatu. Zwolennicy odejścia 
od tej koncepcji różnią się jednak co do skutków takiej zmiany dla zakresu legi-
slacyjnych uprawnień ii izby. Ze swojej strony uważam, iż zmiana taka zwiększa 
możliwości Senatu w kształtowaniu treści uchwalanych ustaw, jednak nie niweczy 
w zupełności dotychczas wypracowanych w orzecznictwie zasad rozgraniczania 
inicjatywy ustawodawczej Senatu od poprawek ii izby. wśród propozycji reformy 
ii izby zarysowuje się również konsensus co do potrzeby podniesienia większości, 
którą Sejm odrzuca poprawki Senatu w trakcie postępowania legislacyjnego, 
zgodnie z nim większość ta powinna przewyższać tzw. większość rządową. 
Ponadto można odnotować także, iż propozycje zmian ustrojowych w obrębie 
parlamentu zwierają m.in. postulaty wprowadzenia komisji mediacyjnej oraz 
pewnego ograniczonego zwiększenia kompetencji kontrolnych Senatu (interpe-
lacje i zapytania). Drugą zasadniczą płaszczyzną reform jest kwestia kreowania 

25 Zob. M. Dobrowolski, W sprawie …, s. 39.
26 Zob. W. Sokolewicz, O potrzebie reformy Senatu, Państwo i Prawo 2001, z. 11; M. Granat, 

M. Dobrowolski, Jaka reforma Senatu, Państwo i Prawo 2002, z. 5; S. Gebethner, Rola Senatu RP 
jako drugiej Izby parlamentu w obliczu wyzwań XXI wieku, [w:] Senat II i III Rzeczypospolitej Polskiej, 
Warszawa 2003; J. Szymanek, W sprawie reformy Senatu, Dziś 2005, nr 2; P. Sarnecki, Problem 
dwuizbowości parlamentu, [w:] M. Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, Warszawa 
2007; K. Skotnicki, Senat III RP – nieprzemyślany czy niepotrzebny?, [w:] M. Zubik (red.), Dwadzieścia 
lat transformacji ustrojowej w Polsce, Warszawa 2010.
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składu Senatu. w tym punkcie zwolennicy reformy są właściwie zgodni; istnieje 
konieczność przeprowadzania takich zmian, które doprowadzą do zróżnicowa-
nia politycznego składu obu izb; pewne rozbieżności występują tu jedynie co 
do sposobów osiągnięcia takiego celu (rozdzielenie kadencji izb, wydłużenie 
kadencji Senatu, rotacja, wprowadzenie do Senatu byłych prezydentów), ale 
cel jest ustalony.

Tak więc na podstawie różnych propozycji przedkładanych w doktrynie prawa 
można stworzyć ramy alternatywnego modelu dwuizbowości. Jest on oparty 
na dwóch założeniach: a) stosunkowo niewielkiego zwiększenia kompetencji 
II izby, w tym przede wszystkim likwidacji koncepcji „Sejm uchwala ustawy”, 
b) zróżnicowania składu politycznego obu izb. 

w sumie podniesienie większości wymaganej w Sejmie dla odrzucania popra-
wek ii izby oraz zróżnicowanie polityczne izb tworzy dwuizbowość z wpisanym 
w nią silnym mechanizmem wymuszającym bardziej konsensualne tworzenie 
prawa27. Przy realizacji takich założeń niezbędne byłoby wprowadzenie pew-
nych gwarancji dla większości rządowej w Sejmie, tak aby mogła realizować 
swój zwycięski program wyborczy, ale wcale nie musi to oznaczać politycznego 
ubezwłasnowolnienia Senatu. Obecna łatwość odrzucania senackich popra-
wek oraz identyczność polityczna izb nie służy nawet w minimalnym stopniu 
tzw. ucieraniu wizji kształtowania systemu prawnego. a w tym właśnie należy 
upatrywać podstawowej zalety systemu dwuizbowego. Ponadto ustanowienie 
Senatu o odmiennym od Sejmu obliczu politycznym sprzyja także odwzorowy-
waniu zróżnicowanych przecież nurtów opinii publicznej na istotne zagadnienia 
życia publicznego oraz umożliwia swoistą wewnątrzparlamentarną „dyskusję” 
(pomiędzy izbami) co do politycznego wyboru najlepszych sposobów  uregulo-
wania danych materii.

27 ukryty potencjał obecnego modelu dwuizbowości ujawni się jeszcze dobitniej, jeśli spojrzymy 
na niego przez pryzmat jednego z modeli tworzenia prawa. istnieją dwa takie modele: większościowy 
i konsensualny. w większościowym – „zwycięzca bierze wszystko”, oznacza to, że dysponuje 
w parlamencie większością do samodzielnej realizacji swoich koncepcji polityczno-prawnych, 
parlament i rząd są zdominowane przez te same siły polityczne, co zdaniem krytyków tego systemu 
prowadzi do „dyktatury wyborczej”; w modelu konsensualnym prawodawstwo jest rezultatem 
współpracy różnych sił politycznych, w tym także opozycji, jest „wspólnym poszukiwaniem 
najlepszych rozwiązań”. ustanawiane prawo jest więc rezultatem ścierania się większej liczby 
koncepcji politycznych. Jeżeli więc uznajemy, iż w procedurze legislacyjnej dominować powinny 
elementy drugiego z tych modeli, a jest to moim zdaniem właściwe ujęcie problemu, to dodatkowo 
z całą ostrością uwidaczniają się niedostatki naszego systemu stanowienia prawa. inaczej mówiąc, 
w celu realizacji modelu konsensualnego w system ten muszą zostać wpisane mechanizmy 
wymuszające poszukiwanie przez główne siły polityczne owego konsensusu. Dwuizbowa struktura 
parlamentu daje znaczne możliwości tworzenia takich mechanizmów, z tej perspektywy polski 
parlament posiada jeszcze duże niewykorzystywane dotąd możliwości. 
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IV Konkluzja

wprowadzenie dwuizbowości opartej na powyższych założeniach w dającej 
się przewidzieć perspektywie czasowej i politycznej ma jednak małe szanse wdro-
żenia. w interesie dwóch największych obecnie partii politycznych jest bowiem 
posiadanie „posłusznego” Senatu. wprawdzie gdy są one w opozycji parlamen-
tarnej, Senat nie zwiększa ich możliwości oddziaływania politycznego, ale za to, 
gdy są u władzy, im „nie przeszkadza” i to wydaje się najważniejsze. To co jednak 
dobre dla partii politycznych – nie musi sprzyjać właściwemu funkcjonowaniu 
ustroju państwa, tyle tylko, iż to właśnie partie polityczne w praktyce definiują 
dobro (interesy) państwa i realizują wskazane cele. Dopóki więc w interesie partii 
nie będzie stworze samodzielnego politycznie Senatu, dopóty musimy pogodzić 
się z myślą o zachowaniu status quo. Okazuje się więc, że zmiana określonego 
modelu dwuizbowości jest równie trudna co likwidacja Senatu. Trwałość ii izby 
oznacza również zamrożenie dotychczasowych rozwiązań, które nie dają sposob-
ności do pełnego wykorzystania możliwości tkwiących w dwuizbowej strukturze 
parlamentu.
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Streszczenie

Model dwuizbowej struktury parlamentu ukształtował się właściwie bezpo-
średnio po przywróceniu Senatu w 1989 r., a następnie został inkorporowany do 
konstytucji z 1997 r. Model ten opiera się na dwóch podstawowych elementach. 
Po pierwsze, charakteryzuje go dominująca pozycja Sejmu. Jej wyrazem jest 
formuła; „Sejm uchwala ustawy”, która z teoretycznego i praktycznego punktu 
widzenia budzi jednak poważne zastrzeżenia. Tradycyjna koncepcja ustawy (jako 
aktu pochodzącego od dwóch izb parlamentu) została wprowadzona jedynie do 
procedury uchwalania zmian konstytucji (art. 235 ust. 4) oraz procedury uchwala-
nia ustaw wyrażających zgodę na ratyfikacje tzw. traktatów integracyjnych (art. 
90 ust. 1). nawet jednak w tych przypadkach założenie, iż to Sejm jest autorem 
ustawy, silnie oddziałuje na parlamentarną praktykę. Po drugie, inną jego cechą 
jest trwała, powtarzająca się „z kadencji na kadencję” reguła, zgodnie z którą 
sejmowa większość rządowa ma jednocześnie zdecydowaną przewagę w Sena-
cie. Taki kształt dwuizbowości parlamentu tylko w niewielkim stopniu wykorzy-
stuje potencjał ustrojowy tkwiący w tej instytucji. Stąd też w doktrynie prawa 
zarysowuje się konsensus co do odejścia od owych systemowych elementów 
polskiej dwuizbowości. w praktyce może to jednak okazać się niezwykle trudne. 
w efekcie ustrojowa stabilizacja instytucji Senatu oznacza również zamrożenie 
dotychczasowego modelu dwuizbowości.

Słowa kluczowe: Senat, dwuizbowość parlamentu, ustawa w procesie legisla-
cyjnym, reforma Senatu

Abstract

The Constitutional Model of the Bicameral Structure of the Polish Parliament

The model of the bicameral structure of the Polish Parliament established 
itself properly directly after the Senate was reinstated in 1989. It was then incor-
porated into the 1997 Constitution. This model rests on two essential elements. 
Firstly, it is characterized by a dominant position of the Sejm, which is expressed 
in the words: ‘The Sejm passes bills’, which, however, from a theoretical and prac-
tical point of view raises serious reservations. A traditional concept of a bill (as 
a bill originating from the two chambers of the parliament) was introduced only 
within the procedure of passing a bill to amend the constitution (Article 235.4) 
and the procedure of passing bills to grant consent for ratification of accession 



treaties (Article 90.1). Even in such cases, however, an assumption that it is the 
Sejm that is an author of a bill affects the parliamentary practice to a great extent. 
Secondly, another feature of the model is a permanent rule which recurs “every 
term” according to which the government majority in the Sejm simultaneously 
dominates in the Senate. Such a model of bicameralism of the parliament uses 
the constitutional potential of this institution to a little extent only. Therefore, 
a consensus concerning a departure from the aforementioned systemic elements 
of Polish bicameralism emerges in the legal doctrine. In reality, it may turn out 
to  be unusually difficult. consequently, the constitutional stabilisation of the 
Senate also means a freeze on the existing model of  bicameralism.

Keywords: the Senate, bicameral parliament, act in the legislative process, the 
Senate reform 
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Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Senat RP a bikameralizm  
w systemie aksjologicznym Rady Europy1

1. uwagi wprowadzające

Dyskusja o perspektywach Senatu w Polsce obraca się w szczególności wo-
kół argumentów wewnątrzustrojowych. Zasadne jest jednak jej wzbogacenie 
o argumenty porównawcze, nawiązujące do międzynarodowych standardów 
demokratycznych, kreowanych przez organizacje międzynarodowe. Może to bo-
wiem przyczynić się do usytuowania rozważań o Senacie w szerszym kontekście 
wartości ustrojowych, uwzględnianych w procesie konstruowania współczesnych 
systemów politycznych.

Zasada dwuizbowości parlamentu charakteryzuje ustrój państwa przez 
ukazanie istotnych cech władzy ustawodawczej, a w szczególności przesądza 
o dwuizbowej strukturze tej władzy oraz określa wewnętrzną jej organizację, 
a zwłaszcza ustrój izb oraz podział między izby kompetencji należących do par-
lamentu2. Analiza bikamerlizmu3, również w odniesieniu do jego zastosowania 
w systemie ustrojowym RP, następuje z reguły na podstawie badania przesłanek 
wewnętrznych, które uzasadniały wprowadzenie drugiej izby lub przemawiały 

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
1  Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-

natu RP, zorganizowanej przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w warszawie.

2  Zob. M. Dobrowolski, Prawne i funkcjonalne znaczenie zasady dwuizbowości parlamentu [w:] 
Zagadnienia prawa parlamentarnego, red. M. Granat, Warszawa 2007, s. 289.

3  Zob. J. Szymanek, Dwuizbowość parlamentu w europejskich systemach politycznych, „Studia 
Prawnicze” 2000, z. 3–4, s. 56.
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za jednoizbowością4. istotne jest przecież to, z jakich motywacji wprowadzono 
system dwuizbowy i na podstawie jakich przesłanek jest on kontynuowany5. 
ważne jest też to, jakie konsekwencje bikameralizm niesie dla funkcjonowania 
mechanizmów ustrojowych6, a zwłaszcza w procesie stanowienia prawa7. Prowa-
dzi do wyróżnienia różnych modeli bikameralizmu, ze względu na faktyczną rolę 
izby wyższej w procesie ustawodawczym8. istotne jest to, że instytucjonalizacja 
parlamentów koreluje z konsolidacją demokracji9. Uzasadnia to zainteresowa-
niem ewolucją parlamentaryzmu, zarówno z perspektywy prawnokonstytucyj-
nej, jak i politologicznej10.

na sprawę tę można jednak spojrzeć szerzej, szukając przesłanek bikame-
ralizmu w dokumentach organizacji międzynarodowych. co prawda państwa 
członkowskie są suwerenne w zakresie przesądzania o kształcie swego ustroju, 
to jednak nie bez znaczenia jest ich system aksjologiczny w odniesieniu do kwe-
stii ustrojowych. Demokratyczne standardy ustrojowe mogą bowiem zarówno 
inspirować rozwiązania wewnętrzne, jak też stanowić dla nich punkt odniesienia. 
chodzi zwłaszcza o sytuację, gdy organizacje międzynarodowe uwzględniają 
w swych systemach aksjologicznych demokratyczne wartości ustrojowe i ocze-
kują, by państwa członkowskie je implementowały11.

innym zagadnieniem jest kwestia użyteczności bikameralizmu w strukturze 
organu przedstawicielskiego organizacji międzynarodowej. nawiązuje do niego 

4  Zob. J. Jaskiernia, Spór o strukturę przyszłego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, „Myśl 
Socjaldemokratyczna” 1991, nr 1, s. 72

5  Por. Legislatures in Federal Systems and Multi-Level Governance, red. R. Hrbek, Baden–Baden 2010.
6  Zob. A. Rassmussen, Procedural (dis)obedience in Bicameral Bargaining in the United States 

and the European Union, “Journal of European integration” 2011, nr 3, s. 271; J. Jaskiernia, Parla-
mentaryzm III RP: aksjologia konstytucyjna a dylematy praktyki ustrojowej [w:] Parlamentarny system 
rządów: Teoria i praktyka, red. T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz, Dom wydawniczy EliPSa, 
Warszawa 2012, s. 99

7  Zob. P. Sarnecki, Funkcje I struktura parlamentu według nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 
1997, nr 11–12, s. 33. Por.  R. Costello, B. Thompson, The Nexus of Bicameralism: Rapporteurs’ Impact 
on Decision Outcomes in the European Union, “European union Politics” 2011, nr 3, s. 341.

8  Zob. M. lehnert, E. linhart, S. Shikano, Never Say Never Again: Legislative Failure in German 
Bicameralism [w] Between Consensus and Conflict: Law-Making Process in Germany, “German Poli-
tics” 2008, nr 3, s. 367.

9  Zob. B. Nowotarski, Jak budować, a jak burzyć demokracje. Studia nad konsolidacją nowych 
demokracji w XX i XXI wieku, Warszawa 2012, s. 353.

10  Zob. J. Jaskiernia, Parlamentaryzm jako przedmiot badań konstytucyjnych i politologicznych 
[w:] Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej, red. Z. kiełmiński, J. Szyma-
nek, Warszawa 2013, s. 155.

11  Por. Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, 
t. I–III, red. J. Jaskiernia, Warszawa 2013.
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dyskusja o zasadności zorganizowania ii izby w Parlamencie Europejskim12, a de 
lege lata wskazuje się, że bikameralny mechanizm w procesie prawotwórczym 
uE tworzą: Rada Europejska i Parlament Europejski13, choć nie można mówić 
o równości obu tych podmiotów14.

Pośród organizacji, które są aktywne w zakresie kreowania demokratycznych 
standardów międzynarodowych15, szczególne miejsce zajmuje Rada Europy (RE). 
Organizacja ta wysunęła demokrację na czołowe miejsce w swym systemie aksjo-
logicznym16. Odegrała ona istotną rolę w przekształcaniu systemów ustrojowych 
państw Europy Środkowej i wschodniej w kierunku konsolidacji demokratycznej17, 
ale realizacja tego celu jest w dalszym ciągu celem otwartym18. Rodzi się więc 
pytanie, w jakim zakresie organizacja ta formułuje standardy międzynarodowe 
w kwestii bikameralizmu i w jakim trybie oddziałuje na państwa członkowskie – na 
ich system prawny, a także na praktykę ustrojową. Ponadto należy uwzględnić, 
RE analizuje wyzwania, jakie współczesna doba niesie dla procesów demokra-
tycznych19. Stanowi to istotny punkt odniesienia dla analiz funkcjonalności po-
szczególnych rozwiązań ustrojowych w państwach członkowskich RE.

2. Ogólna charakterystyka Rady Europy

RE powstała 5 maja 1949 r., gdy mocą traktatu podpisanego w londynie20 
przyjęty został Statut Rady Europy (RE), który stworzył podstawy prawne do 
działalności tej jednej z najstarszych i najważniejszych europejskich organizacji 

12  Zob. N. Yordanova, The European Parliament: in Need of a Theory, “European union Politics” 
2011, nr 4, s. 599.

13  Zob. M. Mühlböck, Linking Council and European Parliament?: Voting Unity of National Parties 
in Bicameral EU Decision-Making, “Journal of European Public Policy” 2013, nr 4, s. 573.

14  Zob. B. Høyland, Bicameral Politics in the European Union, “Journal of common Market Stud-
ies” 2010, nr 4, s. 813.

15  Zob. Zob. J. Jaskiernia, Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych i prawnoczłowie-
czych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowania – aksjologia – perspektywy) 
[w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych…, s. 155.

16  Zob. M. Bond, The Council of Europe: Structure, History and Issues, Abington 2012, s. 31.
17  Por. Wpływ Rady Europy na przemiany demokratyczne w Europie Środkowej I Wschodniej 

w latach 1989–2009, red. J. Jaskiernia, Toruń 2010.
18  Zob. K. Brummer, Uniting Europe: the Council of Europe’s Unfinished Mission, European Review: 

Interdisciplinary Journal of the Academia Europea” 2012, nr 3, s. 406.
19  Por. Democracy on the Precipice: Council of Europe Democracy Debates 2011–12, Strasbourg 2012.
20  Statut Rady Europy, londyn, 5 maja 1949 r., European Treaty Series Nr 1. Tekst polski: Dz.U. 

z 1994 r. Nr 118, poz. 565. Zob. Wybór konwencji Rady Europy, Warszawa 1999, s. 13.
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międzynarodowych21. Jest ona samodzielną organizacją międzynarodową, nie-
będącą częścią unii Europejskiej22. Zakres jej działania jest szeroki, a wyłączone 
z niego zostały jedynie sprawy obronności23. Szczególną wagę przywiązuje ta 
organizacja, mająca siedzibę w Strasburgu, do tworzenia i wdrażania w życie 
standardów dotyczących demokracji, rządów prawa i ochrony praw człowieka24. 
Określana bywa w związku z tym „organizacją wartości”25. „Perłą w koronie” jej 
systemu konwencyjnego określana bywa EkPcz26, otwarta do podpisu 4 listopada 
1950 r. (weszła w życie 3 września 1953 r.), na straży której stoi Europejski Trybunał 
Praw człowieka27. Orzecznictwo tego organu jest istotnym mechanizmem kon-
kretyzacji i rozwoju standardów demokratycznych28, i ochrony praw człowieka29, 
kreującym obraz „nowej Europy”30, czy – jak się wskazuje – „konstytuującym 
Europę”31. ważną rolę w promowaniu praw człowieka i czuwaniu nad ich reali-
zacją w państwach członkowskich odgrywa też komisarz Praw człowieka RE32.

RE jest organizacją współpracy międzyrządowej33. członkami są państwa 
(obecnie – według stanu na 1 listopada 2013 r. – jest ich 47; nie należy tylko 
białoruś, niespełniająca progowych kryteriów członkostwa34, a także koso-

21  Zob. Z.M. Doliwa-Klepacki, Rada Europy 1949–1991, białystok 1991, s. 19; H. izdebski, Rada 
Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla Polski, Warszawa 1996, s. 31; 
J. Kaczmarek, Rada Europy, wrocław 2002, s. 21.

22  Zob. M. Kolb, The European Union and the Council of Europe, Basingstoke 2013, s. 35.
23  Zob. B. Wassenberg, History of the Council of Europe, Strasbourg 2013, s. 23.
24  Zob. l. Pratchett, V. lowndes, Developing Democracy in Europe: An Analytical Summary of 

the Council of Europe, Strasbourg 2004, s. 67; J. Petaux,  L’Europe de la démocratie et des droits de 
l’homme: l’action du Conseil de l’Europe, Strasbourg 2009, s. 45.

25  Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy jako „organizacja wartości” [w:] Wyjaśnianie polityki, red. 
J. błuszkowski, J. Zaleśny, „Studia Politologiczne” , vol. 17, warszawa 2010, s. 178.

26  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Treaties, ETS nr 005. Polski tekst: 
Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 oraz Dz. U. z 1998 r. Nr 147, poz. 962. Por. Wybór konwencji…, jw., s. 27.

27  Zob. A. Bisztyga, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Katowice 1997, s. 61.
28  Zob. Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999 – 2004, opr. M.A. No-

wicki, Zakamycze 2005, s. 17. Por. The European Court of Human Rights. Agenda for the 21st Century, 
Warsaw 2006.

29  Zob. i. Muižnieks, The Future of Human Rights Protection in Europe, “Security and Human 
Rights” 2013, nr 1, s. 47.

30  Zob. J.A. Sweeney, The European Court of Human Rights in the Post-Cold War Era: Universality 
in Transition, Routledge, Abington 2012, s. 43.

31  Por. Constituting Europe: the European Court of Human Rights in a National, European and 
Global Context, red. A. Føllesdal, B. Peters, G. Ulfstein, Cambridge 2013.

32  Zob. J. Jaskiernia, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy – dorobek i perspektywy, „Humani-
styczne Zeszyty naukowe – Prawa człowieka” 2008, nr 11, 214. Por. T. Hammerberg: Human Rights 
in Europe: No Grounds for Complacency, Strasbourg 2011, s. 314.

33  Por. J. lovecy, Framing Decisions in the Council of Europe: An Institutionalist Analysis, [w:] 
Decision Making within International Organizations, red. B. Reinalda, B. Verbeek, london 2004.

