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PRZEDMOWA  

 Po 123 latach nieobecności na mapach Europy, w listopadzie 

1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Zwycięstwo było nagrodą za 

wytrwałość, ofiarność i aktywność społeczeństwa polskiego. Nie można 

dopuścić do zapomnienia takich działań jak kultywowanie kultury, języka 

oraz tworzenia dorobku nauki w które było zaangażowane zarówno 

starsze jak i młodsze pokolenie.  

 W trakcie trwania I Wojny Światowej wystąpiły korzystne 

okoliczności, które spowodowały, że pojawiła się iskierka nadziei na 

wrócenie polskiej niepodległości. Nasi zaborcy łamiąc swoje 

wcześniejsze postanowienia stanęli na przeciwko siebie.  

 Nasze społeczeństwo w obliczu świadomości szansy przed jaką 

stajemy stało się spolaryzowane - pojawiły się różne pomysły na to, jak 

wrócić do wolności. Józef Piłsudzki wraz ze swoimi zwolennikami 

szansę na odzyskanie niepodległości upatrywał w przyłączeniu się do 

państw centralnych. Dzięki jego działalności sformowano ochotnicze 

Legiony Polskie. Druga część społeczeństwa, na czele której stanął 

Roman Dmowski pokładała nadzieję na odzyskanie niepodległości  

w Rosji i jej sprzymierzeńcach. Współdziałanie z tym mocarstwem miało 

zjednoczyć ziemie polskie, a w dalszej perspektywie pozwolić na 

wrócenie wolności. Wartym zauważenia jest fakt, że wcielenia Polaków 

do armii państw zaborczych powodowało często sytuację, w której po 

obydwu stronach barykady stali nasi rodacy wzajemnie unicestwiając się. 

Same działania wojenne oprócz tysięcy ofiar spowodowały również 

ogromne zniszczenia. Setki Polaków tracąc dach nad głową wyruszyły  

w poszukiwaniu nowego domu. 

 Długo oczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił  

w listopadzie 1916 r. Wówczas to cesarze Niemiec i Austrii 

proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych 

Rosji (tzw. Akt 5 Listopada). Stanowił on wyłom w zmowie milczenia  

w kwestii polskiej. Kilka miesięcy później w Rosji obalono carat. Nowe 

władze Rosji uznały prawo Polaków do samostanowienia. Wkrótce 

zdecydowali się na to Francuzi i Brytyjczycy. 

 Społeczność międzynarodowa opowiedziała się za sprawą polską. 

Państwa zachodnie lobbowały na rzecz uwolnienia naszego kraju spod 

zaborów. Na wyróżnienie zasługuje postawa Ignacego Paderewskiego, 

który zbierał pieniądze na ofiary wojny a także namawiał polityków do 
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poparcia idei niepodległości Polski. Wkrótce postulat ten poparł 

prezydent USA Woodrow Wilson, a w ślad za nim inni przywódcy 

ententy. 

  Gdy wojna na zachodzie dobiegała końca i nastąpił rozpad 

Austro-Węgier Polacy przystąpili do odtwarzania niezależnych instytucji 

państwowych. Uwolniony spod internowania Józef Piłsudzki powrócił do 

Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 r. przejął z rąk Rady Regencyjnej 

władzę cywilną i wojskową jednocześnie obejmując funkcję Naczelnika 

Państwa. Moment ten jest granicznym wydarzeniem w drodze Polaków 

do odzyskania niepodległości. 

  W setną rocznicę odzyskania wolnej Polski tak ważne jest 

uświadomienie sobie znaczenia dbałości o nasz kraj. Może ona 

przyjmować różne wyrazy i postaci. Wyrazem takiego działania właśnie 

jest powstanie niniejszej monografii. Młodzi naukowcy z ośrodków  

w całym kraju podjęli analizę różnych zagadnień związanych ze 

stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wielość zagadnień 

oraz szerokie spektrum badań świadczą o przedmiotowej różnorodności 

funkcjonowania wolnego kraju, który po 123 lat odzyskał swoją 

niepodległość. 

 Niniejsza monografia jest nie tylko wynikiem prowadzonych 

badań i analiz ale także, w naszym przekonaniu jest piękną księgą 

pamiątkową z okazji tej niezwykłej rocznicy. Mamy nadzieję,  

że opublikowane teksty przyczynią się do rozwoju polskiej nauki. Sama 

publikacja zaś będzie stanowiła doskonałą formę upamiętnienia  

i hołdu dla naszej Niepodległej. Niech wszelkie zawarte w niej analizy  

i wyniki badań będą wyrazem troski o naszą wolność państwową oraz 

osobistą dla wszystkich obywateli. 

 

      



A. Mazur: Refleksje nad rozwojem restytucji dóbr kultury w Polsce w latach 

1918-2018 

12 

 

Anna Mazur  

Uniwersytet Jagielloński  

 

Refleksje nad rozwojem restytucji dóbr kultury  

w Polsce w latach 1918-2018 

Reflections on the development of restitution of cultural goods in 

Poland in the years 1918-2018 

 

Abstrakt 

 Restytucja dóbr kultury jest w Polsce niezwykle ważną kwestią 

ze względu na poniesione przez Polskę straty w trakcie II wojny 

światowej. Zaczęła się ona rozwijać już po I wojnie światowej, kiedy to 

wyzwaniem było odzyskanie dóbr zagrabionych przez zaborców  

i w trakcie działań wojennych. Po II wojnie światowej, po kilku latach 

zaangażowanej działalności w sferze odzyskiwania dóbr kultury, 

aktywność Polski została zakończona. Na nowo rozpoczęła się po 1989 

roku. Pomimo upływu tak wielu lat, nadal nie udało się w Polsce 

wypracować skutecznego systemu odzyskiwania dóbr kultury. 

Słowa kluczowe:  

restytucja, 100-lat niepodległości, dobra kultury, grabież, polityka 

zagraniczna  

Abstract 

 Restitution of cultural goods is an extremely important issue in 

Poland due to the losses suffered by Poland during the Second World 

War. It began to develop already after the First World War, when the 

challenge was to regain the goods stolen by the invaders and during the 

war. After World War II, after several years of active activity in the 

sphere of recovery of cultural goods, Poland's activity was completed. It 

began again after 1989. Despite the passage of so many years, an 

effective system for the recovery of cultural goods has still not been 

developed in Poland. 
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Key words:  

restitution, 100-years of independence, cultural good, pillage, the foreign 

policy  

 

„Naród istnieje dopóki istnieje jego kultura”
1
 

1. Wstęp 

 Rok 1918 to data niezmiernie ważna dla ochrony zabytków  

w Polsce. 8 listopada 1918 roku, 3 dni przed odzyskaniem niepodległości, 

wszedł w życie Dekret Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki  

i kultury (Dz.U. 1918 nr 16 poz. 36). Był to pierwszy w dziejach Polski 

akt w całości poświęcony tej dziedzinie. Zawierał wiele rozwiązań 

nowatorskich. Jednak poza koniecznością ochrony ocalałych dóbr 

kultury, bardzo ważną kwestią, zważając na zawiłą historię Polski, stało 

się odzyskanie zabytków i elementów dziedzictwa z granic 

przedrozbiorowych. Przed II wojną światową najbardziej znaczącym 

dokumentem w tym zakresie był traktat ryski (Dz.U. 1921 nr 49 poz. 

300). Kolejne lata, ze względu na liczne trudności z ukształtowaniem 

nowopowstałego państwa, nie przyniosły rozwoju prawodawstwa 

regulującego restytucję. Gdy nadeszła II wojna światowa, polską kulturę  

i zabytki dotknęła skala zniszczeń niespotykana w dotychczasowej 

historii. Po zakończeniu działań wojennych konieczne było rozpoczęcie 

akcji odzyskiwania dóbr kultury. Procedura ta była w pierwszych 

powojennych latach koordynowana przez aliantów.  

 O prawdziwym rozwoju restytucji dóbr kultury w Polsce można 

mówić po 1989 roku, kiedy to Polska rozpoczęła występowanie  

z roszczeniami. Początkowo myślano, że cała akacja zajmie kilka lat, 

jednak konieczność zgromadzenia szczegółowej dokumentacji 

spowodowała, że tak naprawdę od dopiero kilku lat można odnotowywać 

powroty dzieł do Polski. W majowym raporcie NIK-u o odzyskiwaniu 

dóbr kultury wskazano, że obowiązujący system jest całkowicie 

nieefektywny i konieczne jest wypracowanie nowego. 

 W niniejszym artykule chciałabym przedstawić rozwój restytucji 

w Polsce przez 100 lat niepodległości i zastanowić się czy można 

                                                      
1
 Napis nad wejściem do Muzeum w Afganistanie.  
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usprawnić obowiązujący obecnie system czy należy zbudować go 

całkowicie od nowa.  

2. Restytucja w okresie 20-lecia międzywojennego 

 Polska od stuleci przez swoje położenie geopolityczne, poza 

okresami pokoju, znajdowała się na arenie działań wojennych. Jedna  

z największych grabieży w historii Polski przed II wojną światową, miała 

miejsce w trakcie potopu szwedzkiego w latach 1655-1657. Szwedzi 

wywozili wtedy wszystko, co udało im się umieścić na statkach
2
, a resztę 

wysadzali w powietrze lub palili. Po ich najeździe, „Polska stała się istną 

pustynią kulturalną”
3
. Pierwsze badania skali grabieży odbyły się dopiero 

w XX wieku. W 1914 roku ekspedycja Akademii Umiejętności 

przeprowadziła szczegółowe poszukiwania w archiwach i bibliotekach 

szwedzkich. Kompletnych badań nie przeprowadzono do dzisiaj.  

 Wojna zakończyła się traktatem oliwskim w 1666 roku, który jest 

uważany za pierwszy akt regulujący kwestię restytucji polskich dóbr – 

nakazywał on Szwecji zwrot wywiezionych archiwaliów oraz biblioteki 

królewskiej
4
. 

 Kolejnym etapem grabieży był okres zaborów. Brakuje 

rzetelnych danych określających skalę rabunku. Można stwierdzić, że 

reprezentatywnym miejscem dla określenia skali szkód jaką wyrządzili 

zaborcy w dziedzinie kultury, jest Wawel. Został on ograbiony przez 

Austriaków w dwóch etapach: 1804-1807 oraz 1846-1848, a później 

zamieniony na koszary wojskowe. Głównym celem zaborców było 

zniszczenie polskości, dumy narodowej, dziedzictwa kulturowego. Na 

szczęście nie udało się zrealizować tego planu
5
.  

                                                      
2
 Wywożono całe wyposażenia pałaców – framugi okienne, odrzwia, zrywano 

podłogi drewniane i posadzki kamienne, rozmontowywano marmurowe schody i 

marmurowe kolumny.  
3
Nahlik S. Grabież dzieł sztuki. Rodowód zbrodni międzynarodowej, Wrocław-

Kraków 1958, s. 18. 
4
 W. Kowalski, Restytucja dóbr kultury w świetle prawa, http://www.klub-

generalagrota.pl/kg/baza-wiedzy/referaty/616,Restytucja-dobr-kultury-w-

swietle-prawa.html[dostęp: 17.02.2018] 
5
 Czas rozbiorów to również okres rozwoju polskiej sztuki i kultury – to w tym 

okresie działał Jan Matejko, Józef Mehoffer, ród Kossaków, Henryk Siemiradzki 

czy polscy pisarze – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, pozytywiście, Henryk 
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 Jednym z zadań nowo narodzonego państwa stało się podjęcie 

próby odzyskania zagrabionych dóbr. W traktatach kończących I wojnę 

światową, nie znalazły się rozstrzygnięcia wprost odnoszące się do 

zwrotu polskich dzieł kultury. Zgodnie z art. 238 traktatu wersalskiego
6
, 

Niemcy zostały zobowiązane do restytucji w gotówce, jak również 

zwrotu wszelkiego rodzaju przedmiotów i walorów, zabranych, zajętych 

lub zasekwestrowanych, w wypadkach, gdy można stwierdzić ich 

tożsamość na obszarze Niemiec, bądź też na obszarze ich 

Sprzymierzeńców. Tożsame postanowienie zawierał art. 184 traktatu  

z Saint Germain-en-Laye zawartego z Austrią
7
.  

 Pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który regulował 

restytucję od byłego zaborcy wprost, był Traktat ryski. Polska 

powstrzymując wojska radzieckie, miała dobrą pozycję negocjacyjną, 

której niestety nie wykorzystała
8
. Na mocy art. XI ust. 1 Traktatu, Rosja  

i Ukraina zostały zobowiązane do zwrotu przedmiotów wywiezionych  

z Polski od 1772 roku. Wśród nich wymieniono: 

a) wszelkie trofea wojenne
9

 (na przykład chorągwie, sztandary, 

wszelkie znaki wojskowe, działa, broń, regalia pułkowe itp.), jak 

również trofea zabrane od roku 1792 Narodowi Polskiemu  

w jego walce o niepodległość przeciw carskiej Rosji. Nie 

podlegają zwrotowi trofea polsko-rosyjsko-ukraińskiej wojny 

1918-1921 roku; 

b) biblioteki, księgozbiory, archeologiczne i archiwalne zbiory, 

dzieła sztuki, zabytki oraz wszelkiego rodzaju zbiory  

i przedmioty o wartości historycznej, narodowej, artystycznej, 

archeologicznej, naukowej lub w ogóle kulturalnej. 