34  Por. Europe after Enlargement, red. Y. Stivachtis, M. Webber, Abington 2013.
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wo, które nie uzyskało pełnego uznania międzynarodowego; ze względu na 
swą specyfikę, członkiem nie jest też Stolica apostolska, ale od 1970 r. ma 
status obserwatora), a głównym organem decyzyjnym jest komitet Mini-
strów, w skład którego wchodzą ministrowie spraw zagranicznych państw 
członkowskich (na co dzień zastępują ich stali przedstawiciele państw przy 
RE, tworzący komitet Delegatów Ministrów)35. Rozbudowany jest system 
organów pomocniczych, głównie o charakterze komitetów zarządzających 
(steering committees), gdzie specjaliści z danych dziedzin, wydelegowani przez 
rządy, przygotowują projekty dokumentów komitetu Ministrów: konwencji 
i zaleceń.

cechą RE jest jednak również znaczący wymiar parlamentarny, w postaci 
Zgromadzenia Parlamentarnego36. Zasiadają w nim delegowani przez parla-
menty narodowe  parlamentarzyści, przy czym skład delegacji narodowej 
musi uwzględniać układ sił w parlamencie, a poddane jest to kontroli ze 
strony Zgromadzenia w ramach tzw. procedury zatwierdzania pełnomoc-
nictw. Dzięki temu Zgromadzenie, choć nie pochodzi z wyborów, ma walor 
reprezentatywności w stosunku do europejskiej opinii publicznej i określane 
bywa „sumieniem Europy”37. 

istotne znaczenie ma również kongres władz lokalnych i Regionalnych Euro-
py, skupiający w dwu izbach (izba władz lokalnych, izba Regionów) przedstawi-
cieli środowisk samorządowych. kongres spełnia funkcję opiniodawczą w sto-
sunku do komitetu Ministrów (przedkłada mu propozycje w sprawie rozwoju 
demokracji na szczeblu lokalnym regionalnym) i Zgromadzenia Parlamentarnego, 
a także promuje współpracę między władzami regionalnymi i lokalnymi38.

aparatem urzędniczym RE, odgrywającym istotną rolę w przygotowywaniu 
dokumentów organów organizacji, kieruje Sekretarz Generalny39. 

najważniejszym dorobkiem RE są konwencje, a więc dokumenty o charakterze 
prawnie wiążącym. Powstało ich – wg stanu na 1 listopada 2013 r. – 214, z tym że 
liczba ta obejmuje również modyfikacje konwencji i protokoły dodatkowe40. Od 
2005 r. stosowana jest ich jednolita nazwa: „konwencja Rady Europy”. System 

35  Zob. G. de Vel, The Committee of Ministers of the Council of Europe, Strasbourg 1995, s. 15.
36  Zob. J. Jaskiernia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Warszawa 2000, s. 57. Por. The 

Parliamentary Assembly: Practice and Procedures, 10th. ed., Strasbourg 2008.
37  Zob. J. Jaskiernia, Instytucje Rady Europy [w:] Encyklopedia politologii, t. II, Instytucje i systemy 

polityczne, red. b. Dziemidok-Olszewska, w. Sokół, warszawa 2012, s. 202.
38  Zob. Statutory Resolution and Charter of the Congress of Local and Regional Authorities of 

Europe, Strasbourg 2002, s. 1–2.
39  Zob. J. Jaskiernia, Polska w Radzie Europy – 20 lat członkostwa, „Państwo i Prawo” 2011, z. 11, s. 3–5.
40  coe.int/Treaty/commun/listeTraites.asp?cM=8&cl=EnG
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konwencyjny RE tworzy dzisiaj zasadniczy zręb europejskiej przestrzeni prawnej41 
i ma istotne znaczenie w procesie unifikacji i zbliżania prawa europejskiego pojmo-
wanego sensu largo. 

cechą RE jest jednak to, że istotną rolę odgrywają w niej również instrumenty 
tzw. miękkiego prawa (soft law). chodzi tu w szczególności o zalecenia komitetu 
Ministrów adresowane do państw członkowskich. choć formalnie one nie wiążą, 
to jednak komitet Ministrów ma prawo zwrócić się do państw członkowskich 
o informację, „jaki bieg nadano zaleceniom” (art. 15 lit. b Statutu). Po instrumenty 
z obszaru „miękkiego prawa” sięga się z reguły wówczas, gdy europejska opinia 
publiczna, artykułowana w RE, nie dojrzała jeszcze do uzgodnienia rozwiązania 
konwencyjnego42. Standardy z obszaru „miękkiego prawa” bądź inspirują po-
wstanie standardów traktatowych (wówczas ich znaczenie jest przejściowe), 
bądź je uzupełniają (wówczas ich znaczenie jest trwałe, jednak pod warunkiem, 
że materia przez nie regulowana nie nadaje się do ujęcia w standardy traktato-
we)43. całokształt standardów pozwala na postrzeganie RE w kategoriach „dobra 
wspólnego” społeczności europejskiej44.

nie ulega wątpliwości, że standardy kreowane przez RE, bez względu na ich 
charakter prawny, mają praktyczne znaczenie w przekształcaniu krajobrazu 
prawnego państw europejskich45. wiąże się to nie tylko z tym, że standardy trak-
tatowe są prawnie wiążące i egzekwowane w ramach mechanizmów kontrolnych, 
ale też z tym, że wszystkie standardy, również te z obszaru „miękkiego prawa”, 
stanowią punkt odniesienia w dwu kluczowych procedurach stosowanych przez 
RE: procedurze akcesyjnej i procedurze monitoringowej.

Podstawowe znaczenie mają tu mechanizmy kontrolne konwencji. Europej-
ska konwencja Praw człowieka jest jedyną konwencją, która w drodze sądowej, 
poprzez działalność Europejskiego Trybunału Praw człowieka, gwarantuje sku-
teczność chronionych przez nią praw. w mechanizmie kontrolnym tej konwencji 
istotną rolę odgrywa też komitet Ministrów RE, a w ostatnim okresie wyraźny 
jest wzrost zainteresowania dla tej kwestii Zgromadzenia Parlamentarnego RE, 

41  Zob. G. buquicchio, P. Garonne , Vers un espace constitutionnel commun? Le rôle de la Com-
mission de Venise [w:]  Law in Greater Europe. Towards a Common Legal Area. Studies in Honour of 
Heinrich Klebes, red. B. Haller, H.Ch. Krüger, H. Petzold, The Hague-london 2000, s. 5.

42  Zob. J. Jaskiernia, Znaczenie standardów Rady Europy o charakterze „miękkiego prawa” [w:] Ius 
est ars boni et equi. Księga pamiątkowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Legnicy, red. n. Szczęch, legnica 2010, s. 536.

43  Zob. C. Mik, Standardy Rady Europy dotyczące prasy, „Palestra” 1993, nr 9–10, s. 97.
44  Zob. J. Jaskiernia, Elementy dobra wspólnego w systemie aksjologicznym Rady Europy [w:] Do-

bro wspólne. Problemy konstytucyjnoprawne i aksjologiczne, red. w. wołpiuk, warszawa 2008, s. 114.
45  Zob. J. Jaskiernia, Polityczny wymiar objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej standar-

dami demokratycznymi Rady Europy, „Nowa Polityka Wschodnia”, 2011, nr 1, s. 15.



205

które monitoruje stan wykonywania wyroków Trybunału w państwach członkow-
skich46. Orzecznictwo ETPcz oddziałuje na kształt ustawodawstwa w państwach 
członkowskich RE47. wobec znaczącego rozszerzenia jurysdykcji Trybunału po 
1989 r., w jego działalności zaczęły pojawiać się poważne problemy. na podsta-
wie protokołu 11 do Europejskiej konwencji Praw człowieka48 zmodyfikowano 
mechanizm kontrolny, tworząc – w miejsce Europejskiej komisji Praw człowieka 
i Europejskiego Trybunału Praw człowieka – jednolity Europejski Trybunał Praw 
człowieka, działający w permanencji49. nie rozwiązało to wszystkich problemów 
i poszukuje się dalszych sposobów zwiększających efektywność systemu kontroli 
tej konwencji50. 

3. System aksjologiczny Rady Europy  
w odniesieniu do kwestii ustrojowych

System aksjologiczny Rady Europy nie jest wartością stałą, ale ewoluuje wraz 
z rozwojem cywilizacyjnym51. Organizacja ta musi bowiem poszukiwać nowych 
rozwiązań dla pojawiających się wyzwań.

Europejska konwencja Praw człowieka, a także inne traktaty, przyjmowane 
przez RE, takie jak Europejska konwencja zapobiegania torturom, łączone są 
w całość, składając się na „blok konstytucyjny” RE52. Istotnym elementem tego 
bloku jest Deklaracja Wiedeńska Szefów Państw i Rządów Rady Europy (1993) sta-
nowiąca, iż przystąpienie do RE zakłada, że państwo aplikujące dostosuje swoje 
instytucje i system prawny do podstawowych zasad demokracji, rządów prawa 

46  Zob. J. Jaskiernia, Uwarunkowania skuteczności wykonywania orzeczeń Europejskiego Try-
bunału Praw Człowieka, „Humanistyczne Zeszyty naukowe – Prawa człowieka” 2002, nr 8, s. 50.

47  Zob. J. Jaskiernia, Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na ustawo-
dawstwo [w:] Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku 
prawnym, red. a. wróbel, warszawa 2011, s. 291.

48  Por. A. Przyborowska-Klimczak, Reforma systemu kontroli Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, „Państwo i Prawo” 1995, nr 10–11, s. 96.

49  Zob. Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, opr. M.A. Nowicki, 
Zakamycze 2005.

50  Zob. J. Jaskiernia, Projekty zmian struktury i kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w celu zwiększenia efektywności systemu kontroli Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
„Humanistyczne Zeszyty naukowe – Prawa człowieka” 2003, nr 9, s. 59.

51  Zob. J. Jaskiernia, Wpływ rozwoju cywilizacyjnego na system aksjologiczny Rady Europy [w:] 
Konflikt cywilizacji czy cywilizacja konfliktów: przyszłość człowieka w społeczeństwie konsumpcyjno-
-informacyjnym, red. R. Stefański, „The Peculiarity of Man” 2012, nr 16, s. 301.

52  Por. H. Klebes, Membership in International Organisations and National Constitutional Law, 
“St. louis-warsaw Transatlantic law Journal” 1999–2000.
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oraz poszanowania praw człowieka. Przedstawiciele społeczeństwa muszą być 
wybierani w drodze wolnych i uczciwych wyborów, opartych na powszechnym 
prawie do głosowania. Zagwarantowana swoboda wypowiedzi, szczególnie 
mediów, ochrona mniejszości narodowych oraz przestrzeganie zasad prawa 
międzynarodowego muszą pozostawać decydującym kryterium oceny każdego 
wniosku o członkostwo. Równie fundamentalne jest zobowiązanie do podpisania 
Europejskiej konwencji Praw człowieka i przyjęcie w całości, w krótkim czasie, 
mechanizmów kontroli, określonych w konwencji. „Jesteśmy zdecydowani – 
stwierdzono w Deklaracji  zapewnić pełne przestrzeganie zobowiązań przyjętych 
przez wszystkie państwa członkowskie Rady Europy53.

na „blok konstytucyjny” RE składają się: 1) Statut RE; 2) Europejska konwencja 
Praw człowieka i inne konwencje przyjęte w systemie RE; 3) deklaracje interpre-
tacyjne (takie jak Deklaracja Wiedeńska z 1993 r.); 4) orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw człowieka. Heinrich klebes wskazuje w związku z tym, że normy 
zawarte w „bloku konstytucyjnym” są „ius cogens w stosunku do wszystkich 
państw członkowskich”. Zaznacza jedynie, że nie dotyczy to wszystkich standar-
dów, wynikających z orzecznictwa Trybunału, niemniej państwa członkowskie 
„są świadome tego, że w podobnych sytuacjach mogą stanąć wobec ryzyka 
narażenia się na orzeczenie winy przez Trybunał na podstawie o wcześniejszego 
orzeczenia wydanego w porównywalnym przypadku”54.

nie ulega wątpliwości, że u podstaw utworzenia RE leżała idea „ściślejszej 
jedności państw”, nawiązująca do „wspólnego dziedzictwa narodów”, opar-
tego na swobodach osobistych, wolnościach politycznych i praworządności. 
wspólnym dobrem miał więc być – w aspekcie zewnętrznym – pokój oparty na 
sprawiedliwości i współpracy międzynarodowej, a w aspekcie wewnętrznym – 
swobody osobiste, wolności polityczne i praworządność. istotna myśl, która tutaj 
została wyartykułowana, wiązała się z tezą, że nie będzie trwałego pokoju, jeśli 
ustroje państw nie będą oparte na zasadach demokracji. Jeśli bowiem toleruje 
się nieprzestrzeganie praw człowieka w układzie wewnętrznym, to tym samym 
powstaje ryzyko hołdowania tendencji naruszania praw innych państw i narodów. 
Doświadczenia państw totalitarnych niosły tu istotne doświadczenie.

Ten system aksjologiczny RE uległ wzbogaceniu i konkretyzacji w trakcie 
działalności tej organizacji międzynarodowej. Działalność RE pokazała bowiem, 
że jednym z zasadniczych kierunków jej pracy jest tworzenie standardów kon-
stytucyjnych, ukierunkowanych na demokratyczny rozwój ustrojów politycznych 

53  Zob. Wiener Erklarung (9 October 1993), „Europe Documente” 1993, nr 1855.
54  H. Klebes, Rola Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w upowszechnianiu standardów 

demokratycznych w Europie, [w:] Polska w Radzie Europy. 10 lat członkostwa. Wybrane zagadnienia, 
red. H. Machińska, warszawa 2002, s. 30–31.
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państw członkowskich. Już zresztą od samego początku istnienia RE „ucieleśnie-
nie i nadawanie niezwykle konkretnej formy wartościom zawartym w takich 
pojęciach, jak prawa człowieka, państwo prawa i demokracja stanowiło trzon 
jej działalności”55. choć obszar prawa konstytucyjnego należy do suwerennych 
rozstrzygnięć państwa, to jednak nie pozostaje on poza oddziaływaniem orga-
nizacji międzynarodowej. chodzi przy tym nie tylko o upowszechnianie demo-
kratycznych rozwiązań konstytucyjnych, ale o twórcze wpływanie na kształt 
ustrojów państw ubiegających się o członkostwo56.

Z punktu widzenia aksjologii RE można mówić – na podstawie wykreowanych 
przez nią standardów – o tym, że ustrój państwa członkowskiego powinien 
uwzględniać następujące wartości ustrojowe: 1) naród jest suwerenny i może 
w sposób wolny decydować o swym losie; 2) organy państwowe  (parlament, 
prezydent)  pochodzą z wolnych wyborów, opartych na zasadzie pluralizmu 
politycznego; 3) władza jest podzielona, by tworzyć pole do działalności władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz zapobiegać nadmiernej kon-
centracji władzy w rękach jednego organu; 4) pluralizm polityczny oparty jest 
na wolności mediów, tworzącej szansę artykulacji programowej w procesach 
wyborczych przez różne siły polityczne; 5) wolne media są istotnym instru-
mentem kontroli społecznej władzy publicznej; 6) organy władzy publicznej 
działają na podstawie prawa, w którym hierarchicznie najwyższą rolę odgrywa 
ustawa zasadnicza; 7) ustrojodawca akceptuje system ochrony praw i wolności 
jednostki, zgodny z Europejską konwencją Praw człowieka; 8) szczególne zna-
czenie ma ochrona praw mniejszości i zakaz dyskryminacji ze względu na płeć, 
rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną etc.; 9) ochronie 
praw sprzyja niezależne i niezawisłe sądownictwo; 10) wzmocnieniem systemu 
ochrony praw są: trybunały konstytucyjne i instytucja ombudsmana; 11) władza 
lokalna wymodelowana jest stosownie do postanowień Europejskiej konwencji 
Samorządu lokalnego; 12) konstytucja zawiera wymóg zgodności prawa z wią-
żącym państwo prawem międzynarodowym, co stanowi dodatkową gwarancję 
dla systemu ochrony praw człowieka (obywatela)57.

55  J. Dinsdale, Rola Rady Europy w ustalaniu standardów w zakresie praw człowieka, „Biuletyn 
Ośrodka informacji Rady Europe” 1999, nr 1, s. 8.

56  J. Jaskiernia, Council of Europe’s Activities in the Fidel of Sitting-up Constitutional Standards, 
[w:] Law in Greater Europe…, s. 22.

57  Zob. J. Jaskiernia, Wpływ aksjologii Rady Europy w odniesieniu do demokratycznego parla-
mentaryzmu na przemiany ustrojowe w państwach Europy Środkowej i Wschodniej [w:] Ewolucja 
demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, red. M. Paździor, b. Szmulik, 
lublin 2013, s. 117 i n..
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Z punktu widzenia demokratycznego parlamentaryzmu – w świetle 
standardów Rady Europy – kluczowe jest więc to, że suweren (naród) musi 
mieć możność wolnego wyłonienia reprezentacji narodowej. RE nie narzuca 
przy tym struktury parlamentu. Demokratyczny walor ma więc zarówno 
parlament jednoizbowy, jak i dwuizbowy. Zasadniczym warunkiem wolnych 
wyborów jest zasada pluralizmu politycznego. RE przywiązuje szczególną 
wagę do wolności mediów (swobody informacji), bez aktywności których nie 
może być mowy o wolnym procesie wyborczym. RE nie precyzuje natomiast, 
za jakim modelem systemu wyborczego (proporcjonalny, większościowy, 
mieszany) się wypowiada. akceptuje więc sytuację, że w państwach członkow-
skich występują różne rozwiązania. Opowiada się natomiast za dotrzymaniem 
powszechności wyborów, poprzez odrzucenie rozwiązań dyskryminujących 
(np. mniejszości narodowe). Podkreśla też walor równości wyborów, zarów-
no w sensie formalnym (każdy wyborca ma jeden głos w wyborach do tego 
samego typu organu), jak i materialnym (siła głosu powinna być równa bądź 
zbliżona do równości). nie ulega wątpliwości, w świetle standardów Rady 
Europy, że wybory powinny być tajne. warunkiem realizacji zasady pluralizmu 
politycznego jest umożliwienie partiom politycznym (poprzez odpowiednie 
ustawodawstwo) możliwości swobodnego działania i efektywnego uczest-
nictwa w procesach wyborczych.

w systemie aksjologicznym Rady Europy kluczowe znaczenie ma to, że 
parlament jest wyrazem woli ludzi i interesu publicznego. Pomimo różnych 
systemów ustrojowych we wszystkich systemach pojawia się problem braku 
zaufania społeczeństwa do tej instytucji i brak identyfikacji z nią. Daje też 
o sobie znać zachwianie równowagi w systemie trójpodziału na rzecz władzy 
wykonawczej, a także zwiększa się znaczenie czynnika biurokratycznego. 
w tej sytuacji aktywność obywatelska ograniczona zostaje do zwykłego 
udziału w wyborach. Dlatego też Rada Europy zachęca do ponownego prze-
myślenia funkcjonowania parlamentaryzmu w jej państwach członkowskich. 
Zwraca uwagę na to, że: 1) legitymizacja parlamentu będzie ograniczona, 
jeśli się nie zapewni bardziej zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i ko-
biet oraz większej partycypacji obywatelskiej; 2) wzmocnienie politycznej 
legitymizacji parlamentu przyczyni się do poprawy jego miejsca w systemie 
trójpodziału władzy; 3) relacje większości rządzącej i opozycji nie powinny 
bazować na regulacjach, które niejednokrotnie prowadzą do nieprawidło-
wości; opozycji powinno się stworzyć warunki, by odgrywała odpowie-
dzialną i konstruktywna rolę; 4) zaufanie wyborców będzie naruszone, gdy 
partie polityczne (grupy polityczne) będą narzucać sposób postępowania 
reprezentantów, uniemożliwiając im realizację obietnic przedwyborczych; 
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5) efektywność procesu legislacyjnego będzie uzależniona od tego, jakie 
środki (instrumenty) będą dostępne parlamentarzystom (np. struktury in-
formacyjne, doradztwo prawne, służby kancelaryjne); 6) realizacja funkcji 
kontrolnej będzie uzależniona od wielu czynników: politycznych i prawnych 
oraz ich wzajemnej interakcji: dostępu do informacji, roli mediów oraz po-
stawy innych ciał publicznych58.

4. Dwuizbowość jako wartość  
w systemie aksjologicznym Rady Europy

na podstawie wymienionych wcześniej przesłanek można sformułować 
następujące prawidłowości dotyczące postrzegania bikameralizmu w systemie 
aksjologicznym Rady Europy. Organizacja ta punkt ciężkości kładzie na wolnym 
wyborze parlamentu. Jest to nieodzowne, by suweren był właściwie repre-
zentowany. RE akcentuje też znaczenie zasad pluralizmu i podziału władzy. 
na sprawę dwuizbowości należy więc spojrzeć przez pryzmat koegzystencji 
tych zasad. RE nie narzuca dwuizbowości, bo kwestia przesądzenia struktury 
parlamentu należy do suwerennych praw państw członkowskich, które muszą 
w tym względzie uwzględnić tradycje ustrojowe, uwarunkowania polityczne, 
a nawet symboliczne. względy te mogą zachęcać do sięgania po bikameralizm 
w państwach unitarnych59. Charakter obligatoryjny przybiera bikameralizm je-
dynie w państwach federalnych60, gdzie staje się instrumentem równoważenia 
wpływów izby wybranej na podstawie kryterium przedstawicielskiego (np. 
Dumy Państwowej w Federacji Rosyjskiej) i izby reprezentującej człony państwa 
federalnego (np. Rady Federacji w Federacji Rosyjskiej). Jeśli jednak państwo 
zdecyduje się na posiadanie parlamentu dwuizbowego, powinno uwzględnić 
mechanizmy wolnych wyborów do obu izb. Pomimo więc że dwuizbowość nie 
jest wymaganą strukturą w państwie członkowskim RE (z wyjątkiem państw 
federalnych), to jednak z chwilą, gdy państwo zdecyduje się po nią sięgnąć, jej 
konstrukcja podlega mechanizmom kontrolnym z punktu widzenia dotrzymania 
demokratycznych standardów RE, np. w procedurze monitoringowej.

58  Zob. Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Democratic functioning of national 
parliaments. Report, Committee on Parliamentary and Public Relations, Rapporteur: Mr Hans 
Helmut Moser, liberal, Democratic and Reformers’ Group, Doc. 7961, 26 November 1997, s. 2-3.

59  Zob. J. Szymanek, Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przy-
kładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005, s. 331.

60  Zob. R. Klepka, Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec i Szwaj-
carii, Warszawa 2013, s. 19.
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Z punktu widzenia systemu aksjologicznego RE druga izba może być postrze-
gana jako wzmocnienie systemu podziału władzy. Gdy bowiem mówimy o podzia-
le władzy, to istotny jest nie tylko klasyczny trójpodział (władza ustawodawcza, 
władza wykonawcza, władza sądownicza), ale też podział występujący w ramach 
parlamentu, gdy w postępowaniu ustawodawczym powinna być uwzględniona 
rola dwu izb. niewątpliwie wzmacnia to postrzeganie systemu ustrojowego 
w kategoriach władzy podzielonej.

ii izba powinna być też postrzegana w kategoriach wzmocnienia pluralizmu. 
Tworzy ona bowiem, w założeniu modelowym, szansę na eksponowanie różnych 
interesów, również tych, które nie znajdują odzwierciedlenia w pierwszej izbie. 
czynnikiem, który to wywołuje, mogą być zróżnicowane ordynacje wyborcze 
do obu izb.

Dwuizbowość mieści się więc w systemie aksjologicznym RE, choć nie na-
leży do zasadniczych wartości (takich jak demokracja, rządy prawa, ochrona 
praw człowieka), ale może być uznana za wartość drugiego stopnia. Bikame-
ralizm stanowi bowiem rozwinięcie innych wartości (demokracja, podział 
władzy, pluralizm), wnosząc do praktyki demokratycznej nowe elementy. 
istotne jest jednak to, że tam, gdzie po niego sięgnięto, powinien być reali-
zowany na podstawie wartości demokratycznych, składających się na system 
aksjologiczny RE.

Ta ostatnia myśl musi się wszakże wiązać z zastrzeżeniem, że nie wszystkie 
zasady wolnych wyborów mogą być zastosowane w ii izbie (izbie wyższej). chodzi 
w szczególności o zasadę równości materialnej, która wymaga, by siła głosu była 
równa bądź zbliżona do równości. Dotrzymanie tej zasady nie zawsze jednak 
jest możliwe. Jeśli bowiem struktura ii izby opiera się na równej reprezentacji 
członów państwa federalnego (np. w Stanach Zjednoczonych każdy stan ma dwu 
senatorów, bez względu na liczbę ludności)61, to z konieczności musi się pojawić 
„federalny efekt deformujący”62 oznaczający, że siła głosu w wyborach do Se-
natu będzie mniejsza w stanach większych i większa w stanach mniejszych. Jest 
to jednak cena, jaką ustrojodawca przyjął celem stworzenia pewnej równowagi 
wpływów. Gdyby takiego rozwiązania w Senacie nie było, a decyzje podejmowane 
były tylko na podstawie układu większości w izbie Reprezentantów, to wówczas 
reprezentanci z 12 największych stanów mogliby przegłosować każdą decyzję, 
posiadając większość głosów.

61  Zob. J. Jaskiernia, Pozycja stanów w systemie federalnym USA, Warszawa 1999, s. 39.
62  Zob. J. Jaskiernia, Funkcje dwuizbowości Kongresu w systemie ustrojowym USA, „Państwo 

i Prawo” 1991, z. 3, s. 57.
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5. Znaczenie dwuizbowości w Polsce i wolnych wyborów  
do Senatu w 1989 r. w procedurze akcesji Polski do Rady Europy

Realizacja standardów dotyczących parlamentów narodowych w państwach 
członkowskich RE przebiega w różnym tempie i zakresie. Podstawowy warunek 
przeprowadzenia wolnych wyborów do parlamentu, mający charakter sine qua 
non, musi być spełniony już w fazie zabiegania o członkostwo63. 

Dało to znać m.in. w przypadku aplikacji Polski. Przeprowadzenie wolnych 
wyborów było pierwszym oczekiwaniem, jakie RE sformułowała wobec Polski. 
w dokumentach RE dostrzeżono znaczenie wyborów przeprowadzonych w dniu 
4 czerwca 1989 r. jako „pierwszych pluralistycznych wyborów w państwach Eu-
ropy Środkowej i wschodniej”. Jest to o tyle istotne, że choć wybory były obar-
czone kompromisem osiągniętym przy Okrągłym Stole, a Sejm miał charakter 
„kontraktowego”, to jednak teza o pierwszych pluralistycznych wyborach mogła 
być sformułowana na podstawie faktu, że Senat został wyłoniony w trybie wol-
nym. Gdyby tych wolnych wyborów do Senatu nie było, trudno by oczekiwać, 
by to, co zdarzyło się w dniu 4 czerwca 1989 roku, mogło być określone mianem 
„pluralistycznych wyborów”. Rozważając hipotetycznie, że wybory dotyczyłyby 
jedynie Sejmu, w jego oktrojowanej formie, trudno by oczekiwać, że ocena RE 
byłaby podobna. Raczej uznano by wybory w Polsce jako pewną modyfikację 
systemu komunistycznego, niezmieniającą jednak istoty systemu. nie wiadomo 
też, czy RE zdecydowałaby się na rozpoczęcie procedury akcesyjnej w odniesie-
niu do Polski. nie ulega więc, jak się wydaje, wątpliwości, że wolne wybory do 
Senatu, przeprowadzone w 1989 r., były istotnym asumptem do zbliżenia Polski 
do Rady Europy, co znalazło wyraz w zapoczątkowaniu procedury akcesyjnej. 
należy wszakże jednoznacznie podkreślić, że wolny wybór Senatu nie był wa-
runkiem wystarczającym, by uznać, że warunek wolnego wyboru parlamentu, 
jako otwierający drogę do członkostwa w RE, został spełniony.