                                                                                                                        
Sienkiewicz, Władysław Reymont. To w tym okresie powstała Galeria w 

Sukiennicach. 
6

 Traktat pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi i 

Niemcami, podpisany w  Wersalu 23 czerwca 1919 roku, Dz. U. z 1920 roku nr 

35 poz. 200. 
7
 Traktat pokoju między Mocarstawami Sprzymierzonemi i Stowarzeszonemi i 

Austrią, podpisany w Saint-Germain-en-Laye 10 września 1919 roku, Dz. U. z 

1925 roku nr 17, załącznik.  
8

 „Stanęliśmy przed nimi jako strona podbita, z uniżeniem o zmiłowanie 

żebrząca” – M. Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja. Szkice polityczno-literackie, 

Wilno 1922, s. 315.  
9
 M.in. Szczerbiec, czyli legendarny miecz Bolesława Chrobrego, który zaginął 

w XIV wieku.  
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 We wspomnieniach dyplomatów biorących udział  

w pertraktacjach pojawia się kwestia niechęci Rosji do zwrotu Polsce 

wszystkich archiwaliów. Zgodzili się oni jedynie na oddanie Polsce 

Metryki Polskiej, odmawiając Metryki Litewskiej i Wołyńskiej, pomimo 

faktu, że  w granicach polskich znalazły się te ziemie. Spory toczyły się 

również o wydanie Archiwum Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego  

z lat 1815-1866. Rosjanie zaproponowali wydanie Polsce 

uwierzytelnionych kopii z tego zbioru – ostatecznie udało się odzyskać 

oryginały
10

. 

 Po podpisaniu traktatu najważniejszą kwestią stało się 

wprowadzenie jego zapisów w życie. Na mocy art. XI pkt 15 powołano 

do życia Komisję Mieszaną w Moskwie, składającą się z 3 

przedstawicieli z każdej strony i niezbędnych ekspertów. To ona miała 

decydować o podziale spornych zbiorów, archiwów
11

.  

 W trakcie dwudziestolecia międzywojennego było wiele 

pilniejszych kwestii niż odzyskiwanie dóbr kultury, dlatego też kwestia ta 

się  nie rozwijała. Ostatnie posiedzenie Komisji Mieszanej odbyło się 18 

kwietnia 1934 roku – powołano dwóch pełnomocników, którzy mieli 

doprowadzić do końca prace – jednakże strona rosyjska zerwała 

współpracę. 

3. Restytucja w okresie II Wojny Światowej i powojennym 

 W czasie II Wojny Światowej doszło do ogromnej grabieży, 

która została skrupulatnie zaplanowana przez nazistów jeszcze przed 

rozpoczęciem działań wojennych
12

. Polityka prowadzona przez III Rze-

szę była w pełni nastawiona na zniszczenie polskiej kultury. Zakładano 

jedynie „zabezpieczenie”
13

 najcenniejszych zbiorów, w tym dzieł Leo-

narda da Vinci czy Rafael Santi. W trakcie okupacji podejmowano próby 

zabezpieczenia najcenniejszych eksponatów. Polska rozpoczęła również 

                                                      
10

 J. Szczepański, Rewindykacja polskich archiwaliów w świetle Traktatu 

Ryskiego, [w:] Traktat ryski 1921 roku po 75 latach,  red. M. Wojciechowski, 

Toruń 1998, s. 205. 
11

 Kwestia ta została zakończona 16 listopada 1927 roku podpisaniem układu 

generalnego dotyczącego wydania lub podziału materiałów archiwalnych.  
12

 S.E. Nahlik, op. cit., s. 42.  
13

 Naziści oficjalnie dokonywali zabezpieczenia dzieł sztuki, aby nie używać 

słów grabież lub kradzież. 
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przygotowania do procesu restytucji
14

. Bardzo ważna w procesie odzys-

kiwania dóbr kultury okazała się praca dokonana przez Karola 

Estreichera oraz Stanisława Lorentza. Zadbali oni o to, aby wiedza  

o popełnianych przez nazistów zbrodniach dotarła za granicę. Karol 

Estreicher stworzył pierwszy, niezwykle dokładny katalog zagrabionego 

mienia, który opublikował już w 1944 roku
15

. To właśnie on stał się pod-

stawą przeprowadzanej po wojnie restytucji.  

 Restytucja po zakończeniu działań wojennych była 

koordynowana przez Sojuszniczą Radę Kontroli nad Niemcami
16

. Już  

w 1943 roku Narody Zjednoczone zapowiedziały proces restytucji po 

zakończeniu działań wojennych. W dokumencie z 5 stycznia 1943 roku 

przedstawiono przesłanki, które zostały powtórzone w powojennych 

regulacjach prawnych. Sojusznicza Rada Kontroli nad Niemcami przyjęła 

w 1946 roku dokument pt. „Definicja terminu restytucja”
17

. Zgodnie z je-

go postanowieniami, restytucja miała opierać się na zasadach: prawa 

międzynarodowego, terytorializmu, identyfikacji, sformalizowanej 

procedury oraz „użycia siły”. Przyjęto, że w razie zniszczenia rzeczy 

indywidualnie oznaczonej i niemożności jej zwrotu, będzie dochodzić do 

restytucji zastępczej
18

.  

 Początkowo od 1945 roku  tą kwestią zajmował się Resort 

Odszkodowań Wojennych, utworzony jeszcze w ramach Polskiego 

Komitetu Wyzwolenia Narodowego, następnie przemianowanego na 

Biuro Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady 

                                                      
14

 Choćby nieudana próba ukrycia Ołtarza Mariackiego, który został odnaleziony 

przez nazistów w Sandomierzu. Udało się ukryć m.in. „Hołd pruski” Jana 

Matejki oraz arrasy, które znalazły się w Kanadzie. Por. M. Grzywacz, Obrońca 

skarbów – w poszukiwaniu zagrabionych dzieł sztuki, Kraków 2017; W. Kalicki, 

M. Kuhnke, Sztuka zagrabiona. Uprowadzenie Madonny, Warszawa 2014. 
15

K. Estreicher, Straty kultury polskiej, katalog strat kultury polskiej pod 

okupacją niemiecką 1939-1944, Kraków 2003. 
16

 W. Kowalski, Restytucja dzieł sztuki w prawie międzynarodowym, Katowice 

1989, s. 15. 
17

 Strona podnosząca roszczenia restytucyjne nie musiała udowadniać narodowej 

przynależności dobra kultury, a wskazać z jakiego terytorium zostało ono 

zabrane. Vrdoljak A.F. International Law, Museums and the Return of Cultural 

Objects, Cambridge University Press, 2008, p. 141. 
18

 Rząd polski uznał, że przedmiotem restytucji zastępczej może być jedynie 

niemiecki przedmiot równiej wartości co zniszczony, który by się przyczynił do 

odbudowy zniszczeń. J. Makowski (red.), Zbiór dokumentów, Państwowy 

Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1947, nr 1-2, s. 45-46, pkt.15. 
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Ministrów. Jednym z jego najważniejszych zadań było oszacowanie strat 

wojennych i zbieranie informacji, danych, dokumentów. Biuro zostało 

zlikwidowane w 1947 roku, a jego kompetencje zostały przekazane 

innym organom. Materiałów dotyczących dóbr kultury Biuru 

Odszkodowań Wojennych dostarczało Ministerstwo Kultury i Sztuki,  

w ramach którego działała Dyrekcja Muzeów i Ochrony Zabytków,  

w której wyodrębniono Wydział, a potem Biuro Rewindykacji  

i Odszkodowań. Biuro było jednostką samodzielną, podlegającą pod 

Dyrekcję Muzeów i Ochrony Zabytków, jednakże zajmowało się 

restytucją szeroko pojętej kultury. Za granicą przy Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych działały Polskie Misje Restytucyjne
19

. Proces restytucji 

różnił się  w zależności od tego w jakiej strefie okupacyjnej był 

wszczynany. Dla odzyskania dóbr konieczne było przedstawienie 

dowodów własności. Dowodem, wskazującym na to, że procedura ta była 

bardzo skomplikowana, jest fakt,  że konieczne było złożenie aż siedmiu 

kopii formularza
20

. 

 Rozpatrywaniem roszczeń  restytucyjnych do 1952 roku 

zajmowała się Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec
21

. W 1952 roku USA, 

Wielka Brytania, Francja zawarły konwencję z Niemiecką Republiką 

Związkową, przewidującą tryb i zasady rozpatrywania odtąd pretensji 

rewindykacyjnych bezpośrednio przez władze niemieckie
22

. Dopuszczo-

no wtedy m.in. drogę sądową do dochodzenia restytucji zagrabionego 

mienia
23

. W 1949 roku została utworzona Republika Federalna Niemiec 

                                                      
19

 W. Kowalski, op. cit., s. 17-22. 
20

 H. Szczerbiński, Restytucja mienia polskiego z zachodnich stref okupacyjnych 

Niemiec, Warszawa 1983, s. 60. 
21

 Akcja restytucyjna, z wyłączeniem dzieł sztuki, papierów wartościowych oraz 

taboru kolejowego, prowadzona przez Sojuszniczą Radę Niemiec zakończyła 

się: 30 kwietnia 1948 roku w sferze okupacyjnej kontrolowanej przez USA, 30 

czerwca 1948 roku w sferze okupacyjnej kontrolowanej przez Wielką Brytanię i 

31 października 1948 w sferze okupacyjnej kontrolowanej przez Francję.  
22

 Konwencja w sprawie uregulowania zagadnień wyłonionych przez wojnę i 

okupację, pkt. 5 „Restytucje zewnętrzne: zwrot własności zrabowanej na 

obszarach okupowanych przez Niemców łącznie z postanowieniami o 

utworzeniu Związkowego Urzędu Administracyjnego”, J. Makowski (red.),  

Zbiór dokumentów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1952, 

nr 7-8, s. 2015-2017. 
23

 W. Kowalski, Restytucja dóbr kultury utraconych przez Polskę w okresie II 

wojny światowej jako element polskiej polityki zagranicznej realizowanej przez 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w latach 1999-2009, ZAGRABIONE – 

ODZYSKANE Działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w zakresie 
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oraz Niemiecka Republika Demokratyczna. Ze względów politycznych, 

prowadzenie restytucji z obu państw było niemożliwe
24

. Prawdziwa res-

tytucja miała zacząć się dopiero za kilkadziesiąt lat.  

 Inaczej wyglądała kwestia odzyskiwania dóbr kultury 

zagrabionej lub pozostałej po zmianach granic, w ZSRR. Sytuacja była  

o tyle specyficzna, że Polska w kwietniu 1945 roku podpisała układ  

o przyjaźni z ZSRR, dlatego nie mogło być mowy o jakichkolwiek 

jawnych konfliktach
25

. Żołnierze ZSRR w trakcie ofensywy w latach 

1944/1945 zajmowali wiele dóbr kultury, traktując je jako mienie 

zdobyczne
26

. We Lwowie, który w okresie zaborów pełnił rolę symbo-

licznej stolicy kulturalnej nieistniejącej Polski, znalazło się wiele dóbr 

kultury o niesamowitej wartości dla narodu. W mieście  pozostały zbiory 

Ossolineum, galerie sztuki - wzbogacone dodatkowo o wojenne depozyty 

złożone przez Polaków mieszkających we Lwowie. Polska od razu po 

zmianie granic podejmowała rozmowy dotyczące przewiezienia dóbr 

kultury na polskie terytorium, proponując zawarcie umowy 

rewindykacyjnej i utworzenie komisji polsko-radzieckiej, czyli 

wprowadzanie rozwiązań podobnych do tych, które były przyjęte  

w traktacie ryskim. Niestety zabrakło dobrej woli po drugiej stronie. 

Wiosną 1945 roku władze w Kijowie podjęły decyzję o wydzieleniu 

części zbiorów, w celu ofiarowania ich narodowi polskiemu, jako daru od 

narodu ukraińskiego. Wybór odbywał się według kryterium „polskości”, 

jednakże pojmowanej w sposób dość luźny – we Lwowie pozostało np. 

wiele obrazów autorstwa Jana Matejki. Z Lwowskiej Galerii Obrazów 

przekazano jedynie 3,4% całości zbiorów. W przypadku Ossolineum, 

przekazano 43% rękopisów, 44% starodruków i 21% druków XIX-XX 

                                                                                                                        
restytucji dóbr kultury utraconych przez Polskę w okresie II wojny światowej, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2011. 
24

 NRD stanowiło sojusznika Polski, natomiast RFN znajdowało się za żelazną 

kurtyną. 
25

 M. Matwijów, Walka o lwowskie dobra kultury  w latach 1945-1948, Wrocław 

1996, s. 73. 
26

 Polska nigdy nie dowiedziała się ile dóbr kultury znajduje się w magazynach 

rosyjskich. Po raz pierwszy Polacy zostali wpuszczeni do rosyjskich magazynów  

w latach 90. Obecnie prowadzona polityka w Rosji głosi, że wszystkie dobra, 

które znajdują się na terytorium Rosji, stanowią własność państwa. Doszło więc 

do pewnego rodzaju znacjonalizowania zagrabionych dóbr. 
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wiecznych
27

. Po otrzymaniu daru, kwestia zwrotu Ossolineum ucichła  

i pojawiła się na nowo w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.  