Ograniczona formuła Sejmu, wypracowana przy Okrągłym Stole,  powodowa-
ła jednak w percepcji RE, że tylko Senat miał charakterystykę ciała ustawodaw-
czego  wyłonionego w wyniku wolnych wyborów. nie było to więc spełnienie 
wymogów RE, które niewątpliwie wiązały się z oczekiwaniem, że również Sejm 
będzie pochodził z wolnych wyborów. Znalazło to jednoznaczny wyraz w doku-
mentach RE. Zgromadzenie Parlamentarne RE  stwierdzało, że przyjęcie Polski 
na członka RE powinno nastąpić „niezwłocznie po poinformowaniu przewod-
niczącego Zgromadzenia, że Prezydium Zgromadzenia jest usatysfakcjonowa-

63  Zob. J. Jaskiernia, Wpływ procesu internacjonalizacji wartości demokratycznych na system 
ustrojowy RP [w:] Dylematy polskiej demokracji, red. ł. Danel i J. kornaś, kraków 2012, s. 41.
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ne z faktu przeprowadzenia wolnych wyborów”64. Podobne stanowisko zajął 
komitet Ministrów65. Standard wolnych wyborów parlamentarnych miał więc 
charakter conditio sine qua non członkostwa. w raporcie Finsberga, dotyczącym 
niezbędnych zmian w Polsce, odnotowano wprowadzenie do konstytucji, w ra-
mach zmian dokonanych w dniu 7 kwietnia 1989 r., zasad podziału władzy i plu-
ralizmu politycznego. ważnym warunkiem było też zapewnienie niezależności 
władzy sądowniczej. Zmiany konstytucyjne potraktowane zostały jako usuwanie 
przeszkód uniemożliwiających przystąpienie Polski do EkPcz66.

choć przemiany te miały wymiar rewolucji ustrojowej, to jednak nie mogły 
być uznane za realizację oczekiwań RE. członkostwo w tej organizacji między-
narodowej stało się możliwe dopiero po odbyciu w dniu 27 października 1991 r. 
pierwszych w pełni wolnych wyborów do Sejmu RP. w konsekwencji Polska stała 
się w dniu 26 listopada 1991 r. członkiem Rady Europy.

6. uwagi końcowe

analiza systemu aksjologicznego Rady Europy prowadzi do wniosku, że organi-
zacja ta postrzega bikameralizm jako uprawnioną formę ustrojową. nie przesądza 
jednak, czy państwa członkowskie powinny po nią sięgać. wynika to w pierwszej 
kolejności z poszanowania suwerenności tych państw, ale też z faktu, że bikamera-
lizm nie należy do bezdyskusyjnych form ustrojowych, a jednoznaczne uzasadnienie 
znajduje jedynie w warunkach państwa federalnego. Jeśli więc w warunkach pań-
stwa federalnego dwuizbowość staje się logiczną i w pełni uzasadnioną konstrukcją 
ustrojową, to w warunkach państwa unitarnego jej zastosowanie musi wynikać 
z wewnętrznych przesłanek, zarówno o charakterze pragmatycznym (np. troska 
o jakość postępowania ustawodawczego), jak i o charakterze genetycznym (np. 
tradycja ustrojowa, tożsamość narodowa, konotacje historyczne).

wkład RE do przesądzania o strukturze parlamentu powinien wiec być po-
strzegany w warstwie poszukiwania argumentów ustrojowych o charakterze 
demokratycznych standardów prawnych. Z tego punktu widzenia istotne zna-

64  Zob. Opinion No. 154 (1990) on Poland’s application for membership of the Council of Europe.
65  Zob. Resolution (90) 18, Invitation to Republic of Poland to became a member of the Council 

of Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 23 October 1990 at the 446th meeting of Min-
isters’ Deputies).

66  Zob. Report on Poland’s application for membership of the Council of Europe (Rapporteur: 
Sir Geoffrey Finsberg, united kingdom, conservative), Parliamentary assembly of the council of 
Europe, Strasbourg – 19 September 1990, Doc. 6289, s. 3–6. Por. J. Jaskiernia, Wpływ Rady Europy 
na proces transformacji w Polsce [w:] Młode Demokracje: 20 lat transformacji systemowej w Europie 
Środkowej. Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. w. Saletra, J. Jarosiński, kielce 2010, s. 17.
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czenie ma dostrzeganie przez RE, że dwuizbowość jest czynnikiem wzmacnia-
jącym dwie inne wartości o charakterze fundamentalnym dla demokratycznych 
systemów ustrojowych: podziału władzy i pluralizmu politycznego. argumenty 
te wydają się mieć istotny walor w dyskusjach na racjonalnością utrzymywania 
Senatu w Polsce. choć bowiem Polska nie jest państwem federalnym, gdzie dwu-
izbowość jest niezbędnym rozwiązaniem instytucjonalnym, to jednak z aksjologii 
Rady Europy wypływa szereg argumentów, pozwalających zrozumieć walory 
ustrojowe, które dwuizbowość niesie. 

istotne jest również postrzeganie RE jako instytucji, która oferuje mechanizmy, 
o charakterze know how, ułatwiające państwo członkowskim wdrażanie demo-
kratycznych instytucji ustrojowych, m.in. bikameralizmu. Szczególną rolę spełnia 
tu Europejska komisja („Demokracja przez Prawo”), zwana komisją wenecką. 
analizując projekty konstytucji i ustaw, dotyczących m.in. dwuizbowości, wska-
zuje ona, które rozwiązania spełniają, a które nie, standardy demokratyczne RE67.

RE oferuje wreszcie mechanizm kontrolny, a zwłaszcza procedurę monitorin-
gową, za pomocą której może oddziaływać na to, by standardy demokratyczne, 
m.in. w zakresie wdrażania dwuizbowości, były dotrzymywane.

67  Zob. J. Jaskiernia, Wpływ Rady Europy na modelowanie reżimów politycznych w państwach 
Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r. [w:] 20 lat transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej 
i Północnej, red. M. Słowikowski, a. Stępień-kuczyńska, wydawnictwo adam Marszałek, Toruń 2011.
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Streszczenie

Senat RP a bikameralizm w systemie aksjologicznym Rady Europy

Dyskusja o bikameralizmie w Polsce koncentruje się w szczególności na argu-
mentach wewnętrznych związanych z racjonalnością tzw. drugiej izby. Może być 
jednak wartościowe wniesienie do tej dyskusji pewnych argumentów z obszaru 
międzynarodowych standardów demokratycznych. w opracowaniu tym autor 
prezentuje argumenty z obszaru systemu aksjologicznego Rady Europy. Ta orga-
nizacja międzynarodowa, powstała w 1949 r. (Traktat londyński), koncentruje 
się na takich wartościach, jak promowanie demokracji, rządów prawa i ochronie 
praw człowieka.

RE postrzega bikameralizm jako legitymowaną formę struktury parlamen-
tarnej. nie wywiera wszakże presji na państwa członkowskie, by ją stosowały, 
z wyjątkiem państw federalnych, gdzie bikameralizm jest logicznym i koniecznym 
rozwiązaniem, eksponującym rolę części składowych (stanów, prowincji, landów, 
republik) w parlamentarnym procesie decyzyjnym.

Stanowisko RE w sprawie bikameralizmu powinno być postrzegane w szer-
szym kontekście demokratycznych wartości: podziału władzy i pluralizmu po-
litycznego. bikameralizm wzmacnia te wartości. argument ten powinien być 
pomocny w polskich dyskusjach nad racjonalnością bikameralizmu i wzmocnienia 
pozycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Summary

The Senate of the Republic of Poland and the bicameralism in the Council of 
Europe’s axiological system

The discussion about bicameralism in Poland concentrates especially about 
internal arguments dealing with rationality of the so called “second cham-
ber”. It may be valuable to add to this discussion some arguments from the 
sphere of international democratic standards. It this paper the author brings 
about some arguments from the Council of Europe’s axiological system. This 
international organization, created in 1949 (Treaty of london), concentrates 
on such values as promoting democracy, rule of law and protection of hu-
man rights.

The CoE perceives bicameralism as a legitimate form of parliamentary struc-
ture. It do not however press the member states to use this form, with the ex-



ception of federal states, where bicameralism is a logical and necessary solution 
to expose the role of entities (states, provinces, lands, republics) in the decision-
making process in a parliament.

The position of CoE towards bicameralism should be perceived in broader 
context of the democratic values: division of power and political pluralism. The 
bicameralism strengthens these values. This arguments should be helpful in 
Polish discussion about rationality of the bicameralism and strengthening of 
a  position of the Senate of the Republic of Poland.
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Dr hab. bogumił Szmulik

Druga izba jako niezbędny mechanizm 
podziału i równoważenia władzy  
w doktrynie Monteskiusza  
i Benjamina Constanta1

idea podziału władzy państwowej wydaje się być trwale zakorzeniona we 
współczesnej myśli ustrojowej. Pokusić się można nawet o stwierdzenie, że podział 
taki (w sensie funkcjonalnym) istnieje także w systemach demokratycznych, które 
– przynajmniej formalnie – nie przyjmują zasady podziału władzy. na przestrzeni 
dziejów przedstawione zostały rozliczne teorie podziału władzy, niemniej jednak 
największą karierę zrobiła spośród nich koncepcja podziału władzy przedstawiona 
przez Karola Monteskiusza w pracy O duchu praw (1748 r.). To do tej teorii nawią-
żą autorzy pierwszych nowożytnych konstytucji (Stanów Zjednoczonych – 1787, 
Polski i Francji – 1791 r.). Także współcześnie jest ona najczęściej przyjmowaną 
koncepcją ułożenia wzajemnych relacji między konstytucyjnymi organami wła-
dzy państwowej. u Monteskiusza na całościową teorię podziału władzy składały 
się trzy powiązane ze sobą zasady: 1) społecznego podziału władzy; 2) zasada 
funkcjonalno-organizacyjnego podziału władzy, wyrażająca się wyodrębnieniem 
trzech władz i powierzeniu sprawowania każdej z nich odrębnemu (odrębnym) 
organowi państwowemu, 3) zasada równowagi i wzajemnego hamowania władz. 
O ile większość z tych przesłanek zachowuje aktualność do dziś (także zasada 
społecznego podziału władzy, która jest współcześnie pomijana i uznawana przez 

Dr hab. bogumił Szmulik – profesor nadzw. uniwersytetu kardynała Stefana wyszyńskiego 
w Warszawie.

1  Referat wygłoszony na konferencji naukowej pt. Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Se-
natu RP, zorganizowanej przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich Senatu RP w dniu 15 października 2013 r. w warszawie.
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wielu za historyczną), to należy jednak zauważyć, że nie do końca wyróżnienie 
tylko trzech władz oddaje złożoność współczesnego demokratycznego państwa 
konstytucyjnego i wielość występujących w nim „władz”. na tę kwestię zwracał 
uwagę w polskiej doktrynie w licznych pracach andrzej Sylwestrzak. 

Dlaego należy zwrócić uwagę na późniejszą koncepcję benjamina constanta,  
przedstawioną już po doświadczeniach XViii-wiecznych rewolucji burżuazyjnych. 
Doktryna podziału władzy constanta – choć jak pokazuje porównanie rozmaitych 
konstytucji, święciła swoje triumfy raczej w XiX-wiecznych konstytucjach monar-
chicznych – wydaje się paradoksalnie lepiej odpowiadać potrzebom współczesnej 
pluralistycznej demokracji z jej całą złożonością. Ze względu na to, że doktryna 
ta jest mniej znana od koncepcji Monteskiusza – w przeciwieństwie do niego, 
z dzieł constana poświęconym problematyce ustroju państwa dostępna w ję-
zyku polskim jest tylko wydana w 1831 r. przez W. Niemojowskiego O monarchii 
konstytucyjney i rękoymiach publicznych, należy powiedzieć – zanim przejdziemy 
do zasadniczego tematu roli ii izby w mechanizmie podziału władzy – że według 
constanta monteskiuszowski trójpodział jest niewystarczający. wyodrębniał 
on bowiem nie trzy, ale pięć władz: wykonawczą, królewską („neutralną”), 
sądowniczą, prawodawczą i samorządową (municypialną). Przy czym władzę 
prawodawczą dzielił on podobnie jak Monteksiusz na dwie izby. u constanta 
władza prawodawcza dzielić się miała na 1) władzę reprezentacyjną stałą (izba 
niższa powoływana w wyborach) i 2) na władzę reprezentacyjną opinii (izba 
wyższa mianowana przez monarchę).

O ile więc karol Monteskiusz, dostrzegając pewne niebezpieczeństwo jed-
noizbowej legislatywy w systemie podziału władzy,  a wynikające z posiadania 
przez nią bezpośredniej legitymacji pochodzącej z wyborów – chciał je w związku 
z tym zrównoważyć przez podział władzy prawodawczej między dwie równo-
uprawnione izby – kierował się w tym względzie raczej intuicją (jakże trafną!), 
bo przyszło mu tworzyć w okresie monarchii absolutnych, to drugi beniamin 
constan mógł już na poparcie swoich zastrzeżeń wobec omnipotencji parlamentu 
przedstawić doświadczenia dyktatury jakobińskiej. Pokazały one w pełni, że 
także parlament – czy też stojąca za nim grupa polityków – mogą sprawować 
władzę równie arbitralną jak król. w związku z tym uznawał on, że także par-
lament może swoimi działaniami prowadzić do tyranii i zagrażać wolności oby-
wateli, stąd konieczne jest powściąganie także tej władzy. Od niego to pochodzi 
powiedzenie, iż tyrania staje się tym niebezpieczniejsza, z im większej liczby 
tyranów się składa i że naród tylko wtedy będzie wolny, kiedy jego reprezentacja 
będzie odpowiednio hamowana. Jako że podobnie jak Monteskiusz nie rozpatry-
wał możliwości tworzenia takiej przeciwwagi przez rozbudowane mechanizmy 
demokracji bezpośredniej, co mogłoby być pewnym rozwiązaniem, ale wyma-
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gającym z kolei dużej aktywności obywateli, więc rozwiązaniem niepewnym 
co do skuteczności, a wzmacnianie egzekutywy (i tak silnej w koncepcjach obu 
autorów) nie wchodziło w grę, czynnikiem równoważącym w podziale władzy 
musiała stać się ii izba parlamentu. Mówiąc wprost, to druga izba miałaby być 
podmiotem uniemożliwiający sięgnięcie po władzę arbitralną.

w obu koncepcjach istotne było takie ułożenie stosunków między wszystkimi 
władzami, by żadna z nich nie była w stanie uzyskać przewagi nad inną. b. con-
stant wskazywał w tym względzie, że jednoizbowy parlament może przejawiać 
tendencję do przemawiania w imieniu całego narodu, podkreślania swojej „lep-
szej” od innych władz legitymizacji do decydowania o sprawach państwowych, 
gdy często może on być wyrazem poglądów wyłącznie swojego składu. Dwu-
izbowość w tym ujęciu przeciwdziałałaby takiej uzurpacji przez legislatywę wy-
łączności do reprezentowania suwerenna. bowiem w dwuizbowość parlamentu 
u obu autorów wpisana była wyraźnie przeciwstawność obu izb i konieczność 
wypracowywania przez nie wzajemnego konsensusu. inaczej mówiąc, ii izba 
miała być nie izbą milczącą, bierną czy samoograniczającą się, ale aktywnym 
i wyrazistym uczestnikiem procesu politycznego, mogącym na niego oddziaływać 
zarówno w sposób inspirujący, jak i hamujący.

Za dwuizbowością zdaniem constanta przemawia także troska o jakość stano-
wionego prawa, o stawianie tamy nierozsądnym, można by rzec populistycznym 
projektom. Myśliciel też uważał, że jednoizbowy parlament nie będzie w stanie 
skutecznie im przeciwdziałać. ciekawe, że współczesne doświadczenia ustrojo-
we w pełni potwierdzają trafność tej uwagi. większa troska przykładana przez 
drugą izbę do jakości tworzonego prawa wynikać miała z jej składu osobowe-
go, w obu ujęciach była to przecież izba reprezentująca elity społeczne, a więc 
zazwyczaj osoby o jednak wyższych niż przeciętny poziomie znajomości spraw 
państwowych, a więc przygotowane do pracy państwowej. u Monteskiusza 
były to osoby zasiadające w ii izbie ze względu na urodzenie, constant wydaje 
się przyjmować tu inne, bardziej „fachowe” spojrzenie, parowie bowiem mieli 
być mianowani dożywotnio przez monarchę, co otwierało drogę do obdarzania 
tą godnością osób, które nie mogły wylegitymować się urodzeniem, ale wyróż-
niały się w pracy państwowej i mogły wnieść wiedzę fachową do parlamentu, 
niekoniecznie chcąc kandydować w wyborach. Znów uwidacznia się tu większa 
nowoczesność tej koncepcji wynikająca z przedstawienia jej już po przemianach, 
jakie przyniósł 1789 rok. 

beniamin constan wskazywał także, że ii izba, stanowiąc – jak już wspomniałem 
– instrument powściągania izby pierwszej, wypełnia także funkcję stabilizatora 
istniejącego ustroju politycznego, chroni go przed wstrząsami i nagłymi zmianami. 
Rola ii izby jako „stabilizatora” ustroju znów była pochodną sposobu kreowania 
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jej reprezentacji, zasiadać mieli w niej ludzie już doświadczeni, a więc z większym 
sceptycyzmem podchodzący do gwałtownych i rewolucyjnych przemian. Zdolni 
do trzeźwej oceny wielu kusząco z pozoru wyglądających programów reform. 
w związku z tym izba ta mogła powstrzymywać zmiany, które w dłuższej per-
spektywie przyniosłyby państwu szkodę, mimo być może krótkotrwałego zysku 
politycznego. Takiej postawie ii izby rzecz jasna sprzyjać miało to, że nie podlegała 
ona weryfikacji wyborczej, w związku z tym w mniejszym stopniu niż organy wy-
bierane musiała liczyć się ze zdaniem opinii publicznej. nietrudno przychylić się do 
wniosku, że także dziś stabilność ustroju, stabilność prawa powinna być uznawana 
za wartość doniosłą z punktu widzenia społecznego. Przecież powszechnie narzeka 
się teraz na inflację prawa, przeregulowanie różnych dziedzin życia społecznego, 
ciągłe reformowanie reform. Można więc współcześnie rozważyć istnienie drugiej 
izby pomyślanej jako organ zapewniający taką stabilność, przez niepoddawanie 
się nastrojom chwili – obecnie tak często generowanym przez media masowego 
przekazu czy tabloidy, które na podstawie jednostkowych zdarzeń skłonne są do 
formułowania wniosków o potrzebie daleko idących zmian obowiązującego prawa 
albo o zbędności danej instytucji ustrojowej.

u beniamina constanta dodatkowym argumentem przemawiającym za ko-
niecznością dwuizbowości, w której izba druga nie miałaby określonej kadencji 
oraz nie mogłaby zostać rozwiązana, była obawa przed rozwiązaniem izby niż-
szej, co w przypadku jednoizbowości pozostawiłoby kraj przez jakiś czas bez 
parlamentu, co prawda współczesna demokracja rozwiązała ten problem przez 
likwidację przerwy międzykadencyjnej, ale mimo wszystko „siła” parlamentu 
w takim okresie przejściowym jest nieznaczna. Trzeba bowiem pamiętać, iż 
oprócz legitymacji opartej  na obowiązujących przepisach prawnych mamy także 
do czynienia z legitymacją wynikającą z czynników politycznych, w przypadku 
zaś rozwiązania parlamentu z powodu niemożności wyłonienia przez niego 
sprawnego rządu lub pod wpływem świadomości utraty legitymizacji w oczach 
wyborców skuteczność takiej izby wobec innych organów władzy byłaby w takim 
okresie wyborczym mocno ograniczona. wobec tego przyjęcie, że jedna z izb 
parlamentu jest nierozwiązywalna, nie posiada określonej kadencji, nie traci 
moim zdaniem swojej aktualności.

w obu koncepcjach istotne było to, że poszczególne „władze”, w tym izby 
dwuizbowej legislatywy, miały reprezentować interesy innej części społeczeń-
stwa. Obaj twórcy wychodzili z założenia, że interesy te mogą być, po pierwsze, 
sprzeczne, po drugie, że jednak izba nie będzie mogła ich w sposób pełny wy-
rażać. ówcześnie – jak wspomniałem – duża część autorów uznaje „społeczny” 
element równoważenia i podziału władzy za historyczny, mający rację bytu na 
przełomie XViii/XiX w. 
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Zwolennicy poglądu o historyczności „społecznego” podziału władzy wysu-
wają również argument braku współcześnie klas społecznych w rozumieniu typo-
wym dla  końca XViii w., czy też upowszechnienia prawa wyborczego, które jest 
w większości krajów zbliżone do obu izb (więc reprezentują on ten sam demos). 
a przecież constant dwuizbowość uzasadniał tym, że izba Deputowanych ma 
pochodzić w wyborów bezpośrednich, ale nie powszechnych i ma reprezentować 
opinię publiczną, zaś izba Parów ma być czynnikiem bardziej zachowawczym, 
bowiem parowie są niezależni dzięki swojej pozycji społecznej, więc powściągają 
także monarchę. Oczywiście tak rozumiany klasowy, „społeczny” komponent 
podziału władzy w dwuizbowości nie da się współcześnie uzasadnić. niemniej 
jednak moim zdaniem nie stracił on współcześnie na znaczeniu, a koncepcja, że 
obie izby parlamentu powinny – i mogą –  reprezentować różne człony społe-
czeństwa jest możliwa do uzasadnienia. 

Reasumując – współcześnie za zastosowaniem w organizacji legislatywy 
struktury dwuizbowej zbudowanej na zasadzie społecznego podziału władzy 
przemawiać może kilka przesłanek, po pierwsze – współczesny pluralizm po-
staw i opinii jest znacznie większy niż XViii/XiX w.; po drugie – zwraca się coraz 
większą uwagę na poszanowanie praw mniejszości (stąd np. coraz szersze gwa-
rantowanie praw opozycji politycznej); po trzecie – także interesy różnych grup 
społecznych bywają sprzeczne, a państwo demokratyczne usiłuje rozwiązywać 
te sprzeczności przez tworzenie pozaparlamentarnych form dialogu społecznego 
(Rady Gospodarki i Pracy czy w Polsce komisja Trójstronna), które jednak nie mają 
– i nie mogą – mieć takich możliwości działania jak izba parlamentu; po czwar-
te – mimo powszechności prawa wyborczego nie wszystkie postawy i interesy 
znajdują swój wyraz w parlamencie opartym na działaniu partii politycznych, 
roszczących sobie prawo do reprezentowania ogółu. Moim zdaniem społeczny 
komponent podziału i równoważnia władzy silnie obecny w obu doktrynach 
mógłby być urzeczywistniony przez taką reformę drugiej izby parlamentu, by 
stała się ona wyrazicielem interesów tych grup społecznych, których głos nie 
znajduje wyrazu w parlamencie. Senat powinien być organem, w skład którego 
wchodziliby przedstawiciele rolnictwa, rzemiosła, handlu, przemysłu, szkol-
nictwa wyższego, samorządów zawodowych, reprezentatywnych organizacji 
społecznych. Tak między innymi pomyślana druga izba wyrażałaby interesy ze 
swej istoty polityczne, nie oparte jednak na podstawie partyjnej. 
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Streszczenie

idea podziału władzy państwowej wydaje się być trwale zakorzeniona we 
współczesnej myśli ustrojowej. Pokusić się można nawet o stwierdzenie, że 
podział taki (w sensie funkcjonalnym) istnieje także w systemach demokratycz-
nych, które – przynajmniej formalnie – nie przyjmują zasady podziału władzy. 
na przestrzeni dziejów przedstawione zostały rozliczne teorie podziału władzy, 
niemniej jednak największą „karierę” zrobiła spośród nich koncepcja podziału 
władzy przedstawiona przez karola Monteskiusza w pracy „O duchu praw” 
(1748 r.). To do tej teorii nawiążą autorzy pierwszych nowożytnych konstytucji 
(Stanów Zjednoczonych – 1787, Polski i Francji – 1791 r.). Także współcześnie jest 
ona najczęściej przyjmowaną koncepcją ułożenia wzajemnych relacji między 
konstytucyjnymi organami władzy państwowej. autor publikacji zwraca  również 
uwagę na późniejszą koncepcję benjamina constanta,  przedstawioną już po do-
świadczeniach XViii-wiecznych rewolucji burżuazyjnych. Doktryna podziału wła-
dzy constanta – choć jak pokazuje porównanie rozmaitych konstytucji, święciła 
swoje triumfy raczej w XIX-wiecznych konstytucjach monarchicznych – wydaje 
się paradoksalnie lepiej odpowiadać potrzebom.

Słowa kluczowe: druga izba, podział władzy, doktryna, Monteskiusz, Constant

Abstract

The idea of public authority division seems to be deeply entrenched in a con-
temporary political thought. One can be even tempted to claim that this division 
(in a functional meaning) exists also in democratic systems which, at least for-
mally, do not use the separation of powers. Over the centuries, numerous theo-
ries about the separation of powers were presented but the theory presented by 



charles de Montesquieu in his ‘The Spirit of the Laws’ 1748) has gained the greatest 
popularity. The authors of the first modern constitutions (the uS – 1787, Polish 
and French – 1791) referred to charles de Montesquieu’s theory. nowadays, it is 
the most frequently used theory of establishing mutual relationships between 
constitutional public authorities as well. The author of a publication takes also 
into account a theory of Benjamin Constant presented after experiences of the 
18th century bourgeoisie revolutions. Although the Constant’s separation of 
powers doctrine was popular mostly in 19th century constitutional monarchies 
(as show in various constitutions comparison), it seems to better suits the needs.
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Dr Radosław Grabowski

Instrumenty służące uzgadnianiu  
treści uchwały o zmianie konstytucji  
w parlamentach dwuizbowych  
funkcjonujących w państwach europejskich

wzajemne stosunki pomiędzy izbami w parlamencie dwuizbowym mogą być 
zróżnicowane, w zależności od przedmiotu postępowania. Można sformułować 
tezę, że procedurą pozwalającą na ocenę faktycznych relacji jest procedura zmia-
ny konstytucji1. Jej realizacja w parlamencie dwuizbowym ujawnia, czy ustrojo-
dawca powierzył obu izbom istotną rolę w kształtowaniu norm rangi ustrojowej, 
czy też wybrał inne rozwiązanie. „usytuowanie mechanizmu kształtowania 
kompromisu w łonie parlamentu w postaci jego dwuizbowej struktury wydaje 
się mieć dla obu partnerów same zalety. Przede wszystkim obie izby – każda 
w swoisty dla siebie i zmienny w czasie sposób – są przynajmniej w założeniu 
reprezentatywne wobec odpowiednich struktur społecznych. (…) wśród elit 
politycznych wywodzących się z obu grup społecznych ma miejsce zarówno 
artykulacja interesów, jak również poszukiwanie rozwiązań kompromisowych.”2. 
w kontekście prac poprzedzających uchwalenie zmiany konstytucji szczególnie 
istotne jest uzgodnienie stanowisk, gdyż uchwalenie zmian jest uzależnione od 

Dr Radosław Grabowski – katedra Politologii, uniwersytet Rzeszowski.
1 Pojęcie „zmiana konstytucji” jest w niniejszym opracowaniu rozumiane ściśle, tj. jako mody-

fikacja, uzupełnienie lub usunięcie wybranych jednostek redakcyjnych, z zastrzeżeniem obowią-
zujących w poszczególnych państwach zastrzeżeń, ograniczających zmianę wybranych. należy 
od niego odróżnić tzw. zmianę całkowitą, czyli uchwalenie nowej konstytucji. Szerzej: a. Szmyt, 
Zasady zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach 
europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008, s. 273.

2 E. Zwierzchowski, Prawnoustrojowa ewolucja drugich izb w państwach europejskich, [w:] Izby 
drugie parlamentu, red. E. Zwierzchowski, białystok 1996, s. 28 
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podjęcia jednobrzmiącej uchwały w każdej z izb. analiza stosowanych rozwią-
zań prowadzi do wniosku, że w takich wypadkach stosowane są różne, często 
całkowicie odmienne rozwiązania.

wyłączenie jednej z izb parlamentu

Przypadkiem szczególnym jest wyłączenie jednej z izb parlamentu z procedury 
zmiany konstytucji. Z tego rodzaju sytuacją mamy do czynienia w dwu współcze-
snych państwach europejskich: bośni i Hercegowinie oraz Słowenii. Rozwiązania 
idące w tym kierunku nie są bynajmniej domeną państw byłej Jugosławii – także 
w austrii udział izby drugiej w procedurze zmiany konstytucji jest ograniczony.

konstytucja bośni i Hercegowiny decyzję w sprawie zmiany konstytucji powie-
rza izbie Przedstawicielskiej (art. X konstytucji bośni i Hercegowiny), odstępując 
na użytek tej procedury od zasady dwuizbowości3. izba ludu nie bierze udziału 
w rozpatrywaniu projektu, nie uczestniczy także w podejmowaniu decyzji o cha-
rakterze ustrojowym, choć w literaturze wskazywane są wyjątki od tej reguły4. 

konstytucja Słowenii w rozdziale iX, regulującym zasady zmiany konstytucji, nie 
wspomina o Radzie Państwa, dokonując wyłączenia izby drugiej z tej procedury5. 
Tym samym Rada Państwa została całkowicie odsunięta od decyzji o charakterze 
ustrojowym. Słoweńska izba ii nie dysponuje nawet prawem inicjatywy w sprawie 
zmiany konstytucji, choć posiada prawo inicjatywy w procesie ustawodawczym6. 

3 konstytucja bośni i Hercegowiny z dnia 30 marca 1994 r., tekst w j. angielskim dostępny na 
stronie: http://www.ccbh.ba/public/down/uSTaV_bOSnE_i_HERcEGOVinE_engl.pdf (stan na dzień 
2012.12.15). Zob. P. Osóbka, System konstytucyjny Bośni i Hercegowiny, Warszawa 2011, s. 15 i 50. 

4 k. krysieniel zwraca uwagę, że zgodnie z art. 4 ust. 3 konstytucji bośni i Hercegowiny przed-
stawiciele każdego z trzech narodów reprezentowanych w izbie Przedstawicielskiej mogą zgłosić 
weto do każdej podjętej w izbie decyzji, powołując się na ochronę swoich żywotnych interesów. 
„w takiej sytuacji sprawę rozpatruje izba ludu (15 członków – po równo bośniaków, Serbów i chor-
watów), gdzie do pozytywnego rezultatu potrzebna jest większość głosów deputowanych każdego 
z narodów. Jeśli nie udaje się jej uzyskać, powoływana jest komisja wspólna, złożona z 9 członków 
(po 3 bośniaków, Serbów i chorwatów). (…) Problem prawny polega na tym, że nie jest do końca 
jasne, czy procedura zmiany konstytucji podlega tym samym regułom ochrony praw narodowych 
(…). K. Krysieniel, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Bośni i Hercegowiny, [w:] Zasady zmiany 
konstytucji w państwach europejskich, red. R. Grabowski, S. Grabowska, Warszawa 2008, s. 60-61.

5 konstytucja Republiki Słowenii z dnia 23 grudnia 1991 r., ostatnia zmiana z dnia 27 czerwca 
2006 r. tłum. P. winczorek, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. w. Staśkiewicz, 
Warszawa 2011.

6 Zob. P. Sarnecki, Drugie izby parlamentów i ich rola w ustawodawstwie, Raport nr 152 dostęp-
ny na stronie: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-152.htm (stan na dzień 2013.09.25); S. Patyra, 
Republika Słowenii, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, 

http://www.ccbh.ba/public/down/USTAV_BOSNE_I_HERCEGOVINE_engl.pdf
http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-152.htm
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Konfrontacja izb parlamentu

cztery państwa – tj. austria, Polska, czechy oraz Holandia – pozostawiły 
izbom parlamentu swobodę, jeśli chodzi o uzgodnienie treści uchwał. Oznacza 
to, że członkowie izb mogą się w tej sprawie porozumieć bądź też pozostawić 
woli izb treść uchwały. Taka konfrontacja przy wymogu uchwały jednomyślnej 
może jednak doprowadzić do niepowodzenia całego przedsięwzięcia, chyba że 
mamy do czynienia z przypadkiem dwuizbowości asymetrycznej. 

austriackie regulacje konstytucyjne wiodącą rolę w ustawodawstwie – w tym 
ustawodawstwie konstytucyjnym – konsekwentnie przyznają Radzie narodowej. 
udział Rady Federalnej w procedurze zmiany konstytucji można określić jako 
limitowany7. Przepisy art. 44 ust. 2 konstytucji austrii wprowadzają wymóg wy-
rażenia zgody na zmianę konstytucji (większością 2/3 głosujących w obecności co 
najmniej połowy członków Rady Federalnej), o ile przepisy projektu ograniczają 
właściwości krajów w dziedzinie ustawodawstwa lub wykonawstwa. Odrzucenie 
projektu przez Radę Federalną definitywnie kończy prace z projektem zmiany 
konstytucji (weto absolutne). w wypadku zmian nieingerujących w kompeten-
cje krajów federalnych Rada Federalna może wnieść sprzeciw do uchwalonej 
ustawy konstytucyjnej, który Rada narodowa może odrzucić poprzez ponowne 
uchwalenie ustawy (weto zawieszające). należy mieć na uwadze, że art. 42 ust. 
5 Federalnej ustawy konstytucyjnej wyłącza całkowicie Radę Federalną z po-
stępowania w określonych sprawach8.

artykuł 235 ust. 2 konstytucji RP dokonał wzmocnienia pozycji Senatu w pro-
cedurze zmiany konstytucji, w porównaniu z trybem ustawodawczym9. Dokona-
nie zmian zostało wprawdzie uzależnione od zgody Senatu10, ale udział tej izby 
w analizowanej procedurze sprowadza się do zaakceptowania lub odrzucenia 

warszawa 2007, s. 362–363; P. uziębło, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Słowenii, [w:] Zasady 
zmiany konstytucji…, s. 321.

7 Zakres kompetencji Rady Federalnej odpowiada jej pozycji ustrojowej. Uprawnienia tego 
organu w zakresie ustawodawstwa sprowadzają się do dysponowania inicjatywą ustawodawczą 
oraz prawem weta zawieszającego, jedynie w niektórych przypadkach – absolutnego. Szerzej. 
H. Fischer, Współczesny parlament austriacki, [w:] Parlament Republiki Austrii, red. H. Schambeck, 
tłum. b. banaszak, warszawa 1997, s. 319–320; S. Pawłowski, Zmiany Konstytucji Austrii jako wyraz 
europeizacji, [w:] Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj. J. Wawrzyniak, 
warszawa 2011, s. 41; b. naleziński, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Austrii, [w:] Zasady zmiany 
konstytucji…, s. 37.

8 Federalna ustawa konstytucyjna Republiki austrii z 1 października 1920 r. (ostatnia 
zmiana z dnia 7 lipca 2011 r.), tłum. P. czarny i b. naleziński, [w:] Konstytucje państw Unii…

9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
10 Szerzej: P. Sarnecki, Senat RP a Sejm i Zgromadzenie Narodowe, Warszawa 1999, s. 77–78.
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projektu w kształcie uchwalonym przez Sejm11. Mankamentem przepisów art. 
235 wydaje się brak mechanizmu uzgadniania stanowisk pomiędzy izbami, przez 
co nieuprawnione wydają się opinie o zrównaniu pozycji izb polskiego parlamen-
tu w procedurze zmiany konstytucji. w literaturze przedmiotu podkreśla się 
wprawdzie ostateczny charakter decyzji Senatu, ale jednocześnie wytyka brak 
proceduralnych instrumentów pozwalających na wypracowanie kompromisu12. 
M. laskowska trafnie stwierdza: „Zważywszy że zgoda izby drugiej na ustawę 
o zmianie konstytucji w brzmieniu uchwalonym przez Sejm jest koniecznym 
warunkiem jej dojścia do skutku (…) należało spodziewać się, iż brak oficjal-
nych instrumentów gwarantujących Senatowi wpływ na treść nowelizacji (…) 
będzie rekompensowany w praktyce jakąś formą współdziałania obydwu izb 
parlamentu, tak by w drodze negocjacji doprowadzić do kompromisowych, ak-
ceptowalnych przez nie rozwiązań. Rzeczywistość nie zbiegła się jednak z tymi 
oczekiwaniami”13. 

W Republice Czeskiej izba II odgrywa w procesie zmiany konstytucji bardziej 
znaczącą rolę, niż ma to miejsce przypadku ustawodawstwa. Jej pozycja została 
wzmocniona poprzez przyznanie Senatowi prawa zwracania projektu ustaw wraz 
z poprawkami, które izba Poselska może uwzględnić lub odrzucić, co jednak skut-
kuje nieskutecznym zakończeniem postępowania w sprawie zmiany konstytucji14. 
interesujące, że jest to rezultatem przemiany (reinterpretacji) konstytucji, nie zaś 
decyzji ustrojodawcy15. Sytuację tę trafnie skomentowała M. kruk, która stwier-
dziła: „Tak mści się brak odrębnego trybu uchwalania ustaw konstytucyjnych. 
i zapewne brak ustawy o wzajemnych stosunkach między izbami, przewidzianej 
w konstytucji”16.

11 P. Czarny, Funkcje Sejmu i Senatu, [w:] Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 
2011, s. 263.

12 Problem ten jest szeroko komentowany w literaturze. Zob.: l. Garlicki, Nota 16 do art. 121 
Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001; M. Kudej, 
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, warszawa 2002, s. 87; w. Sokolewicz, Nota 25 oraz 27 do 
art. 235 Konstytucji RP, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, Warszawa 2001.

13 M. laskowska, Tryb zmiany konstytucji w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
elementów proceduralnych i praktyki), [w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2010, s. 152.

14 konstytucja Republiki czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r., tłum. M. kruk-Jarosz, [w:] 
Konstytucje państw Unii…

15 Szerzej: J. Filip, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Czeskiej, [w:] Zasady zmiany konstytucji…, 
s. 102; E. Gdulewicz, Republika Czeska, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 2, red. E. Gdulewicz, 
lublin 2005, s. 83.

16 M. Kruk, Procedura zmiany konstytucji na tle zasad trybu ustawodawczego Republiki Czeskiej, 
[w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych…, s. 32.
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Przepisy konstytucji Holandii nie ustanawiają mechanizmu mediacji pomiędzy 
izbami parlamentu, służącej uzgodnieniu kompromisowego projektu zmiany 
konstytucji. artykuł 85 holenderskiej konstytucji ustanawia podobną kolejność 
działań, jak ma to miejsce w czechach, podobne są też skutki odrzucenia projektu 
z poprawkami wprowadzonymi przez ii izbę17. Istnieje wprawdzie praktyka zapo-
biegania powstaniu sporu izb parlamentu o ostateczną treść projektu w ramach 
procedury ustawodawczej, jednak możliwość jej ewentualnego zastosowania 
w procesie zmiany konstytucji budzi wątpliwości18.

Zmiana Konstytucji Irlandii, zgodnie z art. 46 ust. 2 konstytucji, „zostaje 
uchwalona lub uznana za uchwaloną przez obie izby”19. Izba II ma wprawdzie 
możliwość wprowadzenia do ustawy o zmianie konstytucji poprawek, ale musi 
się liczyć z możliwością ich odrzucenia. w tej sytuacji interesującą alternatywą 
dla uchwalenia ustawy w zaproponowanym kształcie jest pozostawienie jej 
bez rozpatrzenia. warto nadmienić, że w parlamencie irlandzkim funkcjo-
nuje wspólna komisja ds. konstytucji (Join Comitee on the Constitution), co 
minimalizuje możliwość powstania konfliktu pomiędzy izbami na etapie prac 
z projektem20. 

należy nadmienić, że zmiana konstytucji Hiszpanii realizowana w trybie 
art. 168, – tj. zmiana wybranych norm zgodnie z procedurą ustanowioną 
w klauzuli rewizyjnej – nie przewiduje jakichkolwiek instrumentów służących 
uzgodnieniu przez izby treści uchwały21. konfrontacja kortezów oraz Senatu 
znacznie obniża szanse na skuteczne zakończenie procedury, biorąc pod 
uwagę, że jej realizacja wymaga zgodnych uchwał obu izb parlamentu dwu 
kolejnych kadencji. 

Procedura navette 

Dwa współczesne państwa europejskie zastosowały rozwiązania pozwa-
lające na uzgodnienie kompromisowej treści projektu zmiany konstytucji bez 
powoływania zespołów mediacyjnych. Technicznie rzecz biorąc, procedura taka 

17 konstytucja królestwa niderlandów z dnia 28 marca 1814 r., tłum. a. Głowacki, b. Sze-
pietowska [w:] Konstytucje państw Unii…

18 M. Ziółkowski, Anonimowa konstytucja. Dyskretna europeizacja (uwagi na tle procedury zmian 
konstytucji Królestwa Niderlandów), [w:] Europeizacja konstytucji…, s. 117–118.

19 konstytucja Republiki irlandii z 1937 r., tłum. S. Grabowska, [w:] Konstytucje państw Unii…
20 Szerzej: J. Płachecki, System polityczny Irlandii. Ewolucja i współczesne wyzwania, Warszawa 

2010, s. 177–178; W. Konarski, System konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005, s. 70.
21 konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r., tłum. T. Mołdawa, [w:] Konstytucje 

państw Unii…



230

– określana jako navette, czyli żeglowanie ustawy – polega na wielokrotnym 
przekazywaniu tekstu projektu pomiędzy izbami lub komisjami izb, aż do uzgod-
nienia jednolitej wersji22. 

w konstytucji belgii nie została ustanowiona całkowicie odmienna od usta-
wodawczej procedura zmiany konstytucji, także w regulaminach izby Przedsta-
wicielskiej oraz Senatu nie znalazły się takie regulacje. należy zatem przyjąć, 
że zmiana konstytucji jest realizowana na podstawie procedury legislacyjnej, 
z zastrzeżeniem odmienności ustanowionych na mocy przepisów art. 77, 195, 
196–198 konstytucji belgii oraz art. 120 regulaminu izby Reprezentantów23. Pod-
stawowa różnica polega na równoprawności izb parlamentu współdecydujących 
o uchwaleniu ustawy zmieniającej konstytucję (art. 77 ust. 1 konstytucji belgii), 
podczas gdy udział Senatu w ustawodawstwie ma charakter fakultatywny (art. 
78 konstytucji Belgii)24. należy także zwrócić uwagę na możliwość zainicjowania 
prac nad zmianą konstytucji w Senacie, co oznacza, że izba Reprezentantów bę-
dzie go rozpatrywała jako druga i to ona może wnosić poprawki25. wśród licznych 
instytucji mających zastosowanie w procedurze zmiany konstytucji znalazł się 
mechanizm przesyłania pomiędzy izbami projektu z wniesionymi poprawkami, 
celem wypracowania jego kompromisowej treści26.

Zmiana konstytucji włoch wymaga dwukrotnego uchwalenia w każdej z izb, 
przy czym muszą być to wersje jednobrzmiące27. „Art. 97 ust. 1 regulaminu Izby 

22 Szerzej: K. Kubuj, Tryb zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej (zagadnienia proceduralne), 
[w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych…, s. 61.

23 Regulamin izby Reprezentantów z dnia 3 października 2003 r., (2010 r.) – The Rules of Pro-
cedure of the belgian House of Representatives, 3 Oct. 2003. – tekst w j. angielskim dostępny na 
stronie: http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementE.pdf (stan 
na dzień 2013-09-28).

24 konstytucja królestwa Belgii z dnia 7 lutego 1831 r., tłum. w. Skrzydło [w:] konstytucje 
państw unii…

25 M. krzemiński, Królestwo Belgii, [w:] Ustrój Unii Europejskiej…, s. 83.
26 „w nieprzekraczalnym terminie 60 dni Senat winien podjąć decyzję, czy nie ma podstaw do 

wnoszenia poprawek, czy przyjmuje projekt z wniesionymi poprawkami. Jeśli Senat nie podjął decyzji 
w ciągu 60 dni lub zdecydował o niewnoszeniu poprawek, izba Reprezentantów przesyła projekt 
królowi. Jeżeli natomiast Senat wniósł poprawki, to zwraca projekt izbie Reprezentantów, która 
ostatecznie rozstrzyga, czy przyjąć wszystkie lub niektóre poprawki Senatu, czy je odrzucić. Jeśli 
w toku obrad nad zwróconym jej przez Senat projektem ustawy izba Reprezentantów wprowadzi 
doń nowe poprawki, ponownie przesyła projekt do Senatu, który w nieprzekraczalnym terminie 
15 dni winien podjąć decyzję, czy przyjmuje projekt z poprawkami izby, czy wnosi do projektu 
swoje nowe poprawki. w przypadku, jeśli Senat nie podejmie w powyższym terminie decyzji lub 
zatwierdzi projekt z poprawkami izby, ta ostatnia przesyła projekt królowi. Jeśli Senat wniósł nowe 
poprawki, projekt wraca do izby Reprezentantów w celu ostatecznej decyzji, czy projekt przyjmuje 
z poprawkami Senatu, czy bez.” a. Głowacki, System konstytucyjny Belgii, Warszawa 1997, s. 36.

27 konstytucja Republiki włoskiej z 27 grudnia 1947 r. (według stanu prawnego na dzień 
2 października 2007 r.), tłum. Z. witkowski, [w:] Konstytucje państw Unii…

http://www.dekamer.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementE.pdf
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Deputowanych stanowi, że prace z projektem ustawy konstytucyjnej albo re-
widującej konstytucję przebiegają w pierwszej turze według reguł przewidzia-
nych dla projektów ustaw zwykłych. ustęp drugi tegoż artykułu stanowi, że po 
zakończeniu pierwszej tury prac nad projektem przesyła się go do Senatu. Jeśli 
projekt ulega modyfikacji w Senacie (art. 97 ust. 3), izba Deputowanych obraduje 
tylko nad tymi modyfikacjami i ewentualnymi wynikającymi z nich konsekwen-
cjami zaproponowanymi przez izbę Deputowanych (art. 70 ust. 2)”28. Opisana 
powyżej procedura „krążenia poprawek”, określana jako navette, pozwala osią-
gnąć jednomyślność. Dzięki temu instrumentowi istnieje prawny mechanizm 
uzgodnienia stanowisk obu izb, niezbędny z uwagi na równorzędną pozycję izb 
włoskiego parlamentu29. 

Mediacja pomiędzy izbami parlamentu

w przypadku pięciu państw zastosowane zostało rozwiązanie, które ce-
chuje ustanowienie specjalnych procedur, mających służyć wypracowaniu 
przez obie izby parlamentu kompromisu. Odbywa się to w ramach specjalnie 
w tym celu powołanych komisji porozumiewawczych – określanych także 
jako rozjemcze lub mediacyjne – w których pracach biorą udział członkowie 
izb parlamentu.

konstytucja białorusi na mocy art. 100 wprowadza możliwość powołania 
komisji porozumiewawczej w razie odrzucenia projektu przez Radę Republiki, 
tj. izbę ii białoruskiego parlamentu. O tej instytucji, będącej elementem trybu 
ustawodawczego, nie wspominają regulujące tryb zmiany konstytucji przepisy 
rozdziału Viii konstytucji30. Jednak w opinii J. Zaleśnego rozwiązanie takie może 
być stosowane „w sytuacji rozbieżności między izbami”31. wydaje się to logiczne, 
bowiem obie izby białoruskiego parlamentu uchwalają ustawę o zmianie konsty-
tucji w dwu czytaniach, a zatem procedura pozwala na wnoszenie poprawek. 
Dopuszczalność wykorzystania tej instytucji przesądzają przepisy art. 68 ustawy 
o Zgromadzeniu narodowym Republiki białorusi, w którym wymienione zostały 

28 J. Wawrzyniak, Podstawowy procedury dotyczące zmian konstytucji w Republice Włoskiej, [w:] 
Tryb zmiany konstytucji w wybranych…, s. 224 – 225.

29 Zob. Z. Witkowski, Ustrój konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego 
przemian 1989–2004, Toruń 2004, s. 185; idem, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Włoskiej, [w:] 
Zasady zmiany konstytucji…, s. 402.

30 konstytucja Republiki białorusi z dnia 24 listopada 1996 r., zmieniona w referendum 
dnia 17 października 2004 r., tekst w j. angielskim dostępny na stronie: http://www.kc.gov.
by/en/main.aspx?guid=1411 (stan na dzień 2012.12.15).

31 J. Zaleśny, System konstytucyjny Białorusi, Warszawa 2011, s. 64.

http://www.kc.gov.by/en/main.aspx?guid=1411
http://www.kc.gov.by/en/main.aspx?guid=1411
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specyficzne cechy, odróżniające postępowanie w sprawie zmiany konstytucji od 
postępowania ustawodawczego32.

komisja mająca uzgodnić stanowiska obu izb może zostać powołana także 
w ramach procedury zmiany Konstytucji Hiszpanii realizowanej w trybie art. 
167, tj. bez ingerencji w katalog wybranych norm konstytucyjnych. Możliwość 
taką przemilcza konstytucja, ale stosowne regulacje można odnaleźć w art. 156 
Regulaminu Senatu. Z przepisów art. 156 ust. 3 regulaminu wynika, że w razie 
uchwalenia przez Senat projektu o treści odmiennej od projektu uchwalonego 
wcześniej przez kongres izba wybiera senatorów reprezentujących ją w komisji 
Mieszanej ds. wspólnego tekstu, poddawanemu następnie pod głosowanie 
w obu izbach kortezów Generalnych (zgodnie z art. 167 ust. 1 konstytucji Hisz-
panii)33. 