4. Restytucja po 1989 roku 

 W okresie PRL-u, ze względów politycznych, temat restytucji nie 

był w ogóle poruszany. W latach pięćdziesiątych XX wieku 

komunistyczne władze przerwały współpracę z zachodnimi agendami 

zajmującymi się poszukiwaniem zagrabionych dzieł sztuki
28

. O restytucji 

zaczęto w Polsce ponownie mówić po 1989 roku. Początkowo zakładano, 

że proces ten potrwa kilka lat. Ogromnym problemem, którego skutki 

odczuwamy do dziś, było zniszczenie inwentarzy zbiorów, brak 

wydawania pokwitowań przy „zabezpieczaniu” dóbr kultury, podział 

zbiorów, który w pewnym momencie przestał być kontrolowany przez 

nazistów
29

. Przez to zgromadzenie potrzebnych dokumentów, prześle-

dzenie historii poszczególnych dóbr kultury, jest niezwykle czasochłonne 

i wymaga wiele cierpliwości.  

 Pierwszym organem powołanym do zajęcia się restytucją był 

Pełnomocnik Rządu Rzeczypospolitej  Polskiej do Spraw Polskiego 

Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, utworzony na mocy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 roku
30

 (uchy-

lonego 23 października 2001 roku). Do jego zadań należało m.in. 

organizowanie poszukiwań utraconych dóbr kultury. Działał on  

w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Sztuki. 

Rewindykacją archiwów kierować miał natomiast Dyrektor Archiwów 

Państwowych. Już w 1998 roku kwestie związane z prowadzeniem 

negocjacji polsko-niemieckich zostały przekazane Ministerstwu Spraw 

Zagranicznych. Kompetencje związane z restytucją zostały ostatecznie 

ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego w 2001 roku. Początkowo Minister wykonywał te zadania 

przy pomocy Wydziału Strat Wojennych, który 1 sierpnia 2016 roku 

został zastąpiony nową komórką organizacyjną w ramach Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentem Dziedzictwa 

Kulturowego za Granicą i strat wojennych. 

                                                      
27

M. Matwijów, op. cit., s. 93-101. 
28

W. Kalicki, M. Khunke, Uprowadzenie, op. cit., s. 11. 
29

 S. Lorentz, Wstęp [w:] Walka o dobra kultury. Warszawa 1939-1945, Tom I, 

red. S. Lorentz, Warszawa 1970, s. 7. 
30

Dz.U.1996.107.504. 
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 Nie istnieje jedna procedura dotycząca restytucji, różnią się one 

w zależności od tego w jakim okresie zostało zagrabione dane dobro 

kultury i w jakim państwie obecnie się znajduje. Nowo wprowadzona 

ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury nie rozwiązała tego 

problemu
31

. Brakuje ścisłych regulacji dotyczących odzyskiwania dóbr 

zagrabionych w czasie II Wojny Światowej. Początkowo, dla 

rozstrzygnięcia sporów powstałych na kanwie problemu restytucji, 

zawierano umowy dwustronne, na mocy których tworzono organy 

właściwe do  spraw restytucji. Jako przykład można podać rozwiązania 

przyjęte w Umowie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką 

Czechosłowacką w sprawie wzajemnego zwrotu mienia wywiezionego 

po rozpoczęciu wojny
32

. Na podstawie art. 5 Umowy każda ze stron mia-

ła mianować po dwóch delegatów do wspólnego rozstrzygania  

o słuszności roszczeń rewindykacyjnych. Art. 6 stanowił że w przypadku 

różnicy zdań między delegatami, sprawę należało oddać dla 

rozstrzygnięcia komisji mieszanej. W skład komisji wchodziło po dwóch 

przedstawicieli każdej ze stron, przy czym jeden z nich był mianowany 

przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, drugo zaś, zależnie od 

przypadku, przez właściwą władzę centralną.  

 Aby zrozumieć na czym polega problem z restytucją należy 

przyjrzeć się historii relacji Polski z jej sąsiadami. 25 czerwca 1996 roku 

zawarto Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  

a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie ochrony i zwrotu dóbr 

kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas drugiej 

Wojny Światowej
33

. Na mocy art. 2 powołano do życia Komisję Między-

rządową, której celem jest poszukiwanie, ewidencja oraz identyfikacja 

dóbr kulturalnych, będących przedmiotem poszukiwań każdej  

z Umawiających się Stron oraz wzajemna pomoc. Pierwsze spotkanie 

Międzyrządowej Komisji do spraw ochrony i zwrotu dóbr kultury 

utraconych i bezprawnie przemieszczonych podczas II Wojny Światowej 

miało miejsce we Lwowie w dniach 14-15 maja 1997 roku. Na 

posiedzeniu zdecydowano o utworzeniu zespołów ds. archiwaliów 

historycznych, ds. bibliotek, muzeów i ds. Ossolineum. W trakcie obrad 

na wniosek prof. Tadeusza Polaka przeprowadzono wizję lokalną między 

innymi w Bibliotece Naukowej im. Wasyla Stefanyka we Lwowie 

                                                      
31

Ustawa z dnia 25 maja 2017 roku o restytucji narodowych dóbr kultury – Dz. 

U. z 2017 roku, poz. 1086. 
32

Dz. U. z 1948 roku, nr 4, poz. 25. 
33

Treść umowy: http://www.traktaty.msz.gov.pl/fd.aspx?f=P0000007979.pdf 
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(zawierającą zbiory Ossolineum). Zdecydowano również, iż wnioski 

rewindykacyjne będą składane przez Współprzewodniczących Komisji 

drogą dyplomatyczną.  

 Wniosek rewindykacyjny zbiorów Zakładu Narodowego im. 

Ossolińskich przygotował prof. dr hab. Tadeusz Polak, który pełnił 

funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa 

Kulturalnego za Granicą. Został on sporządzony 18 września 1997 roku. 

We wniosku przedstawiono losy Ossolineum oraz opisano poszczególne 

elementy zbioru – między innymi Bibliotekę, Archiwum, Zbiór 

Czasopism oraz Zbiory Malarstwa
34

.  

 Pomimo podjęcia działań dyplomatycznych, sytuacja związana  

z próbą odzyskania Ossolineum nadal jest patowa. W listopadzie 2011 

roku doszło do skandalu związanego z przeniesieniem 2,5 mln zbiorów 

czasopism z pojezuickiego kościoła na teren lotniczego kompleksu 

wojskowego we lwowskim Skniłowie (do dwóch magazynów  

o powierzchni około 2 tys. metrów kwadratowych). Proceder 

przenoszenia zbiorów został nagrany przez dziennikarzy portalu 

zik.com.ua
35

. Na filmie widać jak żołnierze ukraińscy rzucają bezcenny-

mi XIX-wiecznymi zbiorami. Czasopisma znalazły się co prawda  

w lepszych warunkach, ale nadal odbiegają one od przyjętych 

standardów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

spodziewało się, że teraz stanie się możliwe porządkowanie  

i inwentaryzacja zbiorów, niestety do tego nie doszło.  

 Podstawą do rozpoczęcia dialogu z Niemcami stał się Traktat  

o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską  

a Niemcami z dnia 17 czerwca 1991 roku
36

. W art. 28 ust. 3 traktatu 

zamieszczono ogólną formułę, że umawiające się Strony będą dążyć  

w takim samym duchu do rozwiązywania problemów związanych  

z dobrami kultury i archiwaliami, poczynając od pojedynczych 

przypadków. Kością niezgody w stosunkach polsko-niemieckich 

pozostaje kwestia własności Biblioteki Pruskiej. Niemiecka Republika 

Demokratyczna z niepokojem obserwowała postępowanie Polski  

w sprawie Berlinki i zareagowała ustawą z dnia 3 lipca 1980 roku  

                                                      
34

 Wnioski rewindykacyjne księgozbioru Ossolineum oraz dzieł sztuki i zabytków 

ze zbiorów lwowskich, red. J. Pruszyński.  
35

 Źródło: http://www.tvn24.pl/wideo/cenne-ksiegi-jak-worki-kartofli-wywoza-

zbiory-ossolineum,301192.html, dostęp 03.02.2018 roku. 
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o ochronie dóbr kultury. Ustawa stwierdzała, że wszystkie dobra 

znajdujące się poza granicami wschodnich Niemiec są ich własnością. 26 

stycznia 1981 roku, polska komisja postanowiła, iż zbiór znajdujący się 

w Bibliotece Jagiellońskiej stanowi własność Skarbu Państwa, zatem 

należy go włączyć do inwentarza Biblioteki. Teza ta została powtórzona 

w sprawozdaniu przygotowanym dla Wojciecha Jaruzelskiego – 

stwierdzono w nim, iż nie ma normy prawnomiędzynarodowej, która 

zobowiązałaby Polskę do zwrotu zbioru.  Wschodnioniemieccy 

dyplomaci zareagowali oficjalnie na polskie stanowisko dopiero w roku 

1984. Zarzucili, że polskie ustawodawstwo jest sprzeczne z prawem 

międzynarodowym. Polacy odrzucili stanowisko NRD memoriałem  

z dnia 12 lutego 1985 roku, uznając roszczenie NRD za bezzasadne. 

Berlin odpowiedział na nie 3 kwietnia 1985 roku zarzucając Polsce 

złamanie wcześniejszych porozumień dotyczących wzajemnego zwrotu 

dóbr kultury oraz podkreślił, że Polska bezpodstawnie traktuje Berlinkę 

jako przedmiot reparacji wojennych. Polska odrzuciła również to 

memorandum. Ponadto w opracowaniu z dnia 8 kwietnia 1987 roku prof. 

Krzysztof Skubiszewski i prof. Marian Wojciechowski stwierdzili, że 

„Zbiory byłej Biblioteki Pruskiej stały się własnością Państwa Polskiego 

z mocy zarządu sprawowanego przez nie na Ziemiach Odzyskanych. 

Zarząd ten został przekazany Polsce przez cztery mocarstwa”. W 1990 

roku MSZ przygotowało opinię dotyczącą Berlinki. Sugerowano w niej, 

aby utworzyć międzynarodowe centrum badań naukowych, za 

pośrednictwem którego zbiory zostałyby udostępnione nauce światowej.   

 Próba ocieplenia stosunków polsko-niemieckich spowodowała 

wręczenie kanclerzowi Schroederowi najstarszego wydania Biblii z 1522 

roku w tłumaczeniu Marcina Lutra przez premiera Jerzego Buzka  

w grudniu 2000 roku. W tym samym miesiącu Grupa Kopernika
37

 przed-

stawiła plan rozwiązania konfliktu związanego z Berlinką. Stwierdziła 

ona, że niemożliwe jest znalezienie sprawiedliwego rozwiązania z punktu 

widzenia prawa międzynarodowego. Zaproponowała, aby Polska, po 

odzyskaniu, przekazała zbiory Ossolińskich przetrzymywane we Lwowie 

i po połączeniu ich z Berlinką, utworzono by Fundację 

Środkowoeuropejskiego Dziedzictwa Kultury. Propozycję tę należy 

poddać krytyce, gdyż Ossolineum stanowi bezsprzecznie własność Polski 

                                                      
37

„Grupa Kopernika” to zespół polskich i niemieckich ekspertów, który powstał 

w roku 2000. Spotykają się oni dwa razy w roku dyskutując najbardziej istotne 

tematy stosunków polsko-niemieckich, podejmując zwłaszcza te kwestie, które 

wydają się być pomijane przez kręgi polityczne i media.  
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i nie ma powodu do udostępniania go. Dodatkowo również Berlinka 

traktowana jest jako reparacje za szkody poczynione przez III Rzeszę
38

. 

 Symbolem polepszenia stosunków polsko-niemieckich był zwrot 

Polsce obrazu „Schody pałacowe” autorstwa Francesco Guardiego. Obraz 

ten został zabezpieczony z Muzeum Narodowego w Warszawie i znalazł 

się w katalogu najcenniejszych 500 dzieł, które miały wchodzić w skład 

kolekcji w powstającym w Linzu muzeum Hitlera. Polska, po raz 

pierwszy, otwarcie zgłosiła swe roszczenia do obrazu w trakcie spotkania 

polsko-niemieckiego, które odbyło się w dniach 26-27 maja 1998 roku. 

W dniu 11 października 1999 roku Uniwersytet w Heidlebergu 

poinformował, iż poszukiwany obraz znajduje się w depozycie 

Kurpfälzisches Museum. Dnia 21 listopada 2005 roku Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych na wniosek Dyrektora Departamentu Prawno-

Traktatowego wszczęło śledztwo w sprawie „Schodów pałacowych”. 11 

maja 2007 roku prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Iwona 

Chamionek wydała postanowienie, w którym zażądała zwrotu obrazu,  

a w przypadku odmowy, jego odebrania. Działania te nie przyniosły 

rezultatu. Ostatecznie, we wrześniu 2010 roku, Wydział Strat Wojennych 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotował wniosek 

restytucyjny. Został on przekazany za pośrednictwem Muzeum 

Narodowego w Warszawie Galerii Sztuki w Stuttgarcie. Proweniencja 

dzieła została udowodniona bez cienia wątpliwości, jednak obraz nie 

wracał do Polski. W Niemczech kolejne organy oświadczały, iż to nie do 

nich powinny być kierowane roszczenia. W maju 2013 roku sprawa 

została przekazana kancelarii prawnej Raue LLP w Berlinie. Adwokat 

prof. dr Peter Raue poinformował o niej redakcję gazety Tagesspiegel
39

 

i rozpoczął korespondencję ze Staatsgalerie w Stuttgarcie, Ministerstwem 

Kultury Badenii-Wirtembergii i  Ministerstwem Spraw Zagranicznych 

RFN. Ostatecznie 17 stycznia 2014 roku, adwokat Peter Raue zawiadomił 

polskie Ministerstwo Kultury, że Ministerstwo Kultury Badenii-

Wirtembergii zdecydowało się zwrócić obraz. 31 marca 2014 roku 

Minister Spraw Zagranicznych RFN, Frank-Walter Steinmeier, przekazał 

w Berlinie dzieło Guardiego polskiemu Ministrowi Spraw Zagranicznych 
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P. Dobosz, Systemy prawne ochrony zabytków z perspektywy teorii prawa 

administracyjnego. Legal systems govering the protection of monuments in view 

of theory of administration law, Kraków 2015, s. 131 i n. 
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 „Schody pałacowe” zostały w artykule nazwane „zakładnikiem wielkiej 

polityki”. Kuhn N.: Der Bild, das die Deutschen nicht freigeben  

http://www.tagesspiegel.de/kultur/nazi-raubkunst-das-bild-das-die-deutschen-

nicht-freigeben/9350370.html, dostęp: 23.02.2018. 
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- Radosławowi Sikorskiemu. „Godziną szczęśliwego powrotu” okazał się 

3 kwietnia 2014 roku, kiedy to obraz został przekazany dyrektor Muzeum 

Narodowego Agnieszce Morawińskiej i po 75 latach „Schody pałacowe” 

powróciły do Galerii Malarstwa Obcego (obecnie Dawnego Malarstwa 

Europejskiego). 