Przepisy art. 77 ust. 2 ustawy Zasadniczej niemiec pozwalają na zwołanie 
wspólnej komisji Mediacyjnej bundestagu i bundesratu, mającej przedyskutować 
i – ewentualnie – zaproponować zmianę ustawy uchwalonej przez bundestag34. 
Mając na uwadze mechanizm wyłaniania izb niemieckiego parlamentu oraz ich 
charakter, należy przychylić się do opinii wyrażonej przez E. Zwierzchowskiego, 
który stwierdził: „Postępowanie mediacyjne ma na celu nie tyle udoskonalenie 
ustawy, ile poszukiwanie politycznego kompromisu między interesami federacji 
wyrażonymi w ustawie uchwalonej przez Parlament Federalny, a interesami kra-
jów, które wyraża Rada Federalna. Jest ono też wyrazem woli współdziałania 
tych organów w procesie kojarzenia nie zawsze i nie w pełni zbieżnych dążeń 
podmiotów federalnej struktury państwa”35. Postępowanie przed komisją Media-
cyjną może się zakończyć: niezajęciem stanowiska, niezgłoszeniem uwag, reko-

32 Funkcjonowanie komisji porozumiewawczej reguluje art. 100 konstytucji Republiki białorusi 
oraz art. 61 – 72 ustawy o Zgromadzeniu narodowym Republiki białorusi z dnia 28 maja 2008 r. 
– Закон о Национальном собрании Республики Беларусь, 28 мая 2008 года - tekst w j. rosyjskim 
dostępny na stronie: http://house.gov.by/index.php/,6107,,,,0,,,0.html (stan na dzień 2013.09.25).

33 Regulamin Senatu z dnia 3 maja 1994 r. – Reglamento del Senado, 3 de mayo de 1994, tekst 
w j. hiszpańskim dostępny na stronie: http://www.senado.es/web/conocersenado/normas/regla-
mentootrasnormassenado/detallesreglamentosenado/index.html#t5c1 (stan na dzień 2013.05.29).

34 „artykuł 77. (2) bundesrat może w ciągu trzech tygodni od przekazania mu uchwalonej usta-
wy zażądać zwołania komisji, złożonej z członków bundestagu i bundesratu, w celu wspólnego 
przedyskutowania przedłożonej ustawy. Skład oraz tryb postępowania komisji ustala regulamin 
uchwalany przez bundestag za zgodą bundesratu. Delegowani do komisji członkowie bundesra-
tu nie są związani instrukcjami. Jeżeli do uchwalenia ustawy wymagana jest zgoda bundesratu, 
wówczas zwołania komisji może zażądać także bundestag i Rząd Federalny. Jeżeli komisja zapro-
ponuje zmianę uchwalonej ustawy, wówczas bundestag musi powziąć uchwałę na nowo. „ustawa 
Zasadnicza Republiki Federalnej niemiec z dnia 23 maja 1949 r., tłum. b. banaszak, a. Malicka, [w:] 
Konstytucje państw Unii Europejskiej…, 519 i n.

35 E. Zwierzchowski, Postępowanie ustawodawcze w Republice Federalnej Niemiec (szczebel 
federacji), [w:] Postępowanie ustawodawcze, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 1993, s. 168.

http://house.gov.by/index.php/,6107,,,,0,,,0.html
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mendacją odrzucenia poprawki lub przedstawianiem projektu pojednawczego36. 
w ostatnim przypadku rozstrzygnięcie sprawy następuje w drodze głosowania 
w bundestagu, przy czym nieprzyjęcie projektu pojednawczego pozwala na 
ponowne przesłanie projektu do komisji Mediacyjnej. bundestag może także 
przychylić się do rekomendacji i zakończyć postępowanie37.

Zmiana przepisów rozdziałów 3–8 konstytucji Federacji Rosyjskiej odbywa 
się w trybie uchwalania federalnych ustaw konstytucyjnych. Jego odmienność, 
w porównaniu z trybem ustawodawczym, przejawia się w m.in. w ustanowieniu 
odmiennych wymogów ilościowych, ale można też wskazać liczne elementy 
wspólne38. należy do nich, uregulowana w art. 105 ust. 4 konstytucji, procedura 
służąca wypracowaniu wspólnego stanowiska Dumy Państwowej i Rady Federa-
cji. „w przypadku odrzucenia ustawy federalnej przez Radę Federacji izby mogą 
utworzyć komisję rozjemczą w celu przezwyciężenia powstałych rozbieżności, po 
czym ustawa federalna winna być powtórnie rozpatrzona przez Dumę Państwo-
wą”39. Stosowanie tego rozwiązania w przypadku procedury zmiany konstytucji 
umożliwiają przepisy art. 133 ust. 4 Regulaminu Rady Federacji40. Precyzują one, 
że: komisja jest tworzona na wniosek Rady Federacji lub Dumy Państwowej przy 
poparciu drugiej izby (art. 111 ust. 2 regulaminu), decyzję o zwołaniu komisji po-
dejmuje większością głosów Rada Federacji (art. 111 ust. 4 regulaminu) , jej skład 
musi uwzględnić zasadę parytetu (art. 111 ust. 5 regulaminu), członkowie delegacji 
izb do komisji podejmują decyzje głosując oddzielnie, podjęcie decyzji w komisji 
wymaga zgody delegacji obu izb (art. 114 ust. 2 regulaminu). Po przedstawieniu 
sprawozdania przez komisję rozjemczą Rada Federacji może: 1) zmodyfikować po-
prawki wniesione do projektu ustawy, 2) zmienić skład delegacji Rady do komisji, 
3) odmówić udziału w pracach komisji (art. 115 ust. 3 regulaminu). w przypadku 
odrzucenia w Radzie Federacji wniosku o utworzenie komisji rozjemczej ustawę 
uznaje się za odrzuconą w całości (art. 11 ust. 6 regulaminu). 

36 Zob. P. Czarny, Bundesrat między niemiecką tradycją a europejską przyszłością, Warszawa 
2000, s. 99–100.

37 Szerzej: S. Witkowski, Procedura zmiany konstytucji w Republice Federalnej Niemiec, [w:] Tryb 
zmiany konstytucji w wybranych…, s. 114.

38 K. Jurkiewicz-Bakun, Postępowanie ustawodawcze w parlamencie Federacji Rosyjskiej, [w:] 
Konstytucja. Ustrój polityczny. System organów państwowych. Prace ofiarowane Profesorowi Ma-
rianowi Grzybowskiemu, red. S. bożyk, a. Jamróz, białystok 2010, s. 234.

39 konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjęta w ogólnonarodowym referendum w dniu 12 grud-
nia 1993 r., tłum. a. kubik, wstęp a. bosiacki, warszawa 2000. Zob. M. Grzybowski, Zasady zmiany 
Konstytucji Federacji Rosyjskiej, [w:] Zasady zmiany konstytucji…, s. 285.

40 Regulamin Rady Federacji Rosyjskiej z dnia 30 stycznia 2002 r. – Регламент Совета Федерации 
от 30 января 2002 – tekst w j. rosyjskim dostępny na stronie: http://council.gov.ru/about/regula-
tions/ (stan na dzień 2013-09-10). 

http://council.gov.ru/about/regulations/
http://council.gov.ru/about/regulations/
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Regulacje wzmiankujące o funkcjonowaniu procedury uzgadniania stanowisk 
obu izb uchwalających ustawę o zmianie konstytucji Rumunii można odnaleźć 
jedynie w art. 151 konstytucji41. Można z nich wywnioskować, że: 1) jeśli projekt 
(ten sam, a więc zapewne jednobrzmiący) nie zostanie przyjęty przez obie izby 
(art. 151 konstytucji Rumunii), 2) a w procedurze mediacyjnej nie osiągnie się 
porozumienia (art. 151 ust. 2 Konstytucji Rumunii), 3) to decyzja o zmianie kon-
stytucji jest podejmowana przez obie izby na wspólnym posiedzeniu (art. 151 
ust. 2 konstytucji Rumunii). bardziej precyzyjne są postanowienia regulaminu 
izby Deputowanych, który dopuszcza utworzenie komisji w przypadku braku 
konsensusu między izbami. w takim wypadku obie izby delegują po siedmiu 
przedstawicieli, skład komisji ma być politycznie reprezentatywny, komisja jest 
autonomiczna w zakresie ustalenia terminu złożenia sprawozdania z prac (co 
czyni na wstępie), przewodnictwo sprawują rotacyjnie deputowany oraz senator 
wybrani spośród członków komisji, decyzje są podejmowane większością głosów, 
przy czym rozstrzyga głos przewodniczącego, koniec prac komisji następuje 
z chwilą przedstawienia sprawozdania lub upływu terminu42. 

Procedura mieszana 

Trzy konstytucje ustanawiają rozwiązania mieszane (hybrydowe), łączące 
wyżej wymienione instytucje. Tego rodzaju procedury cechuje wysoki poziom 
wyrafinowania oraz swoista gradacja stosowanych środków służących dyscypli-
nowaniu izb, ale też długotrwałość postępowania, która zwykle jest postrzegana 
jako typowa wada postępowania w parlamencie dwuizbowym.

konstytucja Republiki Francuskiej nie ustanawia odmiennego toku postę-
powania z projektem zmiany konstytucji, nie czynią tego także regulaminy izb 
parlamentu43. Przepisy art. 89 konstytucji dokonują jedynie wskazania odmien-
ności proceduralnych, od których spełnienia uzależniają skuteczne wszczęcie 
oraz zrealizowanie procedury zmieniającej konstytucję. należy tu wymienić: 
modyfikację katalogu podmiotów inicjatywnych, uwzględnienie postanowień 

41 konstytucja Rumunii z dnia 21 listopada 1991 r., tłum. a. cosma, [w:] Konstytucje państw Unii 
Europejskiej…, s. 665 i n. Zob. w. brodziński, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Rumunii, [w:] 
Zasady zmiany konstytucji…, s. 295.

42 J. Falski, Tryb zmiany Konstytucji Rumunii, [w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych pań-
stwach…, s. 188–189.

43 Zob. w. Skrzydło, Największa nowelizacja Konstytucji V Republiki (z dnia 23 lipca 2008 roku), 
[w:] Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświecona pamięci 
profesora Jerzego Stembrowicza, red. S. bożyk, białystok 2009, s. 347; E. Gdulewicz, Zasady zmiany 
Konstytucji Republiki Francuskiej, [w:] Zasady zmiany konstytucji…, s. 133.
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art. 42 ust. 3 konstytucji Francji (które wydają się służyć jedynie zablokowaniu 
możliwości zmiany konstytucji w trybie przyspieszonym, gdyż nakazują docho-
wanie terminów stosowanych w zwykłym trybie ustawodawczym), uchwalenie 
w jednakowym brzmieniu w obu izbach parlamentu (równorzędność izb), za-
twierdzenie w referendum lub przez Kongres, respektowanie czasowych oraz 
materialnych granic zmiany konstytucji44. 

Procedurę uzgadniania treści ustawy o zmianie konstytucji francuskiej rozpo-
czyna przesłanie projektu przez izbę, która rozpoczęła jego rozpatrywanie, do 
drugiej izby. na tym etapie istnieje możliwość uchwalenia projektu w zapropo-
nowanej wersji lub zgłoszenie poprawek. O ile w pierwszym czytaniu nie został 
uzgodniony wspólny tekst, przeprowadzane są kolejne czytania, aż do momentu 
zaakceptowania przez jedną z izb zaproponowanych poprawek. uzgodnione kwe-
stie nie są przedmiotem dalszego postępowania, które dotyczy jedynie artykułów 
spornych. k. kubuj podkreśla, że „Teoretycznie wielokrotność navette może być 
nieograniczona, może się ona toczyć aż do uzgodnienia (lub odrzucenia) tekstu 
przez obie izby. (…) w postępowaniu w sprawie zmiany konstytucji odrzucenie 
projektu egzekutywy przez którąś z izb zamyka proces ustawodawczy”45. Prze-
pisy francuskie pozwalają premierowi na przerwanie procedury navette i zwoła-
nie parytetowej komisji mieszanej obu izb, ale instytucja ta nie była dotychczas 
wykorzystana w przypadku zmiany konstytucji46. 

Zaliczenie do tej grupy Szwajcarii wydaje się oczywiste w świetle długiej tra-
dycji „demokracji uzgodnieniowej”. Projekt zmiany konstytucji jest w Szwajcarii 
uchwalany zgodnie z procedurą ustawodawczą, w ramach której funkcjonuje 
procedura usuwania rozbieżności uregulowana w art. 16–20 ustawy o wzajem-
nych stosunkach pomiędzy izbami47. uzgodnieniem treści projektu zajmują się 
właściwe przedmiotowo komisje w obu izbach parlamentu, a przepisy pozwalają 
na przesyłanie projektu pomiędzy komisjami dowolną ilość razy. Ograniczenia 
dotyczą jednak liczby posiedzeń izb w sprawie uzgadnianego projektu. „Jeżeli 
po trzech posiedzeniach w każdej z izb różnice istnieją nadal, komisje obu izb 
delegują po 13 deputowanych do konferencji Pojednawczej, aby poszukiwać 
kompromisowego rozwiązania. konferencja uzgadnia tekst projektu zwykłą 
większością w obecności większości członków. brak kompromisu kończy prace 
nad projektem, natomiast kompromisowy tekst projektu jest poddawany pod 

44 konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r., tłum. w. Skrzydło, [w:] Kon-
stytucje państw Unii Europejskiej…, s. 271 i n.

45 K. Kubuj, Tryb zmiany Konstytucji V Republiki Francuskiej (zagadnienia proceduralne), [w:] Tryb 
zmiany konstytucji w wybranych…, s. 61 – 62.

46 Szerzej: Ibidem, s. 62.
47 Zob. Z. Czeszejko-Sochacki, System konstytucyjny Szwajcarii, Warszawa 2002, s. 73.
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głosowanie w obu izbach48. Mankamentem tej procedury, łączącej instytucje 
navette oraz komisji porozumiewawczej obu izb, jest jej długotrwałość. łączny 
czas rozpatrzenia projektu ustawy, o ile znajdą zastosowanie powyższe instru-
menty, może wynosić nawet trzy lata49.

Sposób postępowania z aktami ustrojowymi w parlamencie wielkiej brytanii 
ukształtował konwenans, na mocy którego izba lordów nie odrzuca projektów 
ustaw związanych z programem politycznym rządu, anonsowanym w mowie 
tronowej. W ramach brytyjskiej praktyki parlamentarnej wypracowano instru-
menty, które mogą znaleźć zastosowanie w sytuacji patowej, tj. w przypadku 
braku zgody izby lordów na ustawę w treści przyjętej w izbie Gmin. Metoda 
pierwsza, to odsyłanie tekstu wraz z poprawkami z izby do izby. Metoda druga, 
to zwołanie wspólnej komisji uzgodnień obu izb. w razie nieskuteczności wymie-
nionych działań istnieje możliwość wejścia ustawy w życie pomimo sprzeciwu 
izby lordów50.

Konkluzje

Przeprowadzona analiza prowadzi do następujących wniosków:
Rozpatrzenie projektu zmiany konstytucji odbywa się zwykle w szczegól-

nym trybie, który ulega dodatkowemu skomplikowaniu w przypadku parla-
mentów dwuizbowych. wynika to z funkcjonowania wymogu podjęcia uchwał 
jednobrzmiących, przy jednoczesnym minimalizacji możliwości odrzucenia 
stanowiska jednej z izb.

konieczność uzgodnienia kompromisowej wersji ustawy zmieniającej kon-
stytucję, przyjmowanej zwykle przez obie izby w jednakowej treści, zmusiła 
ustrojodawców do wyboru określonych instrumentów osiągania kompromisu. 
Stosowane rozwiązania zakładają: wyłączenie jednej z izb, konfrontację izb, tzw. 
żeglowanie projektu pomiędzy izbami (procedura navette), uzgodnienie wersji 
kompromisowej przez komisję obu izb albo łączenie niektórych z powyższych 
rozwiązań w ramach wieloetapowej i przewlekłej procedury wypracowania 
ostatecznej wersji ustawy.

48 Ibidem, s. 74.
49 Zob. R. Klepka, Parlament w państwie federalnym na przykładzie Austrii, Belgii, Niemiec, Szwaj-

carii, Warszawa 2013, s. 211; A. Huber-Hotz, Das Zweikammersystem: Anspruch Und Wirklichkeit, [w:] 
Parlament – Oberste Gewalt des bundes? red. M. bovey-lechner, P. Haupt, bern 1991, s. 172 i n.

50 Szerzej: P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2008, s. 42; 
E. Popławska, Zasady zmiany ustaw ustrojowych w Zjednoczonym Królestwie, [w:] Tryb zmiany 
konstytucji w wybranych…, s. 214.
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Za skrajne należy uznać rozwiązanie polegające na wyłączeniu izby z procesu 
rozpatrzenia i uchwalenia zmiany konstytucji. Jest ono stosowane przez dwa 
państwa europejskie (bośnię i Hercegowinę oraz Słowenię), choć w określonych 
przypadkach takie rozwiązanie może znaleźć zastosowanie także w austrii. 

Do konfrontacji izb – co wydaje się jest możliwe wyłącznie w przypadku 
dwuizbowości nierównorzędnej (asymetrycznej) – może dochodzić w przypadku 
sześciu państw. w austrii, czechach, Polsce oraz Holandii taka sytuacja może 
mieć miejsce w przypadku każdej zmiany konstytucji, natomiast w Hiszpanii 
wyłącznie w przypadku zmiany wybranych norm, realizowane w trybie art. 168 
konstytucji. konfrontacja izb może prowadzić do powstania niedającego się usu-
nąć konfliktu, a tym samym zagrozić skuteczności realizowanej procedury. należy 
jednak przyjąć, że ustrojodawca miał tego świadomość i świadomie wybrał takie 
rozwiązanie. Problem ten nie występuje w irlandii, gdzie – w razie niezgodności 
izb – istnieje możliwość uchwalenia poprawki do konstytucji wyłącznie przez 
izbę pierwszą parlamentu.

w belgii oraz we włoszech stosowana jest procedura navette, tj. „żeglowania” 
projektu ustawy pomiędzy izbami do czasu usunięcia rozbieżności i wypracowa-
nia kompromisowej treści uchwały. Jej wadą jest długotrwałość, wpływająca 
na czas trwania procedury rozpatrzenia projektu zmiany konstytucji, a zaletą 
niekonfrontacyjny charakter. 

interesującym, a jednocześnie korespondującym z ideą parlamentaryzmu  
rozwiązaniem jest powoływanie komisji wspólnej obu izb, mającej poprzez 
wspólne obrady doprowadzić do usunięcia sporu. instytucja taka jest stosowana 
w białorusi, niemczech, Federacji Rosyjskiej oraz Rumunii, a także w przypadku 
„zwykłej” zmiany konstytucji Hiszpanii, realizowanej w trybie art. 167 konsty-
tucji. Rozwiązanie to należy uznać za optymalne, gdyż pozwala na osiągnięcie 
kompromisu w drodze mediacji, a jednocześnie da się zamknąć w rozsądnych 
ramach czasowych. 

najwyższy stopień komplikacji towarzyszy procedurom łączącym elementy 
różnych przedstawionych rozwiązań. Taki sposób wypracowywania kompro-
misowej wersji projektu zmiany konstytucji wymaga czasu, jest czasochłonny, 
ale gwarantuje prowadzenie – przynajmniej w początkowym etapie – dialogu 
pomiędzy izbami. Trudno tu wskazać cechy charakterystyczne, gdyż mamy do 
czynienia ze swoistymi hybrydami, ale we wszystkich trzech przypadkach – tj. 
francuskim, szwajcarskim oraz brytyjskim – występują elementy navette oraz 
mediacji. Symptomatyczne wydaje się, że tego rodzaju procedura funkcjonuje 
w państwach o ustabilizowanych rozwiązaniach ustrojowych, traktowanych 
nierzadko jako systemy wzorcowe.
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Przynależność Polski do grupy państw, w których przedkłada się konflikt 
pomiędzy izbami lub mediację, dowodzi braku przemyślanej koncepcji dwu-
izbowości. Pozostaje żywić nadzieję, że przedstawione procedury zainspirują 
polskiego ustawodawcę konstytucyjnego lub ustrojodawcę, gdyż wydaje się, że 
problemów ustrojowych iii Rzeczypospolitej należy poszukiwać raczej w braku 
mechanizmów poszukiwania kompromisu przez organy konstytucyjne, nie zaś 
we „wrodzonych” wadach przyjętych rozwiązań, np. dwuizbowości parlamentu. 
warto zatem rozważyć przeprowadzenie korekty w ramach funkcjonujących 
rozwiązań, nie zaś wprowadzanie drastycznych zmian, jak wielokrotnie propo-
nowana likwidacja Senatu. 
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Streszczenie

Rozpatrzenie projektu zmiany konstytucji – niekiedy celowo skomplikowane 
z racji szczególnych funkcji ustawy zasadnicze – ulega wydłużeniu, tak w sensie 
proceduralnym, jak i czasowym, o ile mamy do czynienia z parlamentem dwuizbo-
wym. Rozpatrzenie projektu musi zwykle nastąpić kolejno w obu izbach, choć 
można wskazać wyjątki od tej reguły. kwestią najistotniejszą jest uchwalenie 
zmiany konstytucji w jednakowym brzmieniu, gdyż w przeciwnym wypadku 
procedura kończy się niepowodzeniem. konstytucje często nakazują uzgodnie-
nie stanowisk izb parlamentu, co może być realizowane w różnych formułach, 
można jednak wskazać szereg państw, w których brak regulacji z tej dziedziny. 
niniejszy artykuł stanowi przegląd rozwiązań stosowanych w tej dziedzinie we 
współczesnych państwach europejskich: ograniczenie udziału lub marginalizacja 
jednej z izb, navette, komisje mediacyjne lub rozwiązania mieszane.

Summary

Instruments in order to reconcile the resolution to amend the Constitution in 
bicameral parliaments operating in European countries

consideration of draft amendments to the constitution is usually difficult 
due to the specific features of the basic law. Time consideration of a change 
in the constitution is extended in a bicameral parliament. Consideration of 
the project must usually occur sequentially in both houses, although you can 
specify exceptions to this rule. The most important issue is the adoption of an 
amendment of the Constitution in the same wording, otherwise the procedure 
is unsuccessful. constitutions often require the reconciliation of positions of 
the houses of parliament, which can be implemented in a variety of formulas, 
but you can specify a number of countries in which the lack of regulation in 
this field. This article provides an overview of solutions in this field in modern 
European countries: limiting participation or marginalization of one of the 
chambers, navette, mediation committees or mixed solutions.
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Seanad Éireann w kontekście  
trzydziestej pierwszej poprawki  
do Konstytucji Irlandii

Prowadzony od niemal ćwierćwiecza spór o celowość istnienia polskiego 
Senatu winien zostać osadzony w szerszym kontekście dyskusji o zaletach i wa-
dach parlamentów jednoizbowych oraz dwuizbowych. należy mieć ponadto na 
uwadze, że dyskusja ta nie ma jedynie charakteru teoretycznego, ale nierzadko 
stanowi fazę koncepcyjną, poprzedzającą działania zmierzające do przeprowa-
dzenia korekt ustrojowych. Przypadki takie są wprawdzie nieliczne, a reformy 
konstytucyjne rzadko dochodzą do skutku, niemniej jednak warto poświecić im 
nieco uwagi. 

w 2013 r. miała miejsce próba zmiany konstytucji Republiki irlandii poprzez 
uchwalenie trzydziestej pierwszej poprawki do konstytucji, mającej na celu mię-
dzy innymi likwidację sześćdziesięcioosobowej izby drugiej i ustanowienie – 
wraz z początkiem kolejnej kadencji – parlamentu jednoizbowego. inicjatorzy 
reformy konstytucyjnej – których należy poszukiwać w rządzie premiera Endy 
kenny’ego – wysunęli szereg argumentów przeciwko istnieniu Senatu, wskazu-
jąc na konieczność ponoszenia nakładów pieniężnych związanych z jego funk-
cjonowaniem w kwocie 20 milionów euro rocznie, a także krytykując sposób 
jego wyłaniania, mający rzekomo sprzyjać wprowadzaniu do irlandzkiej izby ii 
politycznych weteranów. 

irlandzki Senat jest obsadzany w sposób nietypowy, w porównaniu z izbami 
drugimi funkcjonującymi w innych państwach europejskich. należy jednak przy-
znać, że zastosowana w irlandii koncepcja wyłaniania składu Senatu ma w sobie 
pewną logikę, o co zwykle trudno w przypadku izby ii w państwie unitarnym. O ile 
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bowiem w państwach federalnych, czy też kultywujących tradycje rozwarstwienia 
klasowego, klucz wyłaniania izby ii jest oczywisty, to w przypadku państwa uni-
tarnego brak tego rodzaju kryteriów1. W opinii Basila Chubb’a Seanad Éireann 
jest „jednocześnie wyjątkowy, jeśli chodzi o skład i ograniczony, jeśli chodzi 
o jego uprawnienia”2. 