5. Co dalej z restytucją? 

 W raporcie Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 kwietnia 2017 

roku o odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki
40

, skrytykowano obecnie 

obowiązujące rozwiązania prawne i organizacyjne. Wytknięto brak 

dokumentu o charakterze strategicznym, który wskazywałby jak 

praktycznie ma być zorganizowana restytucja. Dodatkowo wskazano na 

niewystarczający poziom współpracy między organami zajmującymi się 

odzyskiwaniem dóbr kultury. 

 W wytycznych NIK-u zawarto rekomendacje dla Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Spraw Zagranicznych. 

Raport już w chwili publikacji był przestarzały, ponieważ w trakcie jego 

publikowania znany był już projekt późniejszej ustawy z dnia 25 maja 

2017 roku o restytucji narodowych dóbr kultury (dalej: „ustawa  

o restytucji”). Zgodnie z nową ustawą, organem  właściwym w sprawie 

restytucji stał się jedynie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ustawa wprowadziła rozdzielenie między restytucją dóbr kultury 

zagrabionych w trakcie II Wojny Światowej oraz współcześnie. 

Restytucja ma charakter publiczny – z roszczeniem może wystąpić 

jedynie państwo. Kwestię dalszych losów odzyskanego dzieła regulują 

wewnętrzne ustawodawstwa krajowe.  

 Należy podkreślić, że przeprowadzanie skutecznych restytucji 

wymaga ścisłej współpracy z wieloma organizacjami, muzeami  

i stowarzyszeniami. Kontrolowanie rynku sztuki wymaga porozumienia 

choćby ze Stowarzyszeniem Antykwariuszy Polskich. W przypadku 

przeprowadzania postępowań restytucyjnych, konieczna jest współpraca 

z podmiotem, który był właścicielem dobra kultury, ponieważ to właśnie 

on w największym stopniu będzie kompetentny do dokonania oceny czy 

właśnie dane dzieło została zrabowane. Co więcej podmioty takie mogą 

posiadać konieczne dokumenty. Jak pokazuje praktyka ważna jest 

również współpraca z osobami fizycznymi, które wielokrotnie odnajdują 

zagrabione dobra kultury w zagranicznych muzeach. Należy sprawić, 
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żeby ludzie byli świadomi konieczności zawiadomienia Departamentu 

Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych. 

 Przyznanie głównych kompetencji jedynie ministrowi 

właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje 

się być niewystarczające, ze względu na zawiłość spraw i ich 

komplikacje. Ważny jest również fakt, że w procesie restytucji 

wielokrotnie ogromną rolę odgrywa dyplomacja. Prowadzanie procesów 

restytucyjnych wymaga ogromnego nakładu pracy, podejmowania 

szybkich decyzji. Wydaje się koniecznym podjęcie badań nad 

stworzeniem odpowiedniego organu - na szczeblu centralnym jak  

i samorządowym, który specjalizowałby się w kwestiach restytucji.  

 W polskiej ustawie o restytucji główny nacisk został położony na 

dobro wspólne. Zgodnie z art. 7 ustawy o restytucji minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa podejmuje działania mające na celu 

odzyskanie utraconego dobra, w szczególności w drodze powództwa  

o wydanie lub ustalenie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa.  

W przypadku odzyskania dobra, minister może wystąpić z wnioskiem  

o przepadek tego dobra na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 9 ust. 

3 ustawy o restytucji. Takie zabezpieczenie ma umożliwić częściową 

rekompensatę kosztów poniesionych przez państwo w trakcie 

postępowania o zwrot.  

 Niestety nowa ustawa dość ubogo normuje postępowanie 

restytucyjne prowadzone przez Polskę, w celu odzyskania dóbr 

zagrabionych w trakcie II Wojny Światowej. Większy nacisk został 

położony na odzyskiwanie dóbr z terytorium Polski. Brakuje dalej 

rozwiązania problemu jakim jest odzyskanie około 0,5 miliona polskich 

dzieł sztuki
41

. Funkcjonowanie procedury restytucyjnej w obecnym 

kształcie nie pozwoli na polepszenie efektów. Konieczne byłoby 

gruntowne przebudowanie systemu i zbudowanie nowego, w oparciu  

o posiadane doświadczenie. Bardzo ważne jest włączenie dyplomacji do 

toczących się sporów. Bardzo często to właśnie argumenty polityczne są 

decydujące w takich sporach, a ich wynik zależy od dobrej woli drugiej 

strony. Ważne jest również takie ukształtowanie procesu restytucji  

w Polsce, by była ona dokonywana w sposób holistyczny,  

z wykorzystaniem wszystkich możliwych instrumentów.  
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 M. Omilanowska, R. Pasieczny, Cenne, bezcenne, odzyskane, I[w:] Cenne, 

Bezcenne, Utracone, nr 3/80-4/81, s. 4. 
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6. Podsumowanie 

 Jak wskazano w raporcie NIK-u kwestia restytucji dóbr kultury 

staje się ważna z punktu widzenia interesu społecznego i dziedzictwa 

kulturowego. Wzrasta zainteresowanie wśród społeczeństwa tą tematyką 

i coraz częściej można usłyszeć o dziełach, które powróciły do Polski. 

Ostatnie lata pokazują, że pomimo upływu ponad 70 lat od zakończenia 

II Wojny Światowej, proces restytucji nadal trwa. Przykładem jest 

choćby odkrycie w 2014 roku kolekcji Hildebranda Gurlitta, która składa 

się z 1258 eksponatów
42

. Możliwe, że w kolejnych latach światło dzienne 

ujrzy jeszcze więcej dóbr kultury, ponieważ spadkobiercy często nie 

znając proweniencji dzieła, mogą zdecydować się na wystawienie go  

w domach aukcyjnych. Prześledzenie losów restytucji w Polsce przez 

ostatnie 100 lat pokazuje, że kwestia ta nigdy nie była szczególnie ważna 

w prowadzonej polityce – zawsze inne kwestie okazywały się być 

priorytetowe.  

 Niestety ostatnie wydarzenia związane z restytucją wskazują, że 

kwestia ta w Polsce wymaga naprawy. Gdy w listopadzie 2017 roku  

w londyńskim Sotheby’s wystawiono obraz Henryka Siemiradzkiego 

„Taniec wśród mieczów”
43

, udało się co prawda zablokować jego sprze-

daż, jednakże los obrazu pozostał w rękach sądu brytyjskiego. Sytuacja ta 

również pokazała, że ustawa o restytucji tak naprawdę nie zawiera 

żadnych postanowień, które mogłyby wpłynąć na efektywność całego 

procesu i w przypadku sytuacji kryzysowych brakuje mechanizmów, 

które gwarantowałyby skuteczność. Akurat w tym przypadku konieczna 

była współpraca z prokuraturą. Wydaje się zatem, że ustawa o restytucji 

powinna zawierać postanowienia regulujące współpracę z różnymi 

organami, tak aby w razie zaistnienia konieczności, procedury te były już 

przygotowane. Jednym z największych błędów było odebranie 

kompetencji w kwestii restytucji ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych.  
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 Por. S. Ronald, Marszand Hitlera. Hildebrand Gurlitt, naziści i rabunek 

skarbów Europy, Warszawa 2016.  
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 „Taniec wśród mieczów” Siemiradzkiego znajdował się na liście strat 

wojennych, okazało się jednak, że po wojnie wrócił do właścicielki, a w 1953 

roku wpisano go do polskiego rejestru zabytków ruchomych. Rodzina obecnego 

właściciela nabyła go w latach 60., a emigrując w 1973 roku do RFN zabrała ze 

sobą. Nie odnaleziono dokumentów pozwalających na wywóz obrazu z kraju, 

władze uznały więc, że wywieziono go nielegalnie. P. Kosiewski, Odzyskujemy, 
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Zdecydowanie należy ocenić pozytywnie to, że w Polsce restytucją 

zajmują się osoby, dla których kwestia ta jest jednocześnie ich pasją. 

Dzięki ich zapałowi udaje się stworzyć wiele cennych przedsięwzięć.  

Dodatkowo,  dzięki temu  wiadomość o polskich dziełach zagrabionych 

w trakcie II Wojny Światowej, dociera do coraz większego grona osób
44

. 

Należy zatem stwierdzić, że wiele w dziedzinie restytucji zostało już 

zrobione, ale jeszcze więcej pozostało do zrobienia.  
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Abstrakt  

 Przekształcenia społeczne, związane ze zmianą obowiązującego 

prawa oraz władzy przyczyniły się do powstania nowych inicjatyw 

społecznych. Jedną z nich jest Komitet Obrony Demokracji, który budzi 

skrajnie różne emocje. Z jednej strony traktowany jest jako zagrożenie 

obecnego porządku, z drugiej – jako szansa na lepszą rzeczywistość 

społeczną. Niezależnie od strony, którą przyjmiemy istotnym jest fakt, 

jak definiuje się sam Komitet, a jak można zdefiniować go na podstawie 

głoszonych przez niego haseł i działalności. Próbę odpowiedzi na tą 

wątpliwość stanowi poniższy artykuł.  

Słowa kluczowe:  

Komitet Obrony Demokracji, ruch obywatelski, formacja polityczna, 

demokracja, nowy ruch społeczny 

Abstract 

Social transformations, related to changing law and power, have 

contributed to the emergence of new social initiatives. One of them is the 

Democratic Defense Committee, which raises extremely different 

emotions. On the one hand, it is regarded as a threat to the present order, 

on the other hand as an opportunity for a better social reality. No matter 

what side we adopt, the fact is how the Committee itself defines itself, 

and how it can be defined on the basis of its passwords and activities. An 

attempt to answer this question is the following article. 
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 Tematyka demokracji niezmiennie czyniona jest jednym  

z najważniejszych tematów, zwłaszcza wśród społeczeństw zachodnich. 

Debata publiczna na ten temat zyskuje na sile zwłaszcza w obliczu zmian 

społecznych. Obrona interesów, niezależnie od sfery, której one dotyczą, 

rodzi konieczność zsolidaryzowania się obywateli, która to solidarność 

często przyjmuje formę ruchów społecznych. Jednym z nich, bardzo 

młodym w swej działalności jest Komitet Obrony Demokracji, który 

został utworzony w listopadzie 2015 roku. Niniejszy artykuł podejmuje 

próbę analizy działalności tej inicjatywy w kontekście głoszonych przez 

niego haseł oraz wartości. Dodatkowym celem jest również poznanie 

odpowiedzi na pytanie – czy KOD rzeczywiście jest ruchem czy raczej 

formacją uwikłaną w polityczne rozgrywki firmującą się jedynie na 

obrońcę cenionej społecznie demokracji? Całość analizy osadzona 

zostanie w kontekście społecznych oraz naukowych definicji demokracji. 

Takie ulokowanie niniejszej analizy pozwoli na ukazanie roli demokracji 

o którą walczy KOD w umysłach Polaków oraz implikacji, które się  

z tym wiążą. 

1. Definiowanie demokracji  

 Demokrację zwykło się definiować jako „rządy ludu”
1
, jednak  

w dzisiejszych czasach –czasach przeobrażeń – taka definicja zdaje się 

nie mieć odzwierciedlenia. Rodzi to konieczność stworzenia (lub 

przynajmniej próby) bardziej adekwatnej merytorycznie definicji, która 

będzie punktem odniesienia dla debaty publicznej, ale również dla 

„zwykłych” obywateli. Współcześnie próbuje się opisać demokrację nie 

przez jej cechy, ale przez konkretne działania i inicjatywy, które 

podejmuje się w jej obrębie. Za główne i zarazem niezbędne zjawiska, 

których istnienie stanowią fundamenty demokracji uznaje się dziś 

posiadanie suwerenności, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej, 

kultywowanie idei podziału władzy oraz reprezentacji narodu, pluralizm 

polityczny, który umożliwia istnienie i funkcjonowanie opozycji, jak 

również ideę państwa prawa, z wolnymi wyborami oraz wolnymi 

                                                      
1
 R. Markowski, Demokracja i demokratyczne innowacje. Z teorią w praktykę. 

Warszawa, 2014, s. 9. 
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mediami
2
. Polacy za najważniejszy wyznacznik demokratycznego ustroju 

państwa uznają wolne, przeprowadzane uczciwie wybory, jak również 

równość w dostępie do szkolnictwa wszystkich dzieci. Ważna jest 

również równość obywateli wobec prawa, a także ochrona ich osobistej 

wolności. Najmniej ważne dla zachowania istoty demokracji jest 

ograniczenie praw obywateli na rzecz celów ukierunkowanych na ogół 

społeczeństwa oraz dość mała rola państwa w gospodarce, jak również 

podporządkowania mniejszości różnego typu decyzjom podjętym przez 

większość (co notabene często jest rozumiane jako podstawowa zasada 

ustroju demokratycznego jako „rządy większości
3
”)

4
. Od roku 2013 

wzrasta odsetek Polaków zadowolonych z funkcjonowania demokracji  

w Polsce, jak również tych, którzy uważają że jest to nadrzędna forma 

ustroju państwa w porównaniu do innych
5
. Demokracja nadal jest po-

strzegana jak ustrój posiadający wady, jednak w dalszym ciągu 

niezastąpiony przez inny – bardziej efektywny. Jest on w dalszym ciągu 

również chwytliwym hasłem, które mobilizuje społeczeństwa.  

O przykładzie takiego pospolitego ruszenia, które miało, a właściwie ma 

(w momencie pisania artykułu) miejsce traktuje niniejszy tekst – jego 

kolejne podrozdziały.  

2. Demokracja – wartość odświętna czy powszechna? 

 Często przyjmuje się, że wskaźnikiem stopnia demokratyczności 

danego społeczeństwa jest frekwencja w wyborach samorządowych, 

parlamentarnych, prezydenckich, jak również (w naszym wypadku) do 

parlamentu europejskiego oraz w różnego rodzaju referendach. Biorąc 

pod uwagę tylko ostatnie 5 lat (lata 2010-2015), w których miały miejsce 

wybory w Polsce możemy stwierdzić, iż frekwencja wyborcza waha się 

od 40 do 50% uprawnionych do głosowania obywateli. Do urn podczas 

wyborów prezydenckich (II tury) w 2010 roku poszło nieco ponad 55% 

                                                      
2
 Ł. Danel, J. Kornaś (red.), Dylematy polskiej demokracji. Kraków, 2012. 

3
 Należy jednak rozróżnić rządy, a podporządkowanie. Rządy większości 

niekoniecznie muszą zakładać narzucenie określonych zasad mniejszością, mogą 

one wręcz pozwalać rozwijać im ich własną kulturę czy tradycję, o ile 

funkcjonuje ona w granicach przyjętego prawa, także tego zwyczajowego. 
4
Polacy o demokracji. Komunikat z badań CBOS BS/125/2013. 

5
M. Feliksiak, Demokracja w Polsce, CBOS. Pozyskano z: https://www.go-

ogle.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=U-TF-8#. Dostęp 

dnia: 02.06.2016. 
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obywateli
6
, w 2011 roku (w wyborach parlamentarnych) – 48,92%

7
. Pod-

czas wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014 roku 

zagłosowało (podczas drugiej tury) 39,97% obywateli mających prawo 

wyborcze
8
, zaś podczas wyborów prezydenckich w 2015 roku – 55,34%

9
. 

Wobec dość niskiej frekwencji ciężko mówić o dużej wartości 

demokracji w życiu Polaków. Dla porównania w Hiszpanii frekwencja 

wyborcza oscyluje wokół 70% podczas wyborów parlamentarnych
10

. De-

mokracja jest w Polsce wartością pokazywaną odświętnie, najczęściej 

przejawiającą się w ustrojeniu swego domu we flagę narodową podczas 

świąt takich jak święto Konstytucji Trzeciego Maja czy Dnia 

Niepodległości. Pomimo iż jest ona podczas dni odświętnych bardzo 

pozytywnie waloryzowana, to jednak Polacy w swojej codziennej 

egzystencji wskazują bardzo dużo jej wad oraz niedoskonałości
11

. 

3. Charakterystyka nowych ruchów społecznych 

 Nowe ruchy społeczne powstały jako odpowiedź na powstanie 

społeczeństwa kapitalistycznego, zorientowanego na wartości 

materialistyczne oraz chęć bogacenia się kosztem innych wartości, 

cenionych w minionych epokach. Ruchy nowego typu cenią przede 

wszystkim wartości postmaterialistyczne, takie jak indywidualizm, 

własna tożsamość czy relacje z naturą. Cele przyjmowane jako naczelne 

priorytety działania ruchu są ważne nie tylko dla jego członków, ale są na 

                                                      
6
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ponowne głosowanie w dniu 4 

lipca 2010. PKW. Pozyskano z: http://prezydent2010.pkw.gov.pl/P-ZT/PL/-

WYN/F/index.htm. Dostęp dnia: 04.06.2016. 
7
Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9 

października 2011. PKW. Pozyskano z: http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/pl/0-

00000.html#tabs-1. Dostęp dnia: 04.06.2016. 
8

 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2014 r. 

uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju. PKW. 

Pozyskano z: www.pkw.gov.pl. Dostęp dnia: 04.06.2016. 
9

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 2015. PKW. Pozyskano z: 

www.pkw.gov.pl. Dostęp dnia: 04.06.2016. 
10

Jak głosują w innych krajach? Frekwencja nawet 70 procent!, Dziennik. 

Pozyskano z: http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/zdjecia/491215,1,wybory-jak-

glosuja-w-innych-krajach-frekwencja-wyborcza-zdjecia.html. Dostęp dnia: 

04.06.2016. 
11

 A. Jasińska – Kania, Zmiany wartości Polaków a procesy transformacji, 

europeizacji i globalizacji, w: Jasińska-Kania A. (red.), Wartości i zmiany. 

Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie. Warszawa, 2012.  
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tyle uniwersalne, że identyfikuje się z nim większość społeczeństwa, co 

sprzyja zyskiwaniu większej ilości zwolenników przez taką inicjatywę
12

. 

Cele do których dążą nowe ruchy społeczne nie zawierają się w dążeniu 

do osiągnięcia przez uczestników ruchu dobrobytu materialnego ale  

w obronie wartości ważnych dla każdego człowieka. Inicjatywy tego typu 

charakteryzują się praktycznie brakiem konkretnej struktury oraz 

hierarchii organizacyjnej, która była typowa dla tzw. starych ruchów 

społecznych. Takie rozwiązanie ma swoje zalety – wiąże się przede  

z dużą elastycznością i dużym stopniem adaptacji ruchu do nowych 

warunków. Nie jest jednak wolne od wad – nie posiada on wówczas 

centrum desygnującego zadania, a przez to nie zostaje często opanowany 

chaos organizacyjny, który ma miejsce. Ruchy te mają również to do 

siebie, że są dość nietrwałe, tworzone spontanicznie i tak samo się 

rozpadające. Jego uczestnikami może zostać praktycznie każdy obywatel, 

który w dowolnym momencie może opuścić jego szeregi
13

. Niektórzy 

autorzy twierdzą wręcz, że poprzez swoją dość rozmytą i nieostrą 

strukturę oraz zatarte granice ruchy te tracą swoją siłę przetargową, która 

napawała lękiem, zwłaszcza rządzących przeciwko którym stare ruchy 

społeczne urządzały manifestacje oraz protesty. Dodatkowo zaznacza się, 

że niepodzielanie wartości prezentowanych przez ruchy społeczne 

nowego typu przez jednostkę skazuje ją na niechybną izolację społeczną, 

ponieważ niedopuszczalnym jest nie stanąć w obronie 

uniwersalistycznych wartości ważnych dla każdego człowieka  

(a przynajmniej z założenia ważnych dla wszystkich)
14

. 

4. Komitet Obrony Demokracji – historia 

 Komitet Obrony Demokracji to inicjatywa, która powstała 20 

listopada 2015 roku na jednym z portali społecznościowych – 

Facebook’u. Przez zaledwie dwa dni zebrał on ponad 20 tysięcy 

                                                      
12

 K. Wojnicka, Teorie nowych ruchów społecznych w badaniach nad ruchami 

mężczyzn we współczesnej Polsce. Próba aplikacji. „Studia humanistyczne 

AGH”, tom 11/2, 2012, s.107-120. 
13

 D. Kuciński, Uwarunkowania powstania i rozwoju nowych ruchów 

społecznych. Pozyskano z: www.racjonalista.pl/pdf.php/s,6688. Dostęp dnia: 

05.06.2016.  
14

M. Rakusa-Suszczewski, Ruchy społeczne i demokracja, w: Animacja Życia 

Publicznego. Analiza i Rekomendacje. Ruchy społeczne: sztuka gniewu czy siła 

spokoju? Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, nr 2(7), 

2012, s. 7-9. 
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zwolenników
15

. Na dzień dzisiejszy ma on blisko 230 tysięcy „polubień”  

na Facebook’u
16

. Można jednak przypuszczać, iż liczba popierających go 

osób jest większa w rzeczywistości – często jego zwolennikami są osoby 

nie posiadające konta na tym portalu społecznościowym, bądź też  

w ogóle - dostępu do Internetu (kwestia ta najczęściej dotyczy ludzi  

w starszym wieku). Początkowo działalność KOD-u ograniczała się 

właściwie tylko do publikowania, głównie na swoich profilach na 

portalach społecznościowych (Facebook, Twitter) artykułów oraz innych 

tekstów sprzeciwiających się działaniom partii rządzącej. W dalszej fazie 

działalności członkowie KOD-u podjęli się organizacji manifestacji. 

Pierwsza z nich miała miejsce 12 grudnia 2015 w Warszawie, przed 

siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Hasło przewodnie 

zorganizowanego wydarzenia to „Obywatele dla demokracji”. Szacuje 

się, że w manifestacji wzięło udział około 50 tysięcy osób
17

. Innym ka-

nałem komunikacji, który pomaga propagować głoszone przez KOD 

treści jest wydawane przez nich pismo jednodniowe „Obywatel”. Jest to 

gazeta ukazująca się w regionie Mazowsza, a która (z wyjątkiem maja) 

ukazuje się co miesiąc od lutego 2016 roku. Jej celem jest głównie 

przekazywanie rzetelnych informacji dotyczących naszego kraju, jak 

również wspomaganie kształtowania postaw obywatelskich, które 

wpływają na kształt demokracji w Polsce. Pismo jest bezpłatnie 

dystrybuowane podczas wydarzeń lokalnych na Mazowszu
18

.  

 Wydarzeniem, które jest wskazywane jako bezpośrednia 

przyczyna powstania Komitetu Obrony Demokracji to zmiana regulacji 

prawnych dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Zmiany te zakładają, 

że sędziowie Trybunału nie będą dłużej objęci zasadą niezawisłości, będą 

orzekać decyzje w pełnym składzie (13 na 15 sędziów). Ponadto 

orzeczenia potrzebować mają  nie większości bezwzględnej głosów,  

a dwóch trzecich. Kolejność rozpatrywania napływających spraw nie 

będzie określana ze względu na ich priorytet, a datę, z jaką spłynęły do 

Trybunału. Dodatkowo uchwalanie decyzji mało istotnych (które 

                                                      
15

Powstał społeczny ruch: Komitet Obrony Demokracji. Newsweek, 22.11.2015. 

Pozyskano z: http://polska.newsweek.pl/komitet-obrony-demokracji-ruch-spole-

czny,artykuly,374509,1.html. Dostęp dnia: 08.06.2016.  
16

 Profil na Facebook’u Komitetu Obrony Demokracji. Pozyskano z: 

https://www.facebook.com/KomitetObronyDemokracji/?fref=ts. Dostęp dnia: 

10.06.2016. 
17

To Warszawa, nie Budapeszt. Angora, nr 51, 20.12.2015, s.14-15. 
18

Obywatel. Pozyskano z: http://www.ruchkod.pl/obywatel/. Dostęp dnia: 

10.06.2016.  
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napłynęły pierwsze) sprawi, że sprawy ważne będą rozpatrywane późno, 

zaś zmian spowodowanych nawet niekonstytucyjną ustawą, nie będzie 

można cofnąć
19

. Zmiany te, postrzegane są przez członków KOD-u jako 

godzące w trójpodział władzy, który jest uznawany za jeden  

z fundamentów ustroju demokratycznego.  

 Komitet Obrony Demokracji posiada również swój pierwowzór, 

na którym wzorował nazwę oraz charakterystyczny dla siebie symbol. 

Wspomnianym wzorcem był Komitet Obrony Robotników, który jako 

inicjatywa antykomunistyczna walczył o zwiększenie środków na 

działania pomocowe na rzecz robotników oraz o zaniechanie przez 

władzę działań prześladowczych na rzecz tej kategorii społecznej. 

Symbolem, który również został zaczerpnięty od KOR-u był opornik, 

który stanowić miał znak oporu wobec władz komunistycznych
20

. 

 Założycielem oraz główną postacią, która reprezentuje Komitet 

Obrony Demokracji jest Mateusz Kijowski. Działalność aktywistyczna 

nie jest dla niego nowością – był on jednym z założycieli Ruchu 

Obywatelskiego Akcji Demokratycznej (ROAD)
21

, jak również inicjato-

rem utworzenia stowarzyszenia „Stop Gwałtom”
22

. Często jest opisywany 

jako typ przywódcy – aktywisty, który przemawia w imieniu 

zgromadzenia czy ruchu, jednocześnie oddając również głos innym jego 

członkom. Sam Kijowski o sobie mówi niewiele, jednak wiele do 

powiedzenia mają o nim specjaliści od wizerunku. Część z nich twierdzi, 

że jest to osobowość wyróżniająca się nietypowym hobby (robieniem na 

drutach), oryginalnym wyglądem (długimi włosami oraz stylem ubioru 

nawiązującym często do kultury hipisów), jak również transparentnością, 

                                                      
19

Na czym zależało PiS? 5 ciosów, które Sejm zadał Trybunałowi. Newsweek. 