Specyfika wyborów do Seanad Éireann

Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 1 konstytucji irlandii w skład Seanad wcho-
dzi sześćdziesiąt osób3. większość z nich, to jest czterdziestu dziewięciu, jest 
wybierana, a jedenastu obejmuje mandat na podstawie nominacji. Warunkiem 
wybieralności do Senatu jest posiadanie biernego prawa wyborczego w wybo-
rach do Dáil Éireann (art. 18 ust. 2 konstytucji irlandii). Z przepisów art. 16 ust. 1 
konstytucji irlandii wynika, że na członkiem Dáil może zostać „każdy obywatel, 
bez względu na płeć, który ukończył dwadzieścia jeden lat, z wyjątkiem osób 
określonych przez niniejszą konstytucję lub przez ustawę jako nieuprawnione 
albo niezdolne.”

wybierani senatorowie dzielą się na dwie odrębne grupy: sześciu jest wyła-
nianych w głosowaniu przez absolwentów szkół wyższych; czterdziestu trzech 
wybieranych jest w ramach złożonego systemu kurii, o nieokreślonym w konsty-
tucji elektoracie. Pierwotnie sześciu tzw. senatorów uniwersyteckich miało być 
wybieranych przez absolwentów uniwersytetów, w tym trzech z uniwersytetu 
narodowego oraz trzech z uniwersytetu Dublińskiego (Trinity college). Siódma 
poprawka do konstytucji z 1979 r. zmodyfikowała ten przepis, wprowadzając 
możliwość uzupełniania w drodze ustawy listy instytucji szkolnictwa wyższego 
uwzględnianych w ramach tego specyficznego okręgu wyborczego. Jednak jak 
dotąd nie wprowadzono odpowiednich przepisów ustawowych, pomimo utwo-
rzenia w 1989 r. dwóch nowych uniwersytetów: uniwersytetu Miasta Dublin, 
a także uniwersytetu limerick4.

1 J. Czajowski, Dwuizbowa struktura parlamentu w państwie jednolitym, [w:] Parlamenty państw 
europejskich, red. J. czajowski, M. Grzybowski, kraków 2005, s. 169–180.

2 B. Chubb, The Government and Politics of Ireland, london 1982, s. 21.
3 konstytucja irlandii uchwalona przez naród dnia 1 lipca 1937 r., weszła w życie dnia 29 grudnia 

1937 r., tłum. S. Grabowska, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. w. Staśkiewicz, war-
szawa 2011, s. 393 i n.

4 Zob. S. Grabowska, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Irlandii, [w:] Prawo wyborcze 
do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, k. Składowski, kraków 
2006, s. 159.
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Przepisy art. 18 ust. 6 konstytucji irlandii nakazały uregulowanie problematyki 
wyborów „uniwersyteckich członków” Seanad, w związku z czym w 1937 i 1972 r. 
zostały uchwalone odpowiednie ustawy5. Przyznają one czynne prawo wyborcze 
każdemu irlandzkiemu obywatelowi, który otrzymał stopień naukowy w jednym 
z dwóch wymienionych uniwersytetów – z wyjątkiem tytułów honorowych. cie-
kawostką jest, że osoba, która otrzymała stopnie naukowe w obu uniwersytetach, 
dysponuje dwoma głosami. w okręgu wyborczym uniwersytetu Dublińskiego 
osoby otrzymujące niektóre stypendia mają prawo głosu, nawet jeśli są studentami 
studiów licencjackich, pod warunkiem, że ukończyły dwadzieścia jeden lat. ustawy 
regulują także proces nominowania, głosowania oraz liczenia głosów.

wybór czterdziestu trzech senatorów jest dokonywany w ramach kurii, przy 
czym art. 18 konstytucji irlandii ujmuje tę problematykę w sposób ramowy, 
pozostawiając opracowanie rozwiązań szczegółowych ustawodawstwu. Jest to 
rozwiązanie sprzyjające ewentualnym reformom irlandzkiej izby drugiej, gdyż – 
o ile nie mają one na celu likwidacji Senatu – nie wymagają uchwalenia poprawki 
do konstytucji. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt. 1 w celu wyboru senatorów należy 
sporządzić pięć list wyborczych, na których mogą zostać umieszczeni kandydaci 
posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu: 1) języka i kultury narodowej, 
literatury, sztuki, edukacji, 2) rolnictwa i dziedzin pokrewnych oraz rybołów-
stwa, 3) pracy, 4) przemysłu, handlu oraz bankowości, finansów, księgowości, 
inżynierii oraz budownictwa, 5) administracji publicznej i świadczeń socjalnych, 
z dobrowolną działalnością na rzecz społeczeństwa włącznie. Przepisy art. 18 
ust. 7 pkt. 2 nakazują wybór z każdej z list nie mniej niż pięciu i nie więcej niż 
jedenastu senatorów. Szczegółowe przepisy regulujące wybory do irlandzkiego 
Senatu wprowadził Seanad Electoral (Panel Members) Act Number 42 of 19476. 

Organy i instytucje nominujące kandydatów w wyborach do Seanad cieszą się 
wprawdzie opinią kompetentnych i apolitycznych, ale proces wyborczy do Se-
anadu zdominowany jest przez politykę partyjną. Zjawisko to dotyczy wszystkich 
senatorów, nawet tzw. uniwersyteckich, a wybór kandydata bez afiliacji partyj-
nej nie wydaje się realny. krytyczny wobec analizowanych rozwiązań b. chubb 
twierdzi, że „w zasadzie jest to kolejny wybór polityka danej partii, dokonany 
w zupełnie niepotrzebnie skomplikowany sposób. który nie jest szczególnie 
demokratyczny”7. 

5 Tekst Seanad Electoral (University Members) Act Number 30 of 1937 w j. angielskim dostępny 
na stronie: http://www.irishstatutebook.ie/1947/en/act/pub/0042/ (stan na dzień 2013-11-07).http://
www.irishstatutebook.ie/1937/en/act/pub/0030/index.html

6 Tekst ustawy w j. angielskim dostępny na stronie: http://www.irishstatutebook.ie/1947/en/
act/pub/0042/ (stan na dzień 2013.11.07).

7 B. Chubb, The Government and…, op. cit., str. 212.

http://www.irishstatutebook.ie/1947/en/act/pub/0042/
http://www.irishstatutebook.ie/1937/en/act/pub/0030/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1937/en/act/pub/0030/index.html
http://www.irishstatutebook.ie/1947/en/act/pub/0042/
http://www.irishstatutebook.ie/1947/en/act/pub/0042/
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Pozostałych jedenastu Seanad Éireann nominuje szef rządu – Taoiseach. nie 
jest on przy tym związany żadnymi ograniczeniami natury prawnej, z wyjątkiem 
wymogu dysponowania przez nominatów biernym prawem wyborczym do Dáil. 
Dokonując dominacji senatorskich, premier musi natomiast kierować się względa-
mi politycznymi: w przypadku rządu większościowego posiada znaczną swobodę, 
w przypadku rządu koalicyjnego partie koalicyjne oczekują udziału w podziale 
miejsc. w normalnym trybie Taoiseach dokonuje nominacji wówczas, gdy zostaną 
obsadzone mandaty senatorów pochodzące z wyboru, co pozwala na nomino-
wanie członków partii, które nie uzyskały mandatu w tym trybie. brak regulacji 
konstytucyjnych oraz ustawowych sprawia, że niekiedy powołanie konkretnej 
osoby do Seanad służy późniejszemu powierzeniu jej stanowiska rządowego.

wybory senatorów uniwersyteckich oraz kurialnych do izby drugiej irlandzkie-
go parlamentu mają miejsce najpóźniej dziewięćdziesiąt dni po rozwiązaniu Dáil 
Éireann (art. 18 ust 8 konstytucji irlandii). w obu grupach głosowanie odbywa 
się w systemie pojedynczego głosu przechodniego, za pośrednictwem poczty 
oraz przy zachowaniu zasady tajności (art. 18 ust. 5 konstytucji irlandii). Przepisy 
konstytucji art. 16 ust. 3 konstytucji nakazują przeprowadzenie wyborów do Dáil 
w terminie trzydziestu dni od jego rozwiązania, co oznacza, że nowo wybrany 
Dáil zbiera się przed wyborami Seanad. Pozwala to nowo wybranym członkom 
izby I, zgodnie z Seanad Electoral (Panel Members) Act Number 42 of 1947, wybie-
rać członków nowego Seanad. uprawnienie takie posiadają także członkowie 
Seanad upływającej kadencji, gdyż sprawują oni urząd do dnia poprzedzającego 
wyborów do Seanad Éireann (art. 18 ust. 9 konstytucji irlandii). Ponadto, jeżeli 
pochodzący z nominacji senator zostanie wybrany do Dáil Éireann po jego roz-
wiązaniu, Taoiseach posiada prawo nominowania na to miejsce kolejnej osoby. 
Pomimo iż jest to nominacja krótkoterminowa, daje takiemu senatorowi prawo 
głosu w wyborach do Seanad.

Problem obsady wakatów wśród senatorów mianowanych reguluje art. 18 ust. 
10 pkt. 2 i 3 konstytucji irlandii. upoważnia on Taoiseacha do uzupełniania składu 
izby, nie ustanawiając przy tym ograniczeń czasowych. Zgodnie z przepisami art. 
18 ust. 10 pkt. 3 sposób uzupełniania wakatów wśród senatorów pochodzących 
z wyboru regulują Seanad Electoral (University Members) Act Number 30 of 1937 
oraz Seanad Electoral (Panel Members) Act Number 42 of 1947. Przepisy regulujące 
tryb wyboru członków Seanad Éireann pozwalają stwierdzić, że postrzeganie 
irlandzkiej izby ii jako silnie związanej z rządem jest uzasadnione, a opinie o jej 
prorządowym nastawieniu niebezpodstawne8.

8 „If one were to take the Irish Seanad as the norm amongst second chambers,expecting 
disciplined political parties would be reasonable. Most members of the Seanad are elected by an 
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udział Seanad Éireann w procedurze zmiany  
Konstytucji Republiki Irlandii

Dwuizbowość irlandzka ma charakter asymetryczny, co rzutuje na kompe-
tencje każdej z izb. izbą „dominującą” jest niewątpliwie Dáil , tak w przypadku 
trybu ustawodawczego, jak i trybu zmiany konstytucji. W przypadku ustawo-
dawstwa słaba pozycja Senatu nie ma istotnego znaczenia, natomiast casus 
trzydziestej pierwszej poprawki do Konstytucji Irlandii prowadzi do wniosku, 
że w przypadku próby zmiany konstytucji prowadzącej do likwidacji izby dru-
giej ma niewielkie możliwości przeciwstawienia się uchwaleniu odpowiedniej 
ustawy. Procedura zmiany konstytucji realizowana jest głównie przez Dáil , 
przy niewielkim udziale Seanad.

wyraźna asymetria towarzyszy już początkowemu etapowi prac nad zmianą 
konstytucji. Prawem inicjowania zmiany Konstytucji Irlandii dysponuje jedynie Dáil  
Éireann – izba ii parlamentu (art. 46 konstytucji). Oznacza to osłabienie pozycji 
Senatu w porównaniu z procedurą ustawodawczą, w przypadku której prawem 
inicjatywy ustawodawczej dysponuje każda z izb parlamentu – Dáil  oraz Seanad, 
ponadto prace z projektem rozpoczynają się w tej izbie, która wniosła projekt 
(art. 20 konstytucji)9. należy przy tym odnotować, że konstytucja Republiki ir-
landii nie wyposażyła w prawo inicjatywy w sprawie zmiany konstytucji żadnego 
organu władzy wykonawczej, grupy obywateli ani żadnych innych podmiotów.

Podobnie niekorzystne, z punktu widzenia irlandzkiej izby II, regulacje doty-
czą rozpatrzenia projektu poprawki do konstytucji irlandii. ustawa taka może, 
ale nie musi zostać uchwalona przez obie izby parlamentu. Przepisy mówią 
wyraźnie, iż ustawa „zostaje uchwalona lub uznana za uchwaloną przez obie 
izby Oireachtas” (art. 46 ust. 2 konstytucji Irlandii). Rozpatrywanie projektu 
poprawki do konstytucji rozpoczyna Dáil Éireann. O ile projekt uzyska popar-
cie zwykłej większości głosów, zostaje przekazany Seanad Éireann. Zgodnie 
z przepisami art. 46 ust. 2 konstytucji, zmiana „zostaje uchwalona lub uznana 

electorate of local and national office holders or areappointed by the Taoiseach (prime minister), 
with the lion’s share selected notbecause of their ability to contribute to debates within the Se-
anad, but because of theirperceived ability to win a seat in the first chamber, the Dáil in the next 
generalelection (…). Given that central parties control thenomination process for the Dáil, senators 
wishing to return to the Dáil have incentivesto toe the party line rather than risk their future by 
voting against their own party’s legislation” D. Fisk, Superfluous or Mischievous? Evaluating the Deter-
minants of Government Defeats in Second Chambers, „legislative Studies Quarterly”, May 2011, s. 12, 
tekst dostępny na stronie http://www.academia.edu/318358/Superfluous_or_Mischievous_Evaluat-
ing_the_Determinants_of_Government_Defeats_in_Second_chambers (stan na dzień 2013-11-16).

9 konstytucja Republiki irlandii z 1937 r., tłum. S. Grabowska, [w:] Konstytucje państw Unii Eu-
ropejskiej…,; Zob. W. Konarski, System konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005, s. 86.

http://www.academia.edu/318358/Superfluous_or_Mischievous_Evaluating_the_Determinants_of_Government_Defeats_in_Second_Chambers
http://www.academia.edu/318358/Superfluous_or_Mischievous_Evaluating_the_Determinants_of_Government_Defeats_in_Second_Chambers
http://www.academia.edu/318358/Superfluous_or_Mischievous_Evaluating_the_Determinants_of_Government_Defeats_in_Second_Chambers
http://www.academia.edu/318358/Superfluous_or_Mischievous_Evaluating_the_Determinants_of_Government_Defeats_in_Second_Chambers
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za uchwaloną przez obie izby”. Oznacza to, że Seanad uczestniczy w pracach 
z projektem, a nawet dysponuje prawem wprowadzenia swoich poprawek do 
ustawy o zmianie konstytucji, ale Dáil  może je odrzucić. Tego rodzaju konfliktom 
ma przeciwdziałać funkcjonująca w parlamencie irlandzkim wspólna komisja 
do spraw Konstytucji10. 

O ile Seanad zajmuje wyraźnie odmienne stanowisko niż Dáil, istnieje możli-
wość pozostawienia projektu ustawy wprowadzającej poprawkę do konstytucji 
bez rozpatrzenia. Przepisy irlandzkie pozwalają na uznanie projektu za uchwa-
lony przez obie izby w dniu podjęcia uchwały, pod warunkiem podjęcia przez 
Dáil odpowiedniej uchwały w terminie maksymalnie stu osiemdziesięciu dni od 
upływu terminu (art. 23 ust. 1 pkt. 1 konstytucji irlandii). warunkiem skorzysta-
nia z takiej możliwości jest: 1) odrzucenie projektu przez Seanad, 2) uchwalenie 
projektu przez Seanad z poprawkami nieakceptowanymi przez Dáil, 3) niezajęcie 
przez Seanad stanowiska w sprawie projektu.

Specyfika irlandzkiego systemu konstytucyjnego polega na tym, że pracom 
z projektem zmiany konstytucji towarzyszy świadomość, iż ostateczną decyzję 
w sprawie poprawki podejmuje naród w głosowaniu11. w opinii J. Zielińskiego 
„Zgodnie jednak z art. 46.2 deputowani głosują ostatecznie nie nad przedmiotem 
proponowanych zmian, ale kwestią, czy wypracowane rozwiązania powinny 
zostać przedłożone elektoratowi i przy jego akceptacji stać się obowiązującym 
prawem”12. Przepisy gwarantują udział w referendum wszystkim uprawnionym 
do głosowania w wyborach do Dáil  Éireann. wejście w życie poprawki do kon-
stytucji zostało uzależnione od poparcia większością ważnie oddanych głosów 
(art. 47 ust. 1 konstytucji irlandii), przy jednoczesnym braku wymogów w zakresie 
frekwencji13.

Odrębną kwestią są uprawnienia prezydenta irlandii związane z ogłasza-
niem poprawki do konstytucji. Podpisuje on ustawę zatwierdzoną w referen-
dum, o ile uzna, że uchwalenie oraz zatwierdzenie ustawy wprowadzającej 
poprawkę do konstytucji przebiegły zgodnie z przepisami art. 46 i 47 kon-
stytucji Irlandii14. 

10 Szerzej: J. Płachecki, System polityczny Irlandii. Ewolucja i współczesne wyzwania, Warszawa 
2010, s. 177–178; W. Konarski, System konstytucyjny Irlandii, Warszawa 2005, s. 70.

11 S. Grabowska, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Irlandii, [w:] Zasady zmiany konstytucji…, 
op. cit., s. 169.

12 J. Zieliński, Referendum w Irlandii, [w:] E. Zieliński, i. bokszczanin, J. Zieliński, Referendum 
w państwach Europy, Warszawa 2003, s. 173.

13 Szerzej: J. Casey, Constitutional Law of Ireland, london 1992, s. 77.
14 Szerzej. I. Bokszczanin, Prezydent Republiki Irlandii, [w:] Prezydent w państwach współcze-

snych. Modernizacja instytucji, red. J. Osiński, s. 298–299.
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Próba likwidacji Seanad Éireann  
w drodze trzydziestej pierwszej poprawki do Konstytucji Irlandii

Przedstawiona wyżej procedura znalazła zastosowanie w 2013 r., w związku 
z inicjatywą uchwalenia trzydziestej pierwszej poprawki do konstytucji irlandii, 
dokonującej likwidacji izby drugiej. Przy tej okazji ujawniła się – stanowiąca uła-
twienie dla realizacji tego projektu – słaba pozycja ustrojowa irlandzkiego Senatu 
w postępowaniu w sprawie zmiany konstytucji, uniemożliwiająca zablokowanie 
prac nad likwidacją izby lub skuteczne odrzucenie projektu. Potwierdziły się 
także formułowane przez krytyków irlandzkiej dwuizbowości zarzuty, dotyczące 
silnego uzależnienia Seanad od rządu – trzydziesta pierwsza poprawka została 
uchwalona przy akceptacji ii izby i z jej udziałem. 

Parlament irlandzki zakończył procedurę ustawodawczą wraz z chwilą uchwa-
lenia trzydziestej pierwszej poprawki do konstytucji przez Senat w dniu 23 lipca 
2013 r. brak sprzeciwu izby drugiej wobec poprawki do konstytucji dokonującej 
zniesienia Seanad Éireann należy tłumaczyć poparciem wszystkich – z wyjąt-
kiem opozycyjnej Fianna Fail – irlandzkich partii politycznych reprezentowanych 
w parlamencie. Przyjęcie uchwały oznaczającej likwidację izby drugiej poparło 
trzydziestu trzech senatorów, a dwudziestu pięciu było jej przeciwnych15. 

Zgodnie z art. 46 i 47 Konstytucji Irlandii uchwalona ustawa o zmianie konsty-
tucji została poddana referendum, które odbyło się dnia 4 października 2013 r. 
wobec wyników sondaży, zgodnie z którymi ponad połowa ankietowanych 
wyrażała poparcie dla inicjatywy zlikwidowania Senatu16, pewnym zaskocze-
niem było, że propozycja zmiany konstytucji nie uzyskała poparcia większości 
głosujących w referendum zatwierdzającym. w referendum wzięło udział 
1 240 729 osób z ogólnej liczby 3 167 484 uprawnionych. Oddano 1 226 374 gło-
sy ważne oraz 14 355 głosów nieważnych. Za wprowadzeniem do konstytucji 
irlandii poprawki znoszącej izbę drugą głosowało około 591 937 osób, a prze-
ciw było ponad 634 437 osób17. wynik 51,73% głosów „przeciw”, wobec 48,27% 
„za”, zadecydował o niepowodzeniu reformy konstytucyjnej postulowanej 
przez irlandzki gabinet. 

15 Szczegółowe wyniki dostępne w stenogramie z posiedzenia Seanad Éireann z dnia 23 lipca 
2013 r. dostępne na stronie: http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/debates%20authoring/debate-
swebpack.nsf/takes/seanad2013072300035?opendocument (stan na dzień 2013-11-09).

16 Zob. http://wiadomosci.onet.pl/wielka-brytania-i-irlandia/irlandia-rozwiazuje-senat-bo-jest-
-za-drogi/q2vx3 (stan na dzień 20013-11-12).

17 Szczegółowe wyniki referendum w sprawie trzydziestej pierwszej poprawki do konstytucji 
irlandii (zniesienie Seanad) dostępne na stronie: http://www.irishtimes.com/news/politics/referen-
dum-2013/seanad-results (stan na dzień 2013-11-10).

http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/seanad2013072300035?opendocument
http://oireachtasdebates.oireachtas.ie/debates%20authoring/debateswebpack.nsf/takes/seanad2013072300035?opendocument
http://wiadomosci.onet.pl/wielka-brytania-i-irlandia/irlandia-rozwiazuje-senat-bo-jest-za-drogi/q2vx3
http://wiadomosci.onet.pl/wielka-brytania-i-irlandia/irlandia-rozwiazuje-senat-bo-jest-za-drogi/q2vx3
http://www.irishtimes.com/news/politics/referendum-2013/seanad-results
http://www.irishtimes.com/news/politics/referendum-2013/seanad-results
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Przyczyny odrzucenia trzydziestej pierwszej poprawki do konstytucji przez 
naród głosujący w referendum są zapewne złożone i wymagają przeprowadzenia 
wnikliwej analizy. Z pewnością do niepowodzenia próby zniesienia irlandzkiego 
Senatu nie przyczyniła się niska frekwencja, gdyż w prowadzonym w tym sa-
mym dniu głosowaniu w sprawie ustanowienia w irlandii sądu odwoławczego 
(trzydziesta trzecia poprawka do konstytucji) większość głosujących (65,16%) 
opowiedziała się za ustawą wprowadzającą poprawkę do konstytucji18. należy 
nadmienić, że frekwencja podczas referendum nie ma wpływu na ważność 
głosowania, gdyż przepisy irlandzkie nie ustanawiają jakichkolwiek wymogów 
w tym względzie.

Wnioski

abstrahując od specyficznych rozwiązań obowiązujących w ramach szeroko 
rozumianego irlandzkiego prawa wyborczego, należy stwierdzić, że przypadek 
Senatu Republiki irlandii jest interesujący z uwagi na sposób wyłaniania jego 
składu. Podobnie jak Polska, irlandia jest państwem unitarnym oraz republikań-
skim, co znacznie utrudnia ustanowienie przekonywającego – a jednocześnie 
wyraźnie odmiennego od stosowanego w przypadku izby i – klucza obsadzania 
mandatów. Formuła przyjęta w Polsce prowadzi do odwzorowania w Senacie 
podziału mandatów w Sejmie. w irlandii, z uwagi na nietypową ordynację wy-
borczą, problem taki nie występuje. 

Recepcja rozwiązań irlandzkich w innych państwach europejskich, w tym 
w Polsce, nie wydaje się możliwa bez daleko idących modyfikacji, ale jest możliwa. 
warto przy tym wykorzystać ideę reprezentacji zawodowej czy też korporacyj-
nej, jak to ma miejsce w przypadku Słowenii. wprawdzie izba skupiająca przed-
stawicieli samorządów terytorialnych, pracodawców, pracobiorców, rolników, 
rzemieślników, wolnych zawodów, a także organizacji naukowych, sportowych 
i kulturalnych – jak słoweńska Rada Państwa – nie jest organem przedstawiciel-
skim suwerena, ale taką rolę spełnia zwykle izba i parlamentu19. 

Przypadek irlandii jest o tyle interesujący, że zmiana konstytucji wymaga 
akceptacji obywateli głosujących w referendum. w rezultacie decyzję o ewentu-
alnym zniesieniu Seanad Éireann podejmował suweren, nie zaś politycy. Pomimo 

18 Szczegółowe wyniki referendum w sprawie trzydziestej trzeciej poprawki do konstytucji 
irlandii (ustanowienie sądu odwoławczego) dostępne na stronie: http://www.irishtimes.com/news/
politics/referendum-2013/seanad-results (stan na dzień 2013-11-10).

19 Zob. S. Patyra, Słowenia, [w:] Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, red. P. Sarnecki, 
Warszawa 2007, s. 360-363.

http://www.irishtimes.com/news/politics/referendum-2013/seanad-results
http://www.irishtimes.com/news/politics/referendum-2013/seanad-results


249

że za inicjatywą reformy konstytucyjnej mającej na celu zniesienie izby drugiej stał 
rząd, a ponadto prowadzona była intensywna kampania mająca doprowadzić do 
odstąpienia od modelu parlamentaryzmu dwuizbowego, społeczeństwo oparło 
się przedstawionej argumentacji. 

Można w tym kontekście stwierdzić, że irlandzkie referendum konstytucyjne 
– przeprowadzone w dniu 4 października 2013 r. – przełamało niekorzystną dla 
funkcjonujących w państwach europejskich izb drugich parlamentu tendencję. 
Po wprowadzeniu zmian w Konstytucji Norwegii20, co spowodowało odejście 
od specyficznego modelu nordyckiej dwuizbowości, jest to pierwszy przypadek 
nieudanej reformy konstytucyjnej zmierzającej do likwidacji izby ii parlamentu.