Pozyskano z: http://polska.newsweek.pl/zmiany-w-trybunale-konstytucyjnym-o-

co-chodzi-,artykuly,376218,1.html. Dostęp dnia: 10.06.2016. 
20

Hartman, Kim, Applebaum. Powstał Komitet Obrony Demokracji. Pozyskano 
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umiejętnością dostosowania się oraz swojego wyglądu do panującej 

obecnie sytuacji
23

. 

 Obok Mateusza Kijowskiego ważnymi postaciami, które 

znacząco wpływają na działalność KOD-u, głównie wizerunkowo są 

Andrzej Hadacz (znany głównie z obrony krzyża na Krakowskim 

Przedmieściu oraz pierwotnego poplecznictwa dla Prawa  

i Sprawiedliwości, które przerodziło się w poparcie dla KOD-u), Renata 

Kim (która w strukturach KOD-u sprzeciwia się głównie cenzurowaniu 

mediów publicznych przez partię rządzącą), Jarosław Marciniak (będący 

zastępcą Kijowskiego, prawdopodobnie odpowiedzialny za 

funkcjonowanie profili KOD-u na portalach społecznościowych), jak 

również Maja Marciniak (będąca symbolem „przeciętnego” członka 

KOD-u, jedna z pierwszych uczestniczek spotkania założycielskiego 

Komitetu) oraz Paulina Młynarska (celebrytka, która czynnie sprzeciwia 

się zawłaszczeniu mediów publicznych)
24

. Grono „twarzy” charaktery-

stycznych dla działalności Komitetu jest oczywiście dużo szersze. 

Niewielki fragment galerii osobowości, skupionych w obrębie KOD-u 

zostanie zaprezentowany przy okazji dalszych rozważań. Refleksja ta 

pozwoli na ukazanie innego oblicza Komitetu Obrony Demokracji, 

aniżeli tego, który prezentują sami jego członkowie oraz założyciele. 

5. KOD -  społeczny fenomen czy inicjatywa polityczna? 

 Wizerunek Komitetu Obrony Demokracji stworzony przez 

Kijowskiego oraz zwolenników KOD-u jest dość jasny i klarowny – jest 

to ruch oddolny, inicjatywa obywatelska, niebędąca w jakikolwiek 

sposób związana z polityką, ani tym bardziej – nie wspierająca żadnego 

konkretnego ugrupowania politycznego
25

. Sytuacja jest jednak bardziej 

skomplikowana jeśli wziąć pod uwagę kilka istotnych faktów. Po 

pierwsze – uczestnictwo w ramach „ruchu obywatelskiego” 

przedstawicieli właściwie wszystkich partii politycznych w Polsce.  

W organizowanych przez KOD manifestacjach brali udział m.in. Ryszard 

                                                      
23
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kod-bedzie-dla-niego-tylko-stopniem-do-duzej-politycznej-kariery. Dostęp dnia: 

09.06.2016. 
24

 R.A. Ziemkiewicz, Alfabet zaKODowanych. Do Rzeczy. Nr 3. 18-24 stycznia 

2016, s. 34-37. 
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Manifest Komitetu Obrony Demokracji. Pozyskano z: http://www.ruch-

kod.pl/manifest-komitetu-obrony-demokracji/. Dostęp dnia: 09.06.2016. 
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Petru – lider partii Nowoczesna
26

, Barbara Nowacka – liderka Zjedno-

czonej Lewicy, Grzegorz Schetyna – lider Platformy Obywatelskiej, jak 

również Małgorzata Tracz i Marek Kossakowski z Partii Zieloni. Swoje 

uczestnictwo, choć nie osobiste, zaakcentował również Lech Wałęsa, 

którego list został odczytany przy okazji manifestacji w lutym, który to 

sprzeciwiał się przywróceniu zwyczajów panujących podczas rządów 

komunistycznych w Polsce przed 1989 rokiem
27

. Można mieć wrażenie, 

że Komitet Obrony Demokracji to „schronienie” dla wszelkich opcji 

politycznych, które chcą poprzez dodatkowy kanał komunikacji dotrzeć 

do jeszcze większej rzeszy obywateli. Przedstawienie poszczególnych 

postaci ze sceny politycznej pod egidą ruchu walczącego o tak 

uniwersalne i ważne dla każdego obywatela wartości jak demokracja 

sprzyja ociepleniu wizerunku tychże osób, ale również ugrupowań, które 

reprezentują. Przypuszczalnie również KOD odnosi w wyniku tego 

korzyści – zyskuje większy rozgłos w mediach, jak również otrzymuje 

wyższy status jako inicjatywa, która łączy teoretycznie opozycyjne sobie 

partie. Powstaje jednak pytanie – czy takie jest założenie ruchu 

społecznego? Istnieje ryzyko, iż obywatele, którzy rozpoznają zbyt duże 

zaangażowanie polityków w działalność Komitetu sami przestaną go 

popierać i uczestniczyć w organizowanych przez niego wydarzeniach. 

Pomimo, iż sam KOD odpiera zarzuty, iż może on przekształcić się  

w przyszłości w formację polityczną
28

, to jednak znany jest kazus ruchu 

społecznego zainicjowanego przez Pawła Kukiza (ruch JOW
29

), który był 

podłożem do powstania ugrupowania politycznego Kukiz’15, na którego 

czele również stanął Kukiz, a które na chwilę obecną skupia w swoich 

strukturach 36 członków
30

. Jak widać nie zawsze pierwotne zapewnienia 

o apolityczności jakiejś inicjatywy implikują brak jej powiązań ze 

światem polityki. Trudno przewidywać jak będzie w przypadku KOD-u, 

jednak coraz większy udział w wydarzeniach przez niego 

                                                      
26

 P. Lisiewicz, Program KOD-u programem Narodu. Gazeta Polska, nr 2, 13 

stycznia, s. 4-5. 
27
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wie.html. Dostęp dnia: 10.06.2016.  
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Oświadczenie KOD w sprawie partii politycznych. Pozyskano z: 
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organizowanych polityków (byłych oraz obecnych) zmienia jego 

wizerunek i sprawia, że nie przedstawia on tradycyjnego ruchu 

społecznego nowej generacji, a stadium przejściowe pomiędzy ruchem 

obywateli, a formacją polityczną. 

 Inną kwestią są poglądy znanych osób, którzy ochoczo dołączają 

do inicjatyw KOD-owców. Nie o same poglądy tutaj chodzi, a o ich 

ewolucję, która świadczy o ich niesłowności oraz braku konsekwencji  

w głoszonych opiniach. Przykładem może aktor Marek Kondrat, który 

niegdyś deklarował swoją niechęć wobec Powstania Warszawskiego jako 

jednego z wydarzeń widzianych jako bohaterska obrona cenionych przez 

Polaków wartości. W Krakowie, podczas manifestacji KOD, zmienił 

retorykę i wygłosił odezwę w kierunku Polaków, którym droga jest ich 

ojczyzna
31

. „Przygarnianie” niekonsekwentnych oraz niespójnych świa-

topoglądowo polityków oraz znanych osobistości pod skrzydła KOD-u 

nie pozwala na budowanie jego jednolitego wizerunku, co sprzyja 

powstania wokół niego kontrowersji. 

 Dodatkowym aspektem są niejasności odnoszące się do sposobu 

finansowania Komitetu Obrony Demokracji. Same władze KOD-u 

deklarują, że „działania KOD finansują obywatele i obywatelki – Komitet 

Społeczny wprowadził zasadę przyjmowania wpłat wyłącznie od osób 

prywatnych”
32

. Istnieją jednak pewne wątpliwości czy w finansowanie 

Komitetu jest wynikiem wyłącznie dobrowolnych darowizn naszych 

rodaków, czy wchodzi tutaj w grę inne źródło uzyskania środków 

pieniężnych na bieżącą działalność. Wskazuje się, że dużą część środków 

na działania KOD-u przekazuje Fundacja Batorego. Na ten cel wedle 

(niepotwierdzonych dotąd) informacji miała przekazać minimum 150 

milionów złotych. Sama Fundacja zdementowała takie informacje  

i zażądała sprostowania takiego komunikatu
33

. Kontrowersje tego typu 

podważają (po raz kolejny) społeczny charakter ruchu, który może być 

widziany, jako powiązany (być może nie bezpośrednio, a pośrednio)  

z instytucjami publicznymi. Czyni go to tym samym nie oddolną 

inicjatywą, a raczej ruchem, który swój sukces wykorzystuje do innych 

celów, jak tylko walkę o demokratyczne ideały. Dość ryzykownym jest 

mówienie o takim zjawisku w odniesieniu do samego KOD-u. Jeśli 

                                                      
31
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sytuacja ta rzeczywiście ma miejsce – dotyczy ona przypuszczalnie 

głównie osób stojących na jego czele.  

 Koniecznym zabiegiem w niniejszych rozważaniach jest również 

powrót do założeń, które przyświecały Komitetowi Obrony Demokracji 

na początku działalności. Głównym ideałem przyświecającym KOD-owi 

był brak jego powiązań z formacjami i podmiotami politycznymi. Jednak 

w obrębie założeń sformułowanych pierwotnie – ruch ten jest 

odpowiedzią na rządy konkretnej partii. Wobec tego założenie  

o apolityczności traci na sile, ponieważ mimo wszystko tematyka 

polityczna jest podstawą działalności ruchu i określa jej dynamikę. 

Jedyna różnica to taka, że aktywność KOD-u jest związana nie  

z działalnością popierającą formację polityczną, a z działalnością 

przeciwko takowej.  

6. Dalsze implikacje działalności Komitetu Obrony Demokracji 

 Choć opinie odnośnie działań KOD-u, jego założycieli, osób 

angażujących się w jego działalność są bardzo różne to jednak nie ulega 

wątpliwości, że inicjatywa budzi spore emocje. Wskaźnikiem istnienia 

takiego faktu, jest nie tylko ilość miejsca w mediach różnego typu 

poświęcana KOD-owi, ale również ilość inicjatyw – podobnych lub 

opozycyjnych powstałych w odpowiedzi na jego działalność.  

 Jednym z takich przedsięwzięć jest Komitet Obrony przed 

Komitetem Obrony Demokracji (KOP KOD). Powstał on zaledwie dwa 

dni po powstaniu (22 listopada 2015) Komitetu Obrony Demokracji dla 

którego jest opozycją. Działalność KOP KOD-u ogranicza się najczęściej 

do publikowania wpisów na swoich profilach na portalach 

społecznościowych (Facebook, Twitter). Organizował jednak także 

kontrmanifestacje przeciwko wydarzeniom organizowanym przez KOD. 

Głównym celem tej kontrpropozycji jest zmniejszenie popularności 

KOD-u, zasięgu oraz wpływu głoszonych przez niego treści, jak również 

potwierdzanie słuszności działań prowadzonych przez Prawo  

i Sprawiedliwość od początku jej kadencji, jako partii rządzącej.  

Publikowane wpisy w sposób prześmiewczy ukazują ideę działań KOD-u 

(m.in. czyniąc jako swój symbol kondensator – w opozycji do opornika 

będącego symbolem KOD-u), jak również negują działania partii 

politycznych (z wyjątkiem PiS-u). Głównymi ugrupowaniami 

krytykowanymi przez KOP KOD są Platforma Obywatelska (jako 

główna siła opozycyjna w stosunku do PiS-u) oraz Nowoczesna (która, 

jest głównym ugrupowaniem politycznym sprzyjającym KOD-owi). 
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Niewiele wiadomo o samych twórcach tej inicjatywy. Niektóre wpisy 

podpisywane są pseudonimami RAS lub RPC, jednak niemożliwością 

jest uzyskanie jakichkolwiek informacji na ich temat. Warto jeszcze 

dodać, że zwolennicy tego ruchu krytykują KOD twierdząc, że jest 

zbędną inicjatywą w obecnych czasach, zaś była potrzebna i konieczna 

podczas kadencji rządów Platformy Obywatelskiej
34

. 

 Inną – zupełnie odmienną od KOP KOD-u inicjatywą, która 

stanowi niejako rozszerzenie i kontynuację działań KOD-u jest KOD PP 

czyli Komitet Obrony Demokracji przez PiS-em. Została ona utworzona 

w połowie marca 2016 roku i zrzesza ona sympatyków i zwolenników 

działań Komitetu Obrony Demokracji, którzy uważają, że powinien on 

stać się głównym orężem w walce o polską demokrację. Strategia, którą 

przyjął KOD PP zakłada odmowę legitymizacji władzy zarówno 

politycznej jak i etycznej Prawa i Sprawiedliwości, która to miałaby 

implikować konieczność nowych wyborów. Dodatkowo zakłada 

zaprowadzenie ładu demokratycznego, który oznaczałby wspólną 

strategię dla wszelkich ugrupowań politycznych
35

. Co warte podkreślenia 

– niechęć wobec partii rządzącej jest przez KOD PP podkreślana mocniej 

oraz częściej niż przez Komitet Obrony Demokracji.  

7. Zakończenie 

 Analizując działalność Komitetu Obrony Demokracji można 

odnieść bardzo ambiwalentne wrażenie. Z jednej strony jest ona 

największym „pospolitym ruszeniem” właściwie od czasów Solidarności. 