Decyzja podjęta w referendum ma dodatkową wymowę  – w opinii irlandzkie-
go suwerena zalety parlamentu dwuizbowego przeważają nad jego wadami. Jest 
to jednak argument na rzecz funkcjonowania Seanad Éireann, z jego wynikającą 
z ordynacji wyborczej specyfiką, nieprzesądzający o wyniku dyskusji na temat 
potrzeby utrzymywania parlamentów dwuizbowych w innych państwach. wydaje 
się, że decydującą kwestią jest podatność parlamentów oraz składających się na 
nie izb na ewolucję, aby funkcje, jakie spełniają w ramach systemu konstytucyjne-
go, przemawiały za ich istnieniem. Jak na razie aktualna wydaje się opinia, którą 
wyraził abbé Sieyés przed dwustu laty: „Jeśli dwie izby się zgadzają, to znaczy 
że jest o jedną za dużo, jeśli się nie zgadzają, to jedna z nich jest szkodliwa”.

20 Dnia 20 lutego 2007 r. został uchwalony akt nr 365 z 2007 r. (nOR-2007-M-79969, norsk 
lovetidend, Part 1, 2007.04.16, no. 3, pp. 466-467), dokonujący zmiany konstytucji norwegii. 
Zniesiony został podział na Odelsting i lagting, w związku z czym od dnia 1 października 2009 r. 
mamy w Norwegii do czynienia z typowym parlamentem jednoizbowym.
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Streszczenie

Tematem niniejszego opracowania są sprawy związane z potrzebą istnienia 
drugiej izby parlamentu w irlandii. Przypadek irlandii jest o tyle interesujący, że 
zmiana konstytucji wymaga akceptacji obywateli głosujących w referendum. 
irlandzkie referendum konstytucyjne – przeprowadzone w dniu 4 października 
2013 r. – przełamało niekorzystną dla funkcjonujących w państwach europej-
skich izb drugich parlamentu tendencję. Po wprowadzeniu zmian w konstytucji 
norwegii, które spowodowały odejście od specyficznego modelu nordyckiej 
dwuizbowości, jest to pierwszy przypadek nieudanej reformy konstytucyjnej 
zmierzającej do likwidacji izby drugiej parlamentu. w opinii irlandzkiego suwerena 
zalety parlamentu dwuizbowego nadal przeważają nad jego wadami.

Summary

Seanad Éireann in the context of the Thirty-First Amendment of the Constitution 
of Ireland

The subject of this article are issues related to the need to have a second 
house of parliament in Ireland. The case of Ireland is interesting that the change 
in the constitution requires the approval of the citizens voted in a referendum. 
Irish constitutional referendum - held on 4 October 2013 - broke unfavourable 
for operating in European countries tend second chambers of parliament. After 
making changes to the Constitution of Norway, which resulted in the departure 
of a specific nordic model of bicameralism, this is the first case of a failed con-
stitutional reform aimed at the liquidation of the upper chamber of parliament. 
In the opinion of the Irish sovereign advantages of a bicameral parliament still 
outweigh its disadvantages.
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Głosy w dyskusji

Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Szanowni Państwo!
Witam wszystkich.
Jest to kolejna konferencja na temat kierunku, na temat zmian pozycji ustro-

jowej i funkcji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. konferencja została zorgani-
zowna przez komisję ustawodawczą oraz komisję Regulaminową, Etyki i Spraw 
Senatorskich.

Dziękuję wszystkim za przybycie.
Tematem przewodnim jest pytanie o przyszłość i możliwe kierunki zmian 

pozycji ustrojowej i funkcji Senatu. Pytanie aktualne w świetle obchodzonej 
w przyszłym roku dwudziestej piątej rocznicy odrodzenia izby wyższej w polskim 
systemie konstytucyjnym.

Dyskusja na temat miejsca i pozycji Senatu oraz ewentualnych zmian trwa 
w zasadzie od dwudziestu czterech lat. Od tego momentu, kiedy się Senat od-
rodził, i zapewne będzie jeszcze trwała przez pewien czas do ewentualnych 
zmian konstytucyjnych. wiadomo przecież, że w tej chwili nie ma możliwości  
tak znaczących zmian konstytucji w tej kadencji Sejmu.

Senat w ramach istniejącego obecnie i funkcjonującego prawa, konstytucji 
i ustaw przyjmuje na siebie nowe obowiązki. Przypomnę, że od dłuższego czasu, 
już kolejną kadencję realizuje wyroki Trybunału konstytucyjnego. wprowadził 
w tym celu zmiany do swojego regulaminu, po to aby robić to sprawnie i właści-
wie. na początku także tej kadencji zmieniliśmy tryb postępowania z petycjami 
po sygnale w postaci zmiany nazwy jednej z komisji, ze wskazaniem, że ta komisja 
ma się zajmować właśnie petycjami w Senacie. Senat pracuje także nad ustawą 
o petycjach, która to ustawa utwierdzi ten kierunek działania Senatu.

chcemy także współpracować w realizacji propozycji ustawodawczych i z nik, 
i rzecznikiem praw obywatelskich. Zastanawiamy się, jak to zrobić, żeby to by-
ło sprawne, a także żeby wypełnić pewną lukę, która jest w naszym systemie 
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prawnym, jeżeli chodzi o możliwości ustawodawcze nik i tego, co nik robi, 
i konsekwencji ustawodawczych kontroli NIK.

Senat także zmienił sposób wyboru. Do Senatu mamy wybory w okręgach jed-
nomandatowych. Skutkuje to pewnym kierunkiem politycznym, który jest widoczny 
w tej chwili w Senacie. Tworzy się tutaj dwupartyjny system. niektórzy to krytykują, 
niektórym to odpowiada, ale niewątpliwie wybory w okręgach jednomandatowych 
wzmacniają także podmiotową rolę każdego z senatorów.

wiem, Szanowni Państwo, że do udziału w konferencji zaproszeni zostali 
reprezentanci szeroko rozumianych środowisk prawniczych: prawnicy konstytu-
cjonaliści i praktycy, a także nauczyciele akademiccy z ośrodków uniwersyteckich 
z całego kraju. Jestem przekonany, że w tym gronie dyskusje przez państwa 
prowadzone będą owocne, czego państwu życzę. na pewno z tych dyskusji 
będziemy w przyszłości korzystać. Dziękuję bardzo.

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes najwyższej izby kontroli

Szanowni Państwo!
najważniejszą funkcją, jaką realizuje Senat, jest oczywiście funkcja ustawo-

dawcza. Jest ona zasadniczo konstytucyjną funkcją Senatu. i można mówić o jej 
rozdziale w zakresie czy zajęcia stanowiska wobec ustaw uchwalonych przez 
Sejm, czy wystąpienia z samodzielną inicjatywą ustawodawczą. Ta druga funkcja 
jest mi szczególnie bliska w moim wystąpieniu.

Wykonywanie przez Senat inicjatywy ustawodawczej ma swoje uzasadnienie 
ustrojowe. Oczywiście tutaj wypada i trzeba odwołać się do zasady suwerenno-
ści narodu, zgodnie z którą naród sprawuje władzę bezpośrednio przez swoich 
przedstawicieli, także w kontekście słów wypowiedzianych przez pana przewod-
niczącego Misiołka, który podkreślił, że efektem zmian z poprzedniej kadencji 
jest to wyjątkowe, szczególnie mocne umocowanie w sensie bezpośredniości 
wyborów senatorów w okręgach jednomandatowych. To paniom i panom sena-
torom daje szczególną rolę w procesie ustawodawczym, podkreślając tę formułę 
ich wyboru, która tę rolę w sposób zasadniczy wzmacnia.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału konstytucyjnego sprawowanie władzy 
przedstawicieli jest na tle obowiązującego systemu konstytucyjnego zasadą, 
a bezpośrednie sprawowanie władzy przez suwerena – referendum, inicjatywa 
ustawodawcza – wyjątkiem od zasady. To też jest szczególnie aktualny głos 
w dyskusji publicznej, która nawet w ostatnich dniach się toczy. 

Prawo Senatu do występowania z inicjatywą ustawodawczą stanowi zatem 
realizację nie tylko zasady suwerenności narodu i zasady przedstawicielstwa, 
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ale też monteskiuszowskiej zasady podziału władz i równoważy pozycję Senatu 
względem Sejmu.

w latach 2005–2006 na forum Senatu i w debacie publicznej zgłaszano po-
stulaty, aby Senat był inicjatorem projektów ustaw wykonujących orzeczenia 
Trybunału konstytucyjnego. Siedem lat temu w Polsce ogłoszono bardzo ważny 
i wyjątkowo smutny raport instytutu Spraw Publicznych, który wskazywał na 
dwie wyjątkowe ułomności w funkcjonowaniu systemu demokratycznego pań-
stwa prawa. Te ułomności to było ponad dwieście niezrealizowanych wyroków 
Trybunału konstytucyjnego i bardzo duża grupa nierealizowanych wniosków 
o konieczności zmian przepisów prawa zgłaszanych przez najwyższą izbę kon-
troli. Można powiedzieć, że efektem zmian, które zrealizował Senat – chodzi 
mi o zmiany, a w zasadzie w sposób szczególny o przełomową w tym zakresie 
zmianę Regulaminu Senatu polegającą na dodaniu rozdziału 9a zatytułowanego 
„wykonywanie orzeczeń Trybunału konstytucyjnego” – było to, że w połowie 
tę niezwykłą ułomność funkcjonowania naszego demokratycznego państwa 
prawa udało się naprawić. Ta połowa to zrealizowanie wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego.

Mówię o tym w sposób, można powiedzieć, zaangażowany, bo miałem za-
szczyt i możliwość jako przewodniczący senackiej komisji ustawodawczej ten 
proces zainicjować, a w sposób szczególny prowadził go dalej obecny na sali 
pan przewodniczący Zientarski. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w zasadniczej 
części wyroki Trybunału konstytucyjnego są realizowane prawie na bieżąco. 
Oczywiście od tej zasady, jak od każdej, są pewne wyjątki, nie będę tu przywo-
ływał kilku bardzo znanych spraw, których do tej pory nie udało się załatwić, 
a będących wyrokami Trybunału konstytucyjnego. Miejmy nadzieję, że wcześniej 
czy później się to uda. co do zasady są to sprawy, które pociągają za sobą istot-
ne konsekwencje budżetowe, czyli są związane z wydatkami publicznymi. ale 
niestety, ten sukces, jak powiedziałem, jest sukcesem częściowym. w ostatnich 
latach najwyższa izba kontroli skierowała do polskiego parlamentu sto czter-
naście wniosków o konieczności zmian przepisów prawa. Z tych stu czternastu 
wniosków niecałą jedną czwartą udało się zrealizować w całości lub w części. 
w związku z tym chciałbym państwa poprosić, żeby tak jak Senat przyjął na 
siebie tę szczególną rolę wyjątkowego traktowania wyroków Trybunału kon-
stytucyjnego, żeby w ocenie pań i panów senatorów na taką szczególną uwagę 
zasługiwały także wnioski de lege ferenda formułowane przez najwyższą izbę 
kontroli. wyniki kontroli prowadzonych przez nik, na podstawie których są opra-
cowywane wnioski w przedmiocie propozycji zmian obowiązujących przepisów, 
nie są bowiem w dostateczny sposób wykorzystywane i ich oddziaływanie na 
zmiany prawa jest ograniczone. wydawałoby się, że formuła, w której w Sejmie 
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jest specjalna komisja do spraw kontroli Państwowej, powinna zapewnić w mia-
rę sukcesywne i skuteczne realizowanie takich wniosków. Tyle teoria. Praktyka 
pokazała, że w praktyce to wygląda niestety daleko gorzej.

w związku z tym, zwracając uwagę na przepisy ustawy o najwyższej izbie kon-
troli, zgodnie z którymi prezes nik może wystąpić do marszałka Sejmu o skierowa-
nie do prezesa Rady Ministrów wniosku o zajęcie stanowiska wobec wynikających 
z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa, okazało 
się, że w praktyce ten instrument jest instrumentem, który może uruchomić co 
najwyżej długotrwałą procedurę, ale absolutnie niegwarantującą skuteczności 
oddziaływania na proces stanowienia prawa przez nik. wydaje się, że możliwością 
rozwiązania tego problemu jest prawo inicjatywy ustawodawczej Senatu i z punktu 
widzenia nik prosimy państwa o rozważenie właśnie takiego wniosku.

Potrzeby tych zmian potwierdzają złożone już wnioski de lege ferenda NIK do-
tyczące bardzo doniosłych kwestii społecznych. Tytułem wspomnienia powiem 
o jednym wniosku, który przedstawialiśmy w zeszłym tygodniu, a który w spo-
sób bezpośredni dotyka tego wyjątkowo delikatnego obszaru praw, wolności, 
swobód obywatelskich; delikatnego obszaru dotyczącego naruszenia prawa do 
prywatności każdego z obywateli. Mówię o kontroli, w której nik przedstawiała 
informacje dotyczące uzyskiwania i przetwarzania przez uprawnione podmioty 
tak zwanych danych telekomunikacyjnych, a w szczególności bilingów. 3 ma-
ja 2006 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 
w sprawie zatrzymywania, generowania, przetwarzania danych w związku ze 
świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnia-
niem publicznych sieci łączności. Polska skorzystała z możliwości przewidzianej 
w dyrektywie odroczenia procesu stosowania przepisów o maksymalny termin 
trzech lat. Mimo wszystko te przepisy weszły w życie już 15 marca 2009 r. niestety, 
upływ trzyletniego okresu stosowania nowych przepisów nie pokazał, i mówię 
to na podstawie kontroli, którą w tym zakresie przeprowadziliśmy, żeby w tym 
zakresie regulacje obowiązujące w Polsce spełniały standardy demokratycznego 
państwa prawa. Przeprowadzona przez nas kontrola pokazała, że obowiązu-
jące przepisy nie chronią w pełni praw i wolności obywateli przed nadmierną 
ingerencją ze strony państwa. niejednolitość, ogólnikowość przepisów upraw-
niających do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych nasuwa wątpliwości 
co do współmierności stosowanych ograniczeń praw i wolności obywatelskich 
z zasadami określonymi w konstytucji. Obowiązujący system zbierania informacji 
o zakresie wykorzystywania przez organy państwa danych z bilingów i informa-
cji o lokalizacji osoby, abonenta danego numeru oraz innych danych, o których 
mowa w art. 180 c ustawy – Prawo telekomunikacyjne, nie pozwala nawet, i to 
jest wniosek szczególnie zaskakujący, na określenie rzeczywistej liczby dokony-
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wanych sprawdzeń. w Polsce nie dysponujemy danymi w tym zakresie. Dane, 
które przedstawia urząd komunikacji Elektronicznej, mówię to z pełną odpo-
wiedzialnością, z uwagi na to, że nie ma jednolitej metodologii opracowywania 
tych danych i podmioty, które te dane przekazują: służby specjalne, prokuratura, 
sądy, robią to na różne sposoby. w Polsce dzisiaj nie jesteśmy w stanie nawet 
odpowiedzieć na podstawowe pytanie, ile razy podmioty uprawnione korzystają 
z tego typu danych. Obowiązujący system zbierania informacji jest nieprecyzyjny 
i nie uniemożliwia rzeczywistej weryfikacji w tym zakresie.

w związku z tym proponujemy i prosilibyśmy, żeby Senat zastanowił się nad 
realizacją tych wniosków nik, żeby w tym zakresie zmienić co najmniej trzy ob-
szary regulowane w Polsce na poziomie ustawowym. Zakres i cel pozyskiwania 
przez uprawnione podmioty danych powinien być w ocenie nik precyzyjnie 
określony przez katalog spraw, w których uprawnione służby mogą pozyskiwać 
dane telekomunikacyjne. Ma on kluczowe znaczenie dla oceny, czy obowiązujące 
przepisy nie naruszają zasady proporcjonalności, a tym samym są dopuszczalne 
w świetle obowiązujących przepisów chroniących prawa i wolności obywatelskie.

Proponowalibyśmy, żeby określić katalog spraw, na potrzeby których upraw-
nione podmioty mogą pozyskiwać takie dane, doprecyzować zakres danych, 
które powinny podlegać retencji, jako dane retencyjne nie należy traktować 
ustalenia, do kogo należy numer telefonu w myśl obowiązujących przepisów 
i wprowadzić dodatkowe gwarancje, ograniczenia pozyskiwania danych reten-
cyjnych wobec osób wykonujących zawody zaufania publicznego, na przykład 
adwokatów czy dziennikarzy.

Drugi obszar to kontrola nad procesem pozyskiwania danych telekomuni-
kacyjnych i weryfikacja zasadności ich pozyskania. Proponujemy stworzenie 
instrumentów zewnętrznej kontroli nad pozyskiwaniem i wykorzystywaniem 
takich danych. w obecnym stanie prawnym nie istnieje żaden podmiot, który 
mógłby sprawować rzeczywistą kontrolę nad wykorzystaniem przez Policję 
i służby uprawnień do sięgania po te dane. i ta sytuacja jest wyjątkowa w zesta-
wieniu ze standardami przyjętymi w większości państw unii Europejskiej, gdzie 
kontrolę taką sprawują sądy, prokuratura lub niezależne organy administracyjne. 
Sytuacja, że jedynym podmiotem oceniającym zasadność pozyskania danych 
telekomunikacyjnych jest jednostka uprawniona do ich pozyskania, jest nie do 
zaakceptowania w demokratycznym państwie prawa.

Proponujemy także, żeby niezależnie od tego dać każdemu obywatelowi 
możliwość informacji o fakcie i celu pozyskania jego danych telekomunikacyj-
nych. i wszelkie ograniczenia tego prawa, jak na przykład możliwość odrocze-
nia momentu wykonania tego obowiązku, powinny być wyraźnie uregulowane 
ustawowo.
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Trzeci obszar zmian ustawowych to niszczenie danych telekomunikacyjnych 
zbędnych do prowadzenia postępowania. Obowiązujące przepisy ustawy o agen-
cji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, Skw, Sww, centralnym 
biurze antykorupcyjnym nie przewidują – tu państwa może zaskoczę –  ustawo-
wego obowiązku usunięcia zgromadzonych przez nie danych telekomunikacyj-
nych, gdy przestały być niezbędne dla prowadzonego postępowania. uważamy, 
że taki obowiązek powinien być określony na poziomie ustawowym.

Ostatni, czwarty obszar zmian w tym zakresie – już na poziomie rozporządzenia, 
to wprowadzenie precyzyjnych mechanizmów sprawozdawczych zapewniających 
rzetelną informację o zakresie pozyskiwania przez uprawnione podmioty danych 
telekomunikacyjnych. chciałbym państwa poprosić, żeby tak ważny obszar, tak 
głęboko ingerujący w prawa i wolności obywatelskie był tym obszarem, w którym 
jeżeliby Senat podjął decyzję o możliwości realizacji wniosków de lege ferenda najwyż-
szej izby kontroli, był pierwszym, w którym państwo jako Senat mogliby wystąpić 
z inicjatywą ustawodawczą i deklaruję pełne zaangażowanie ze strony nik, także 
propozycje konkretnych zmian legislacyjnych, które ten obszar mógłby regulować.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, które w nik odebrali-
śmy jako zaproszenie do bieżącej współpracy z Senatem. Dziękuję bardzo.

Poseł witold Pahl
komisja Sprawiedliwości i Praw człowieka, komisja ustawodawcza

Panowie Marszałkowie! Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Przypadł mi w udziale zaszczyt chyba po raz pierwszy przemawiać przed 

takim audytorium. Proszę o wybaczenie moich niedoskonałości. Mój puryzm 
językowy pewnie odbiega od tych standardów, do których państwo przywykli, ale 
ćwiczenia czynią mistrza, a więc też dziękuję za możliwość wysłuchania państwa 
przemówień, państwa wykładów, tez, które tutaj padały. Mówimy o kwestiach 
de lege ferenda czy posuniętych już aż do ewentualnych zmian w konstytucji.

Pan profesor bisztyga zauważył bardzo ciekawą rzecz i jest ona dla mnie pew-
ną inspiracją do wystąpienia. Stare rzymskie przysłowie mówi, że chcącemu nie 
dzieje się krzywda. i wydaje się, że Senat doskonale wpisuje się w tę paremię, bo 
chce bardzo wyraźnie zaznaczyć swoją pozycję ustrojową, jeśli chodzi o kwestie 
ustawodawcze. inicjatywa dotycząca możliwości składania projektów ustaw, 
które wynikają z orzeczeń Trybunału konstytucyjnego, powiem to z perspek-
tywy również i wiceszefa komisji ustawodawczej, teraz osoby, która kieruje 
komisją kodyfikacyjną, jest niezwykle cenna dla nas. To wynika również z takiej 
formuły klepsydry, tak ją nazwałem dzisiaj na roboczo, bo Regulamin Sejmu, 
który przyjęliśmy, jest odpowiedzią na pewne potrzeby wynikające z aktualnej 
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polityki ustawodawczej, z oczekiwań podjęcia określonych wyzwań i jeśli chodzi 
o komisję ustawodawczą, która, wydawałoby się, powinna spełniać taką rolę 
inicjującą. Rola komisji ustawodawczej się zmieniła. To jest konsekwencją tego, 
że dzisiaj jest niebywale duży wpływ spraw do Trybunału konstytucyjnego. Jest 
duża liczba projektów, które również komisja ustawodawcza pod kątem zgodno-
ści z konstytucją musi zaopiniować, ale to przede wszystkim stanowiska Sejmu 
przed Trybunałem konstytucyjnym. One często powodują bardzo mocną dys-
kusję podczas prac komisji. konsekwencją tego jest to, że tak naprawdę komisja 
ustawodawcza zatraciła swoją leżącą u podstaw powołania tejże komisji ideę, 
polegającą na tym, że będziemy tą grupą inicjującą w parlamencie, jeśli chodzi 
o przeprowadzanie inicjatyw ustawodawczych, gdzie impuls miałby iść ze strony 
nie tylko Trybunału, ale ze strony określonych środowisk czy grup politycznych.

w związku z tym ta przestrzeń do zagospodarowania, stąd ta klepsydra, 
a więc to wyrównanie, czy może bardziej takie naczynia połączone. a więc ta 
inicjatywa, ta aktywność przesunęła się w kierunku Senatu i rzeczywiście liczba 
spraw, które w tej chwili Senat przedkłada do komisji kodyfikacyjnej między 
innymi, a będących następstwem orzeczenia Trybunału konstytucyjnego, jest 
niezwykle pomocna dla Sejmu. Pozwala nam zajmować się tym, co wynika z istoty 
parlamentu, czyli tak naprawdę rozmową, dyskusją nad ideami, nad założeniami 
poszczególnych inicjatyw ustawodawczych.

Oczywiście w tym zakresie inicjatywa ustawodawcza, jaka przysługuje tak-
że rządowi, który posiada bardzo szerokie instrumentarium. Dzisiaj wyraź-nie 
widać, że mamy formułę bardziej kanclerską niż parlamentarną, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie państwa. To powoduje, że również i komisje sejmowe z braku 
właściwego oprzyrządowania nie zawsze są w stanie podołać tym stan-dardom, 
które wynikają z zasad demokratycznego państwa prawa, ale w tym rozumieniu 
poprawnej legislacji i zachowania wzorców konstytucyjnych, które leżą u podstaw 
tych inicjatyw ustawodawczych.

Dlatego konieczne jest oczywiście szersze myślenie nie tylko nad zmianą regu-
laminu, który jest aktem wewnętrznym Sejmu, bo my to zawsze możemy zrobić, 
ale rzeczywiście nad takim pozycjonowaniem Senatu, który w tym zakresie, 
wynikającym może nie tyle z dysfunkcji, co z zachwiania proporcji wykonywania 
określonych prac przez Sejm, w sposób oczywisty przejął. Stąd to hasło: chcą-
cemu nie dzieje się krzywda. Senatowi nie dzieje się krzywda, bo rzeczywiście 
wkomponował się w tę przestrzeń i za tę przestrzeń przejął odpowiedzialność.