Jest realnym wyjściem na ulicę niezadowolonych obywateli, którzy 

gotowi są walczyć o ideały demokracji. Patrząc jednak na jego drugą 

stronę – zatarty zostaje jego obywatelski charakter, poprzez coraz 

większy udział w jej strukturach osobowości świata politycznego. 

Wartym zaakcentowania jest fakt, iż nawet jeśli postulowane przez KOD 

działania nie zostają wcielone w życie, bądź też zaprzestane ze strony 

partii rządzącej to jednak istnieje na władzy presja, by planowane 

aktywności albo gruntowniej przeanalizować, bądź też zmienić lub ich 

zaniechać.  
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Profil KOP KOD. Pozyskano z: https://www.facebook.com/kopkod/, 

https://twitter.com/KOP_KOD. Dostęp dnia: 10.06.2016.  
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http://kodpp.pl/content/deklaracja-komitetu-obrony-demokracji-pp-kod-pp. 

Dostęp dnia: 10.06.2016. 
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 Jakikolwiek przejaw mobilizacji obywateli przeciwko władzy 

powoduje, że staje się ona (a przynajmniej powinna) bardziej refleksyjna 

i ostrożna w swoich poczynaniach. Nie chodzi tutaj tylko o ewentualne 

obalenie władzy i zakończenie jej trwającej kadencji, ale również  

o przyszły sceptycyzm, który może towarzyszyć ponownym wyborom. 

Pozostaje pytanie, na które odpowiedź powinna zostać udzielona  

w najbliższej przyszłości – czy KOD, który ewoluował ze 

spontanicznego sprzeciwu obywateli ku stowarzyszeniu, które skupia  

w swoich szeregach coraz więcej polityków pójdzie o krok dalej  

i powtórzy drogę przyjętą przez formację Pawła Kukiza?  
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Century of military control activities in the Armed Forces of the 

Republic of Poland 

 

Abstrakt 

 Artykuł przedstawia historię kontroli w Siłach Zbrojnych. Siły 

Zbrojne stanowią specyficzną instytucję, określaną czasem mianem 

„państwa w państwie”. Aby mogły pełnić swoje funkcje, dla których 

zostały powołane, wyposażono je w odpowiedniki najróżniejszych 

resortów. Wojsko posiada swój budżet, służby porządkowe, wymiar 

sprawiedliwości, służbę zagraniczną, szkolnictwo wojskowe, czy 

szpitale. W dyspozycji Sił Zbrojnych pozostaje olbrzymi majątek, na 

który składa się sprzęt i uzbrojenie, budynki, archiwa, muzea. Ta 

wyjątkowa pozycja i uwarunkowania sprawiają, że zagadnienie kontroli 

odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu Sił Zbrojnych. Dekretem  

z dnia 11 kwietnia 1921 r. O Zadaniach i Organizacji Kontroli 

Administracji Wojskowej, Naczelny Wódz Marszałek Józef Piłsudski 

utworzył Korpus Kontrolerów Wojskowych. Jak trafnie podkreślił gen. 

por. Kazimierz Sosnkowski, jeden z twórców dekretu, „kontrola 

wprowadza ład, porządek i gospodarność”. Praca składa się z dwóch 

części. Pierwsza część koncentruje się na ujęciu historycznym kontroli  

w Siłach Zbrojnych oraz analizie pierwszych aktów prawnych 

regulujących działalność kontrolną. Druga część przedstawia obecnie 

obowiązujące podstawy prawne funkcjonowania kontroli. Celem artykułu 

jest także przeprowadzenie pogłębionych rozważań nad istotą  

i znaczeniem kontroli w Siłach Zbrojnych, jako jednego z elementów 

zarządzania.  
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Słowa kluczowe:  

kontrola, inspekcja, cele kontroli, siły zbrojne, gospodarka wojska, 

zdolność bojowa 

Abstract 

 The article presents the history of control activities in the Armed 

Forces. The Armed Forces are a specific institution, sometimes called as 

"state in a state". The army has its own budget, security services, justice, 

foreign service, military education, and hospitals. The Armed Forces 

have a huge property, which consists of equipment and utilities, 

buildings, archives, museums. This special position confirms special role 

of the Armed Forces in polish law system. Marshal Józef Piłsudski, 

created the Military Controllers' Corps in 1921. The article is divided into 

two parts. The first part takes a historical view of control activity in the 

Armed Forces and includes an analysis of the first regulatory acts 

pertaining to control activities. The second part presents describes the 

current legal basis for the control activity. The purpose of the chapter is 

to provide in-depth reflections on the essence and importance of control 

in the army as a part of its management.  

Key words:  

Control, Inspection, Control objectives, Armed Forces, Military 

economy, Combat capability 

 

1. Uwagi ogólne 

 Jesteśmy świadkami ciągłego zainteresowania dziejami, 

dokonaniami i współczesnymi problemami polskich Sił Zbrojnych. Od 

historyków i autorów oczekuje się rzetelnego i wnikliwego obrazu nie 

tylko biografii wybitnych dowódców, czy analitycznego opisu działań 

wojennych, ale także oceny pracy organów wojskowych, w tym 

powołanej w 1921 r. kontroli wojskowej.  

 Misja kontroli wojskowej od początku jej historii w Niepodległej 

Rzeczypospolitej przed dziewięćdziesięciu siedmiu laty polegała na 

wnikaniu w różne dziedziny działalności armii. Siły Zbrojne stanowią 

specyficzną instytucję, która można określić mianem „państwa  

w państwie”. Aby mogły pełnić swoje funkcje, dla których zostały 

powołane, wyposażono je w odpowiedniki najróżniejszych resortów. 

Wojsko posiada swój budżet, służbę porządkową Żandarmerię 
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Wojskową, wymiar sprawiedliwości, służbę zagraniczną, reprezentowaną 

przez oficerów attaché, szkolnictwo wojskowe, wojskowe szpitale, 

instytuty naukowe, muzea, wydawnictwa. W dyspozycji Sił Zbrojnych 

pozostaje majątek, na który składa się sprzęt i uzbrojenie, budynki 

koszarowe, urzędowe i mieszkalne, drukarnie, archiwa, muzea czy 

biblioteki
1
. Ta wyjątkowa pozycja i uwarunkowania sprawiają, że zaga-

dnienie kontroli odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu Sił 

Zbrojnych.  

 Na zasadność i cel pracy instytucji kontroli w Siłach Zbrojnych 

zwrócił już uwagę gen. por. Kazimierz Sosnkowski, który w pierwszych 

miesiącach istnienia niepodległego państwa polskiego podjął prace nad 

utworzeniem systemu inspekcji sprawności i gotowości bojowej, 

wyszkolenia, uzbrojenia i wyposażenia wojska oraz kontroli nad jego 

administracją i gospodarką. Jak trafnie podkreślił gen. por. Kazimierz 

Sosnkowski, „kontrola wprowadza ład, porządek i gospodarność”. Jako 

zwolennik silnej pozycji kontroli, będącej ważnym i potrzebnym 

weryfikatorem prawidłowości działalności Sił Zbrojnych, jako łącznik 

pozwalający na szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy wskazywał 

środki publiczne i własność państwową. Weryfikacja sprawowana przez 

organ kontroli powinna być profesjonalna i sprawiedliwa.  

 Kontrola wojskowa w formie instytucjonalnej, w jakiej 

funkcjonuje do dzisiaj, w swym kształcie podstawowym została 

ustanowiona u progu niepodległości II Rzeczypospolitej Polskiej. 

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem z 11 kwietnia 1921 r.  

O Zadaniach i Organizacji Kontroli Administracji Wojskowej utworzył 

Korpus Kontrolerów Wojskowych
2
.  

 Artykuł przedstawia historię i funkcjonowanie kontroli w Siłach 

Zbrojnych. W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 

w 2018 r. organy kontroli wojskowej będą obchodziły 97 rocznicę 

powstania. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część koncentruje 

się na ujęciu historycznym kontroli w Siłach Zbrojnych oraz analizie 

pierwszych aktów prawnych regulujących działalność kontrolną. Druga 

                                                      
1
 M. Klimecki, Kilka uwag wprowadzenia [w:] C. Czekatowski, K. Krynicki, R. 

Leśniak, P. Siliniewicz, J. Misiura, 80 lat Kontroli Wojskowej 1921–2001, 

Kraków 2001, s. 7. 
2
 M. Nowikowska, Działalność kontrolna w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej [w:] Prawo wojskowe, red. W. Kitler, D. Nowak, M. Stepnowska, 

Warszawa 2017, s. 491. 
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część przedstawia obecnie obowiązujące podstawy prawne 

funkcjonowania kontroli. Celem artykułu jest także przeprowadzenie 

pogłębionych rozważań nad istotą i znaczeniem kontroli w Siłach 

Zbrojnych.  

2. Zarys historyczny 

 Działalność kontrolna w Siłach Zbrojnych sięga okresu Polski 

Odrodzonej. Odzyskanie niepodległości po okresie rozbiorów otworzyło 

wszystkie problemy prawnoustrojowe, w tym zagadnienie unormowania 

struktury i charakteru Sił Zbrojnych. W pierwszych miesiącach istnienia 

niepodległego państwa polskiego w grudniu 1918 r. utworzono 

Departament Gospodarczy Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych,  

w którym znalazła się sekcja rachunkowo-kontrolna. W ramach 

Ministerstwa Spraw Wojskowych podjęły także działalność trzy 

inspektoraty: artylerii, jazdy i piechoty, których celem była ocena 

sprawności i gotowości bojowej, wyszkolenia i uzbrojenia wojsk. Od 

początku tworzenia systemu kontroli wojskowej wyraźny był podział na 

kontrolę gospodarki wojska oraz kontrolę wyszkolenia, tzw. działalność 

inspekcyjną
3
. 

Rysunek 1. Obszar kontroli wojskowej w Siłach Zbrojnych 

 

Źródło: oprac. własne.  

 Zadanie utworzenia w nowych warunkach systemu kontroli  

w armii zostało powierzone ministrowi spraw wojskowych,  

a jednocześnie bliskiemu współpracownikowi marszałka Józefa 

Piłsudskiego, gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu. W 1918 r. głównym 

zadaniem władz było zapewnienie odrodzonemu państwu Polskiemu 

trwałego bezpieczeństwa. Znaczącą rolę w tej kwestii przypisywano 

                                                      
3
 Ibidem, s. 493. 
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tworzącym się Siłom Zbrojnym
4
. Jednym z istotnych problemów było 

zapewnienie środków do realizacji tego zadania. Należało zorganizować 

armię w formie odpowiadającej potrzebom i możliwościom kraju oraz 

efektywnie wykorzystać skromne środki finansowe i materiałowe.  

2.1. Kontrola gospodarki wojska w okresie międzywojennym  

 4 kwietnia 1919 r. Sejm Rzeczypospolitej podjął uchwałę 

umożliwiającą powoływanie specjalnych zespołów kontrolnych 

wysyłanych do instytucji wojskowych w celu zbadania zachodzących  

w nich zjawisk gospodarczych. 23 lipca 1919 r. Komisja Wojskowa 

Sejmu uchwaliła regulamin Komisji Śledczej ds. intendentury  

i zaopatrywania armii
5
. Podstawowym zadaniem Komisji była kontrola 

gospodarki wojska, w tym wydatkowania środków publicznych
6
. Komi-

sję Śledczą ustawą z dnia 7 listopada 1919 r. przekształcono  

w Nadzwyczajną Komisję Rewizyjną, pozostawiając niezmienione 

zadania
7
. Zarówno Komisja Śledcza ds. intendentury i zaopatrywania 

armii, jak i Nadzwyczajna Komisja Rewizyjna miały charakter cywilnej 

kontroli nad armią. Po utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa 

(NIKP) na podstawie dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego  

z dnia 7 lutego 1919 r.
8
 i powołania niezależnego organu kontroli pań-

stwowej, Komisja Rewizyjna zakończyła swoją działalność
9
.  

 Działalność kontrolna organu kontroli państwowej nie zawsze 

znajdowała pełną akceptację u kontrolowanych dowódców. W 1922 r. 

gen. bryg. Mieczysław Linde odmówił przeprowadzenia kontroli przez 

NIKP, informując o tym Ministra Spraw Wojskowych. Fakt niewyrażania 

przez dowódców zgody na cywilną kontrolę argumentowano tym, że 

kontrolerzy nie znają przepisów oraz specyfiki wojska, formułują wnioski 

pokontrolne bez realnych możliwości ich wykonania
10

. Dało to podstawę 

                                                      
4
 P. Stawecki, Wskrzeszenie Wojska Polskiego na przełomie lat 1918 i 1919 [w:] 

Materiały i Studia do Historii Wojskowości, t. XXIX, Warszawa 1987, s. 207. 
5
 Dz. R-zów Nr 85, poz. 2997. 

6
P. Siliniewicz, Kontrola gospodarki wojska polskiego w okresie 

międzywojennym [w:] C. Czekatowski, K. Krynicki, R. Leśniak, P. Siliniewicz, 

J. Misiura, 80 lat Kontroli Wojskowej 1921–2001, Kraków 2001, s. 22. 
7
 Dz. Praw RP z 1919, poz. 484. 

8
 Dz. U. RP Nr 51, poz. 314.  

9
 A. Sylwestrzak, Historia Najwyższej Izby Kontroli i jej miejsce w Konstytucji, 

„Kontrola Państwowa” 2010, nr 1, s. 7.  
10

 Zob. szerzej. P. Siliniewicz, Kontrola gospodarki wojska..., s. 25 i literatura 

tam cyt. 
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do organizowania resortowej kontroli wojskowej, dostarczającej 

kierownictwu informacji o stanie gospodarki wojska.  