Dezyderat mojego poprzednika pełniącego wcześniej funkcję przewodniczące-
go komisji kodyfikacyjnej, obecnie prezesa najwyższej izby kontroli sformułowany 
pod adresem Senatu będzie wymagał pewnej analizy i refleksji po stronie Sejmu, 
dlatego że materia dotycząca bilingów jest skomplikowana. Zostałem wyznaczony 
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przez panią marszałek jako przedstawiciel Sejmu w tej sprawie zawisłej przed Try-
bunałem konstytucyjnym. krótko tylko powiem, że jestem po rozmowie z panem 
ministrem biernackim i prace koncepcyjne dotyczące zmiany tej ustawy już trwają. 
być może więc ten akurat adres skierowany przez pana ministra, pana prezesa 
kwiatkowskiego nie zachowuje swojej aktualności, ale wydaje się, że rzeczywi-
ście takie notatki sygnalizacyjne kierowane obecnie do komisji do spraw kontroli 
Państwowej nie odnoszą swojego skutku i rzeczywiście zasada wynikająca z art. 
10 konstytucji współdziałania organów władzy, przy, jak wiemy, dosyć dużych 
wątpliwościach doktrynalnych co do pozycjonowania nik, bo nik jednak tę pod-
ległość wobec władzy ustawodawczej w tym zakresie posiada, ale rzeczywiście 
wydaje się być również bardzo ciekawym przyczynkiem do tego, aby odbudować 
zasadę zaufania obywateli do państwa i tworzonego prawa. i rzeczywiście, jeżeli 
jest tak, że Trybunał wydaje orzeczenia i one gdzieś zawisły w próżni, jeśli chodzi 
o realizację, jeżeli jest tak, że najwyższa izba kontroli dużymi nakładami środków 
wchodzi, przepraszam za kolokwializm, w kwestie dotyczące istotnych społecznie 
spraw i nic się nie dzieje poza ogłoszeniem raportu, to jest żółta kartka pod adre-
sem władzy ustawodawczej. Dlatego powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić 
nad przeorganizowaniem prac legislacyjnych, z bardzo dużym naciskiem na dotych-
czasowy dorobek i kierunek, który wyznaczył Senat. bardzo państwu dziękuje. 

Dr Marek Dobrowolski
Profesor Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja chciałem poruszyć dwa zagadnienia. Jedno będzie w tej perspektywie zmia-

ny konstytucji. nie chcę tutaj wchodzić, na ile to jest realne w tym momencie, ale 
myślę, że o tych sprawach też trzeba rozmawiać, żeby ten model ustrojowy czy 
perspektywa zmiany konstytucji jakoś się ucierała. i myślę, że z tej perspektywy 
patrząc, pomału w doktrynie, ale myślę, że też ta dyskusja służy temu, żeby jakiś 
model alternatywny się rysował. Punktem wyjścia do takiego modelu alterna-
tywnego jest ta kwestia, która tutaj już się, przewijała, to jest odmienność składu 
politycznego izb. była też mowa o tych różnych modelach w różnych państwach 
w różnych okresach historycznych. Jeżelibyśmy spróbowali wyciągnąć wspólny 
mianownik tych wszystkich modeli typów dwuizbowości, to okaże się, że właści-
wie on jest jeden – różnica polityczna między jedną izbą a drugą. Tę zasadę łamie 
model dwuizbowości, który został w Polsce stworzony po 1989 r. więc wydaje, 
mi się, że to byłaby ta teza wyjściowa do modelu alternatywnego.

Oczywiście tutaj jest pewien problem natury bardziej politycznej, bo myślę, 
że z punktu widzenia większości rządowej w Sejmie, premiera i rządu wygodnie 
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mieć tak zwany swój Senat, oczywiście nie chcę w tym momencie dezawuować 
roli senatorów i ich samodzielności politycznej, intelektualnej i tak dalej, niemniej 
jednak te powiązania partyjne, ideowe, organizacyjne są i trudno tego nie zauwa-
żać. Jeśli więc by miało przychodzić do zmiany modelu, to tutaj jest potrzebna 
aktywna rola partii politycznych i partie polityczne, liderzy polityczni  muszą 
dostrzec sens w takiej zmianie.

bardzo mi się podoba określenie, które użył tutaj profesor bisztyga: jednolity 
program reform Senatu. To znaczy, musi być jakiś konsensus. i myślę, że takie 
dyskusje służą wypracowaniu takiego konsensusu. więc odmienny politycznie 
Senat może być w perspektywie bieżącego funkcjonowania pewnym problemem 
dla większości rządowej. i to jest realny problem ustrojowy, ponieważ, czy dana 
partia wygrywa wybory w Sejmie i ona jest rozliczana przez wyborców mniej lub 
bardziej precyzyjnie, za to, co robi w trakcie kadencji. wydaje mi się, że pewne 
ułatwienia dla realizacji programu rządowego przez większość sejmową powinny 
być. i tutaj pewnym zaczątkiem, moim zdaniem nieudanym, jest w konstytucji 
art. 160. On mówi o tym, że premier może wystąpić o wotum zaufania do Sejmu, 
które jest udzielane zwykłą większością głosów. Są państwa, gdzie taka insty-
tucja istnieje, chociażby Francja, to znaczy udzielenie wotum zaufania dla rządu 
jest automatycznie przyjęciem określonego projektu ustawy bez jakichkolwiek 
zmian. więc jeślibyśmy szli w tym kierunku, to tutaj pewne preferencje dla takich 
projektów musiałyby być i w Senacie, który byłby inny politycznie.

Trwają w tej chwili dyskusje nad zmianami systemu emerytalnego. Podaje się 
w wątpliwość – moim zdaniem są tu duże racje – reformę systemu edukacyjnego. 
Mieliśmy zmiany w organizacji systemu zdrowotnego. więc można retorycznie za-
kończyć ten wątek. Jeśli byłby Senat zasadniczo odmienny od Sejmu wtedy, kiedy te 
reformy były wdrażane, to czy dzisiaj mielibyśmy takie same dyskusje nad zmianami? 
Tego oczywiście wiedzieć nie możemy, ale myślę, że te projekty reform byłyby o wiele 
dojrzalsze i o wiele trwalsze. konsensus polityczny wokół nich musiałby być bardziej 
szerszy. w związku z tym kolejna ekipa musiałaby się też poczuwać troszkę do tego, 
że oni też brali udział w wypracowywaniu tych rozwiązań.

Druga kwestia dotycząca obszaru zmiany konstytucji jest kwestią ważną, cho-
ciaż stosunkowo symboliczną i drobną, to jest kwestia pojęcia ustawy. Mamy 
takie rozwiązanie w konstytucji, które czyni ustawę w momencie przyjęcia pro-
jektu ustawy w trzecim czytaniu w Sejmie. Do Senatu trafia już ustawa. w moim 
przekonaniu jest to rozwiązanie, złe mające swoje uzasadnienie, swój rodowód 
w pewnych przypadkowych mniej lub bardziej rozwiązaniach z okresu Okrągłego 
Stołu. i to trzeba zmienić nie tylko ze względu na model teoretyczny, ale również 
bardzo praktyczny, ponieważ to rozwiązanie kształtuje określoną linię orzeczniczą 
Trybunału konstytucyjnego dotyczącą poprawek senackich i w moim przekonaniu 
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uwaga senatorów skupia nie na tym, na czym powinni senatorowie się skupiać. 
Znaczy, senatorowie zaczynają się zastanawiać, czy poprawka ta wykracza, czy 
nie wykracza poza zakres sejmowej ustawy, a w moim przekonaniu istotą rzeczy 
jest, czy poprawka jest dobra, czy zła, czy ustawa jest dobra, czy zła. w związku 
z tym to rozwiązanie w moim przekonaniu trzeba zmienić, jeśli będzie tylko taka 
okazja, a jak mówię, z punktu widzenia i większości rządowej, i Sejmu, i Senatu, czyli 
klasy politycznej, jest to rozwiązanie dobre, ponieważ ogranicza możliwość, moim 
zdaniem zasadnie, ingerowania Trybunału konstytucyjnego z przyczyn formalnych 
w treść ustawy. To są te kwestie dotyczące zmiany konstytucji.

Dwie kwestie dotyczące praktyki. Przewijał się tu wątek zmiany konstytucji. 
Profesor przedstawił pewną interpretację. nie chcę wchodzić w szczegóły, ale 
chcę zwrócić uwagę, że Senat może sam kształtować praktykę i wywalczyć 
sobie prawo poprawek, dlatego że jeśli do Senatu trafia projekt zmiany konsty-
tucji, Senat może go odrzucić i na bazie tego projektu przygotować swój projekt 
i złożyć go do laski marszałkowskiej. To nie jest takie klasyczne zgłaszanie popra-
wek, ale efekt polityczny czy efekt finalny jest właśnie taki. Oczywiście, żeby to 
Senat robił, potrzebna jest ta odmienność polityczna, czyli wracamy znowu do 
tego momentu. i oczywiście w moim przekonaniu sformułowanie w jednolitym 
brzmieniu to jest pytanie, czy rzeczywiście daje podstawę do poprawek, ale na 
pewno moim zdaniem podstawę do tego, żeby kształtować komisję wspólną.

i ostatnia kwestia, tutaj niestety mam pewną uwagę krytyczną wobec po-
stępowania Senatu. chcę odwołać się do trybu ratyfikacji Traktatu lizboń-
skiego. Jeżeli Senat w ciągu dwóch dni uchwala ustawę wyrażającą zgodę 
na ratyfikację Traktatu lizbońskiego, to niestety to nie świadczy dobrze, to 
nie buduje powagi izby. w jednym dniu Sejm uchwala ustawę. Ona trafia do 
Senatu. Senat kieruje ją automatycznie jeszcze tego samego dnia do komisji. 
komisje podejmują decyzje. i na drugi dzień ona trafia pod obrady Senatu i jest 
uchwalana. To nie buduje powagi izby. a też myślę, i to jest o wiele ważniejsze 
z mojej perspektywy, że jest to  szkodliwe ustrojowo, bo tak poważne decyzje, 
nawet jeśli jest szeroki konsensus wobec nich, powinny być poprzedzone dość 
gruntowną analizą prawną tego, co zostało przez rząd podpisane, nawet jeżeli 
wcześniejsze wersje były znane. więc jeśliby praktyka miała się tak kształtować, 
że w takim ekspresowym tempie Senat będzie wyrażał zgodę na ratyfikację  
umów integracyjnych, to wydaje mi się, że zasadne byłoby pomyśleć o wprowa-
dzeniu czasowego, na takiej zasadzie, jak jest w przepisach dotyczących zmiany 
konstytucji, gdzie między zgłoszeniem projektu a pierwszym czytaniem jest 
formuła „nie wcześniej niż”. Tutaj też należałoby wprowadzić taką formułę. 
Senat może rozpatrzyć projekt ustawy integracyjnej nie wcześniej niż dziesięć 
dni, dwadzieścia dni itd. Dziękuję państwu za uwagę. 
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Walerian Piotrowski
Adwokat

Panie Senatorze Przewodniczący! Panie i Panowie !
uczestniczę w tej konferencji, z żywą pamięcią paru lat mojej pracy w Senacie 

i wyniesionym z tej pracy przekonaniem, że Senat jest ważną instytucją ustrojową 
Rzeczypospolitej Polskiej

Z satysfakcją wysłuchałem potwierdzających to przekonanie opinii uczestni-
czących w konferencji  konstytucjonalistów. nie było mowy o likwidacji Senatu, 
rozważano potrzebę jego kompetencyjnego wzmocnienia. Popieram ten kieru-
nek myślenia. nie mogę jednak poprzeć koncepcji łączenia terminowo wyborów 
Senatu z wyborami samorządowymi. Senat musi mieć mocny fundament poli-
tyczny i z tej racji musi być powoływany w wyborach powszechnych. wybory 
dokonywane w łączności z wyborami samorządowymi  w oczach opinii publicznej 
polityczne znaczenie Senatu mogłyby pomniejszać przez sugestię, iż wybiera się 
izbę o znaczeniu samorządowym.

Jestem natomiast całkowicie za tym, by rozłączyć kadencyjność Senatu z ka-
dencyjnością Sejmu. To dobrze, że myśl taką możemy wesprzeć przykładami 
ustroju innych państw z parlamentem dwuizbowym. w tych rozważaniach jednak 
nie możemy nie pamiętać o tym, że koncepcja Senatu niepołączonego kadencyj-
nie z Sejmem została przedstawiona w projekcie konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, opracowanym w Senacie I kadencji i przekazanym w 1991 r. przez  Senat 
jako materiał legislacyjny przyszłemu Sejmowi i Senatowi.

 Senat według tego projektu wybierany były na 6 lat, a w pierwszych wybo-
rach połowa składu Senatu wybierana by była na 3 lata. System ten w dalszych 
kadencjach  powodowałby zmianę tylko połowy składu Senatu. Senat stawałby 
się bardziej stabilny politycznie, mniej podlegający doraźnym zmianom wyborów 
politycznych. nie znaczy to, że Senat miałby się stawać apolityczny.

Jest przecież polityczną instytucją ustroju państwa. Proponowana w projekcie 
senackim z 1991 r. zmiana pozycji Senatu względem Sejmu  stwarzałaby jednak 
Senatowi w większym stopniu możliwość stawania się „izbą rozwagi i strażnikiem 
praw”, Dzisiaj Senat – w opinii obywatelskiej – ograniczany jest w możliwości 
realizacji takiej misji racjami bieżącej polityki. narzędziem takiego ograniczania 
wolności poglądów i decyzji w parlamencie jest dyscyplina partyjna, kary wymie-
rzane za naruszenie takiej dyscypliny w głosowaniach. 

nie sposób postawić tutaj pytania, czy praktyka dyscypliny partyjnej w parla-
mencie  nie koliduje z art.104 ust. 1 w zw. z art.108.Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, który stanowi, że posłowie i senatorowie są przedstawicielami narodu 
i nie wiążą ich instrukcje wyborców. czyżby rzeczywiście posłowie i senatorowie 
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wolni od instrukcji wyborców i chronieni przed takimi instrukcjami konstytucyjnie 
mogli podlegać, i to pod karami, instrukcjom partyjnym?

na tak postawione pytanie w przeszłości pewno już odpowiadano. Mimo to 
sądzę, że dotyka ono sprawy ważnej i przy okazji rozmowy o kierunkach zmian 
pozycji ustrojowej Senatu powinno być postawione w oczekiwaniu na ponowną, 
odpowiedzialną odpowiedź.

Przy okazji – bo teraz już nieczęsto zdarza mi się uczestniczyć w konstytucyjnej 
konferencji naukowej – pozwolę sobie wyjść poza temat konferencji i przywrócić 
pamięci jeszcze jedną koncepcję senackiego projektu konstytucji z 1991 r. Senat 
proponował w tym projekcie podział ustaw na zwykłe i organiczne. Te ostatnie obej-
mowałyby ustawy o charakterze ustrojowym i przyjmowane by były w obu izbach 
kwalifikowaną większością głosów, zapewniając tym samym mocniejszą akceptację 
i stabilność tej części prawa Rzeczypospolitej. Dobrze by było, gdyby w przyszłości, 
gdy nadejdzie czas zmiany konstytucji, tę myśl Senatu i kadencji wzięto pod uwagę. 

Pan profesor Jerzy Jaskiernia stwierdził w swoim wystąpieniu, że instytucja  
senatu znajduje uzasadnienie w aksjologii europejskiej. To oczywiste i ważne. Dla 
nas, współczesnych Polaków  szczególnie ważne jest to, że nasz, polski Senat 
wyrasta z tradycji Konstytucji 3 maja  i tradycji obu Konstytucji II Rzeczypospolitej. 
Myślę, że tej tradycji chcemy strzec i dla dobra Rzeczypospolitej chcemy ją roz-
wijać. Temu ostatniemu zadaniu chce niewątpliwie służyć dzisiejsza konferencja.

Dziękuję za wysłuchanie wypowiedzi.

Dr hab. Andrzej Bisztyga
Profesor Górnośląskiej wyższej Szkoły Handlowej  
im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Szanowni Państwo!
Myślę, że to bardzo dobrze, że z tej mównicy zostały dzisiaj wyartykułowane 

argumenty na rzecz pewnego upodmiotowienia, wzmocnienia, jak to nazwiemy, 
Senatu. argumenty płynące z płaszczyzn konstytucyjnej, ustawowej, uchwało-
wej, wykładniczej, także z obszaru prawnoaksjologicznego – profesor Jaskiernia, 
doktrynalnego – profesor Szmulik. im ten głos jest wyraźniejszy, wyraźniej arty-
kułowany, tym wydaje się ciszej brzmią słowa czy pomysły dotyczące redukcji 
znaczenia czy likwidacji Senatu. Z jednej strony, ta idea likwidacji, z drugiej idea 
wzmocnienia, przecież to są idee biegunowe, całkowicie rozbieżne. autorom 
pomysłów zniesienia Senatu w drodze zmiany konstytucji powiedziałbym: qu-
ieta non movere, co oznacza, by nie ruszać tego co spokojne. a ta izba właśnie 
ma charakter i opinię izby stabilnej, izby wyważonej, nawet wydaje się, obrady, 
temperament, narracja obrad Senatu wydają się tego dowodzić. 
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natomiast tytułem może pewnej przestrogi chciałbym przytoczyć przykład 
irlandzkiego Senatu – Seanad Éireann, o którym pisała między innymi profesor 
Sabina Grabowska. nawiążę też do komparatystycznego wątku podniesionego 
przez profesora chmaja. Otóż irlandzki Seanad, jak wiemy, w lipcu zagłosował za 
samolikwidacją nie bacząc na dziewięćdziesięcioletnią tradycję swojego istnienia. 
Rozumiem, że jego kompetencje były wąskie. Ten organ często był określany 
jako jedynie doradczy, niemniej do tego doszło. co ci senatorowie zrobili? Oni 
wykonali instrukcję partyjną, instrukcję Fine Gael, rządzącej partii. Oni wykonali 
program rządu. Można powiedzieć stali się wiernymi żołnierzami premiera Endy 
kenny`ego. natomiast skuteczność prawna tego głosowania była uzależniona od 
wyniku referendalnego. 4 października to referendum zostało przeprowadzone 
i jak się okazało, wbrew samym senatorom, wbrew wynikom badań opinii publicz-
nej, wbrew rządowi naród powiedział – tak. naród uratował i zachował Senat 
irlandzki. To pewien paradoks. być może ci senatorowie, którzy zagłosowali nad 
samounicestwieniem, byli właśnie bardziej reprezentantami rządzącej partii niż 
reprezentantami narodu, przynajmniej w tym momencie.

Jak widać, są takie momenty, w których ta różnica reprezentant partii a repre-
zentant narodu praktycznie się bardzo wyraźnie ujawnia, ale to już chyba temat 
na odrębne wystąpienie. Dziękuję bardzo. 

Dr hab. wojciech Orłowski
Profesor uniwersytetu im. Marii curie-Skłodowskiej w lublinie

najważniejszy problem to możliwość zniesienia dwuizbowej struktury parla-
mentu w Polsce. Otóż, wbrew temu, co powiedziano tutaj, uważam, że teore-
tycznie może paść decyzja o likwidacji Senatu. Świadczą o tym przykład państw 
skandynawskich takich jak Szwecja czy Islandia. Pan profesor Bisztyga szeroko 
omówił problem reformy konstytucyjnej irlandii Jak zatem uczy historia, jeżeli 
Senat czy druga izba staje się elementem dysfunkcyjnym systemu politycznego, 
to wówczas następuje decyzja o likwidacji ii izby. Reforma kompetencji polskie-
go Senatu, jaka miała miejsce w Małej konstytucji, polegająca na zmianie trybu 
głosowania nad poprawkami Senatu, wyeliminowała instytucję „pata legisla-
cyjnego”. To przeciwdziała wywołaniu przez Senat kryzysu konstytucyjnego. 
co więcej, muszę powiedzieć, że będąc ostatnio ekspertem w jednej z komisji 
sejmowej, z zaskoczeniem przekonałem się, jak wielu Senat ma zwolenników 
wśród posłów. nie można jednak powiedzieć, że pozycja Senatu jest w pełni nieza-
grożona. wprawdzie uchwalenie w roku 1997 obecnie obowiązującej konstytucji 
zakończyło proces transformacji ustrojowej i „ustabilizowało” ii izbę poprzez 
wymienienie struktury parlamentu w art. 10 zamieszczonym w rozdziale I ustawy 
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zasadniczej, nie oznacza to jednak, że wyborcy w ewentualnym zarządzonym 
referendum konstytucyjnym opowiedzieliby się za utrzymaniem dwuizbowości. 
Efekty pracy Senatu nie są powszechnie znane w społeczeństwie. 

wadą obecnej koncepcji Senatu wydaje się brak powiązania Senatu z władzą 
wykonawczą. Już kilkakrotnie wyrażałem swój pogląd, że skoro konstytucja 
dopuszcza istnienie rządu mniejszościowego, to muszą istnieć pewne mechani-
zmy, które taki rząd powinny wzmacniać w realizacji jego polityki legislacyjnej. 
Jak przekonują wyniki wyborów, jednoczesne głosowanie w wyborach do Sej-
mu i Senatu powoduje że partia, która wygrywa wybory do Sejmu, zdobywa 
również większość w Senacie. w związku z tym ii izba mogłaby być elementem 
wzmacniającym ewentualny rząd mniejszościowy w jego relacjach z Sejmem. 

chciałbym także zwrócić uwagę na postulat zgłoszony przez profesora Skot-
nickiego. uważam, że to jest bardzo ważna wypowiedź. wprowadzenie jedno-
mandatowych okręgów wyborczych do Senatu wzmacnia demokratyczną legity-
mizację mandatu parlamentarnego, ale nie służy, wbrew pozorom, wzmocnieniu 
pozycji ustrojowej całej izby.  Dotychczasowe kompetencje Senatu bardziej , to 
one bardziej tutaj skłaniają do wniosku, że wybory do Senatu nie powinny być 
większościowe, ale proporcjonalne. 

Gdy chodzi o następny postulat, o którym mówił pan profesor bisztyga, 
postulat „wzmocnienia Senatu” poprzez „wzmocnienie pozycji senatorów”. 
Moim zdaniem jest to teza absolutnie fałszywa. chciałbym przypomnieć po-
czątki działalności Senatu, gdzie doszło do uchwalenia tzw. małej nowelizacji 
ustawy o obowiązkach i prawach posłów i senatorów. wprowadziła ona w roku 
1989 identyczne prawa i obowiązki posłów i senatorów. czy przyniosła ona tym 
samym  wzmocnienia pozycji samego Senatu? uważam postulat, aby senatorzy 
mogli  dokonać interwencji poza granicami kraju, jest bardzo ryzykowny. Zamiast 
wzmocnienia pozycji Senatu mogłyby oznaczać jego osłabienie, gdyby interwen-
cja byłaby nieskuteczna.

nawiązując do wypowiedzi moich przedmówców, chciałbym stwierdzić, że 
problem dotyczący niewielkiego wpływu Senatu w procesie tworzenia prawa, 
wynika z faktu, iż nie prowadzi on własnej polityki legislacyjnej. Strategia prac 
nad ustawą poszczególnych partii jest wynikiem ustaleń w ramach wspólnych 
klubów senacko-poselskich. właściwie funkcjonowanie klubów parlamentarnych 
to swoisty ewenement wynikający z tradycji funkcjonowania Senatu i kadencji. 

w pełni popieram tezę, którą wygłosił pan profesor Dobrowolski, że jeżeli 
rzeczywiście myśli się o wzmocnieniu Senatu, to należy redefiniować pojęcie 
poprawki Senatu i zastanowić się nad sensownością tego użycia określenia „usta-
wa”, a nie „projekt ustawy”, tym bardziej że geneza tych rozwiązań ściśle zwią-
zana jest z nieaktualną koncepcją Senatu wypracowaną przy Okrągłym Stole.



Gdybym mógł jeszcze wypowiedzieć się o postulatach dotyczących zmiany 
konstytucji, to widziałbym jeden taki bardzo prosty i łatwy  do zrealizowania 
postulat, a mianowicie wydłużenie konstytucyjnego okresu dla Senatu na roz-
patrywanie ustaw. Dotychczasowy trzydziestodniowy termin dla Senatu na 
rozpatrzenie ustaw jest trudny do pogodzenia z podstawową funkcją Senatu jako 
„izby refleksji ustawodawczej”. Gdyby termin ten wydłużyć do sześćdziesięciu 
dni lub chociażby czterdziestu pięciu dni, to wówczas można by było wprowadzić 
do procedury rozpatrywania ustaw w Senacie „zmieścić dwa czytania”, co na 
pewno by poprawiło tutaj jakość tworzonego prawa.

chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie o notyfikacji prze-
pisów prawnych. czasami wydaje mi się, że jest tak, że poprawki, które posłowie 
chcą wnieść w trakcie drugiego czy trzeciego czytania, tak naprawdę nie mogą 
być wniesione w Sejmie, bo istnieje konieczność ich notyfikacji unii Europejskiej. 
Poprawki takie są natomiast wnoszone w Senacie, bo wówczas można jeszcze 
raz prosić organy unii Europejskiej o ponowną notyfikację projektu, na którą 
czekać się będzie nawet kilka miesięcy. w związku z tym wydaje mi się, że jeżeli 
chodzi o funkcje europejską, jest również wiele do zrobienia. i w tym kontekście 
utrzymywanie 30-dniowego terminu na podjęcie przez Senat uchwały nie wydaje 
się uzasadnione. 
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…od przemian ustrojowych będących 
wynikiem „okrągłego stołu” zagadnienia zwią-
zane ze statusem Senatu 
są nieprzerwanie źródłem zainteresowań 
przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego. 
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ważne kwestie praktyczne […], ale odnoszą się 
także do problemów, które ostatnio 
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Zaletą prezentowanej książki jest  
ogromna wartość naukowa i poznawcza.  
To dogłębna refleksja naukowa, osadzona  
w szerokim kontekście ustrojowo-politycznym,  
historycznym i kulturowym.

(z recenzji prof. zw. dr hab. Haliny Zięby-Załuckiej, 
Uniwersytet Rzeszowski)
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