 15 sierpnia 1920 r. Minister Spraw Wojskowych gen. por. 

Kazimierz Sosnkowski podpisał rozkaz ustanawiający Oddział Naczelnej 

Kontroli Wojskowej
11

. Głównym celem Oddziału było wszechstronne 

wykonywanie kontroli, stwierdzanie przyczyn i skutków 

nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych i ich doraźne karanie, jak 

również usuwanie wad i braków.  

 11 kwietnia 1921 r. Naczelny Wódz Marszałek Józef Piłsudski 

oraz Minister Spraw Wojskowych gen. por. Kazimierz Sosnkowski 

podpisali dekret O zadaniach i organizacji Kontroli Administracji 

Wojskowej
12

, powołujący Korpus Kontrolerów Wojskowych. Data ta zo-

stała uznana za dzień powstania kontroli wojskowej. W art. 1 dekretu 

zapisano, że Kontrola Administracji Wojskowej ma na celu ułatwić 

Ministrowi utrzymanie w armii ładu, porządku i gospodarności. 

Dyspozycja art. 1 wskazuje, jak ważną rolę w zakresie funkcjonowania 

Sił Zbrojnych przyznano kontroli. O szczególnej pozycji kontroli 

świadczy także art. 12 dekretu, który mówi o usytuowaniu kontroli  

w strukturze Sił Zbrojnych. Pierwsza regulacja prawna zakładała 

bezpośrednią podległość Korpusu Oficerów Ministrowi oraz całkowitą 

niezależność od dowódców wojskowych. Od członków Korpusu 

prawodawca wymagał wysokiego stopnia wykształcenia 

specjalistycznego i ogólnego, kultury, kwalifikacji i prawości życia. 

Zgodnie z tym przepisem, zwierzchnią ogólną kontrolę administracji Siły 

Zbrojnej pełni w imieniu Ministra Spraw Wojskowych Korpus 

Kontrolerów Wojskowych, uprawniony do wykonywania wszelkiego 

rodzaju zleceń, prac natury administracyjnej, gospodarczej, finansowej 

lub dyscyplinarnej.  

 Dekret w sposób szczegółowy regulował cele, zakres oraz 

kryteria kontroli. Za podstawowy cel kontroli uznano ułatwienie 

ministrowi utrzymania w Siłach Zbrojnych ładu, porządku  

i gospodarności. Do podstawowych zadań kontroli należało dokonywanie 

oceny planowania i wykonania budżetu z uwzględnieniem kryterium 

celowości i gospodarności, ocena stanu materiału wojennego  

i infrastruktury wojskowej, oraz czuwanie nad przestrzeganiem prawa 

przez administrację wojskową. Za podstawową zasadę uznano fakt, że 

                                                      
11

 R-z Dzienny Nr 190 i 191 MSWojsk. z 1920 r.  
12

 Dz. R-zów Nr 16 MSWojsk. z 1921 r., poz. 296. 
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kontrola nie miała prawa ingerować w badaną działalność, w ten sposób 

nie ponosiła odpowiedzialności za kontrolowane elementy. Organ badał, 

stwierdzał stan faktyczny, oceniał, ale decyzje podejmował Minister. 

 W art. 13 ustalono Etat Korpusu Kontrolerów Wojskowych  

w liczbie 50 osób, w stopniach od majora do generała porucznika.  

W maju 1921 r. dodatkowo wprowadzono „Instrukcję o wykonywaniu 

kontroli Administracji Wojskowej”
13

, która określała tok i metodykę kon-

troli, obowiązki oficerów i osób kontrolowanych, a także postępowanie 

pokontrolne. 

 Działalność Korpusu została oparta na przepisach pozwalających 

na prowadzenie skutecznej kontroli administracji wojskowej, w tym 

efektywne zaspokajanie potrzeb Ministra w zakresie pełnionego przez 

niego nadzoru nad gospodarka wojskową.  

 19 sierpnia 1921 r. Premier Wincenty Witos i Minister Spraw 

Wojskowych podpisali rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie statutu 

organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wojskowych. Statut określał misce 

kontroli w resorcie spraw wojskowych. Pierwszym Szefem Wojskowej 

Kontroli Generalnej i Szefem Korpusu Kontrolerów został płk dr Roman 

Górecki. Podstawowymi komórkami Wojskowej Kontroli Generalnej 

były oddziały: Kontroli Zestawienia Budżetu, Kontroli Administracyjnej 

oraz Wydział Centralnej Księgowości.  

 Analiza pierwszych aktów prawnych regulujących system 

kontroli w Siłach Zbrojnych pozwala na stwierdzenie, że działalność 

Korpusu Oficerów została oparta na przepisach pozwalających 

kontrolować administrację wojskową z uwzględnieniem wszelkich 

obowiązujących norm prawnych, efektywnie, profesjonalnie  

i z zaspokojeniem potrzeb Ministra Spraw Wojskowych w zakresie 

pełnienia przez niego nadzoru nad gospodarką wojska. Przepisy dekretu  

i instrukcji w sposób kompleksowy regulowały zagadnienia kontroli  

i stanowiły podstawy prawne do realizacji zadań Korpusu.  

2.2. Kontrola inspekcyjna wojska w okresie międzywojennym  

 W pierwszym roku odrodzonego państwa polskiego budowa  

i rozwój armii sprawił, że nieodzownym było opracowanie regulaminów  

i instrukcji, mających na celu ujednolicenie pojęć i metod szkolenia 

                                                      
13

 Dz. R-zów Nr 18 MSWojsk. z 1921, poz. 361. 
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wojska. Stworzenie podstaw jednolitej doktryny szkoleniowej skutkowo 

potrzebą powołania specjalnych organów kontroli, które sprawowały by 

nadzór nad realizacją procesu szkolenia. W ramach Ministerstwa Spraw 

Wojskowych powołano trzy Generalne Inspektoraty: artylerii, jazdy  

i piechoty, których celem była ocena sprawności i gotowości bojowej, 

wyszkolenia i uzbrojenia wojsk. Wszyscy generalni inspektorzy 

uznawani byli przez Ministra za jego bezpośrednich doradców  

i ekspertów w zakresie rozwoju i użycia podstawowych rodzajów broni. 

Do ich zadań należała kontrola organizacji i poziomu wyszkolenia.  

 Prowadzone w 1920 r. działania wojenne na froncie wschodnim 

spowodowały podział państwa na dwa obozy: frontowy i krajowy. 

Marszałek Józef Piłsudski wydał odezwę nawołującą do ochotniczego 

wstępowania do wojska na czas trwającej wojny. W tym samym czasie 

Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz o formowaniu armii 

ochotniczej oraz instrukcję w sprawie przeprowadzenia werbunku
14

. Do 

kierowania całokształtem prac związanych z zaciągiem ministerstwo 

powołało 8 lipca 1920 r. Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej pod 

dowództwem gen. broni Józefa Hallera. Jednym z zadań Inspektoratu 

było prowadzenie inspekcji ogólnej i szkolnej w obozach ochotniczych  

i formacjach zapasowych wystawiających oddziały ochotnicze.  

 Pod koniec 1920 r., w związku z zakończeniem działań 

wojennych na froncie wschodnim, przystąpiono do demobilizacji armii 

oraz transformacji organizacyjnej wojska ze stopy wojennej na 

pokojową
15

. W kwietniu 1921 r. Marszałek Józef Piłsudski utworzył pięć 

Inspektoratów Armii, stacjonujących w Wilnie, Warszawie, Toruniu, 

Krakowie i we Lwowie. W związku z powołaniem Inspektorów Armii  

i powierzeniem im uprawnień inspekcyjnych w stosunku do wszystkich 

podległych im oddziałów, do końca 1921 r. nie funkcjonowały 

wyodrębnione fachowe organy inspekcji. W grudniu 1921 r. 

Ministerstwo Spraw Wojskowych powołało generalnego inspektora 

artylerii i generalnego inspektora kawalerii w osobie gen. broni Józefa 

Hallera i gen. broni Tadeusza Rozwadowskiego. Inspektorzy ci 

sprawowali stały nadzór nad sprawnością i gotowością bojową swoich 

broni w całym wojsku. W 1925 r. ustanowiono inspektorat fortyfikacji,  

w zakres którego wchodziło kontrolowanie przebiegu prac w dziedzinie 

                                                      
14

 K. Krynicki, Działalność inspekcyjna w wojsku polskim w latach 1919-1926 

[w:] C. Czekatowski, K. Krynicki, R. Leśniak, P. Siliniewicz, J. Misiura, 80 lat 

Kontroli wojskowej. 1921-2001, Kraków 2001, s. 109. 
15

 M. Pestkowska, Kazimierz Sosnkowski, Wrocław 1995, s. 56.  
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fortyfikacji na terenie całego kraju oraz śledzenie postępu naukowego  

i wiedzy fortyfikacyjnej z określeniem własnej doktryny
16

.  

 Powrót do władzy w maju 1926 r. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

zapoczątkował zmiany strukturalne naczelnych władz wojskowych  

w Polsce. 6 sierpnia 1926 r. dekretem Prezydenta RP ustanowiono 

funkcję Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, którą objął sam 

Marszałek Piłsudski
17

. W myśl dekretu, w okresie pokoju Siłami Zbroj-

nymi dowodził Minister Spraw Wojskowych. Inspektor Generalny SZ był 

stałym zastępcą Ministra we wszystkich sprawach dotyczących 

przygotowania Sił Zbrojnych i państwa do obrony na wypadek wojny.  

W czasie wojny Inspektor Generalny był przewidziany na Naczelnego 

Wodza. Do zadań Generalnego Inspektora należało m.in. prowadzenie 

kontroli i inspekcji wyszkolenia wojsk.   

 Z dniem 1 września 1939 r. w organizacji naczelnych władz 

wojskowych zaszły znaczące zmiany. Ogłoszono mobilizację,  

a Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych powołano na Naczelnego 

Wodza. Przewartościowaniu uległy również zasady oceniania wojska. Jak 

trafnie podkreślili Piotr Siliniewicz i Robert Leśniak: „Weryfikatorem 

ocen z inspekcji wojsk stawianych w okresie pokoju stał się nieprzyjaciel, 

a wyniki kontroli zapisywane do tej pory w opasłych sprawozdaniach 

zapisywane były w meldunkach z pól bitew z załączonymi listami 

poległych, rannych i zaginionych”
18

. W okresie od 1939 do 1944 r. dzia-

łalność kontrolno-inspekcyjna w Siłach Zbrojnych prowadzona była  

w zasadzie doraźnie, bez funkcjonowania instytucjonalnych struktur 

kontrolnych. 

2.3.  Kontrola gospodarki wojska w latach 1946-1990 

 W 1946 r. utworzona została Główna Kontrola Wojskowa 

(GKW)
19

, podlegająca bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej, 

która działała na prawach departamentu. Jako podstawowe zadanie GKW 

wskazano ocenianie organizacji i użycia środków osobowych, 

                                                      
16

 K. Krynicki, op. cit., s. 123.  
17

 Dekret z 6 sierpnia 1926 r. Prezydenta RP o sprawowaniu dowództwa nad 

Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju i o ustanowieniu funkcji Generalnego 

Inspektora sił Zbrojnych (Dz. R-zów MSWojsk. Nr 22).  
18

 P. Siliniewicz, R. Leśniak, Działalność kontrolna podczas II wojny światowej 

[w:] C. Czekatowski, K. Krynicki, R. Leśniak, P. Siliniewicz, J. Misiura, 80 lat 

Kontroli Wojskowej 1921–2001, Kraków 2001, s. 164. 
19

 Rozkaz organizacyjny Naczelnego Dowódcy WP Nr 029/Org. z 6.02.1946 r.  
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materiałowych i finansowych, będących w dyspozycji wojska. Każdy rok 

budżetowy zamykano sprawozdaniem z działalności GKW, w którym 

zawarte były uwagi i wnioski o stanie administracji i gospodarki 

wojska
20

. Ważnym momentem w działalności GKW było podporządko-

wanie jej w 1950 r. Głównemu Kwatermistrzowi Wojska Polskiego. 

Radykalne zmiany organizacyjno-funkcjonalne wojskowego etatowego 

organu kontroli nastąpiły w 1957 r., kiedy powołana została Najwyższa 

Izba Kontroli
21

. W okresie tym przystąpiono także do organizowania 

profesjonalnej instytucjonalnej kontroli w resorcie obrony narodowej.  

W dniu 1 czerwca 1958 r. na mocy rozkazu Ministra Obrony 

Narodowej
22

 w urzędzie ponownie utworzono Główną Kontrolę Woj-

skową. Zasadniczym celem utworzenia centralnego organu kontroli 

gospodarczej było usprawnienie działalności jednostek organizacyjnych 

Sił Zbrojnych w zakresie gospodarowania posiadanymi zasobami 

materiałowo-finansowymi. Tryb oraz zasady prowadzenia postępowania 

kontrolnego zostały określone w zarządzeniu Ministra Obrony 

Narodowej w sprawie zakresu i trybu działania Głównej Kontroli 

Wojskowej
23

. W ramach GKW wyodrębniono oddział Organizacji, Pla-

nowania i Analizy Pokontrolnej oraz oddział Kontroli.  

 Realizując zadanie, jakim było opracowanie efektywnego modelu 

kontroli w resorcie, w centralnych organach zaopatrzenia oraz na 

szczeblu okręgów wojskowych i Rodzajów Sił Zbrojnych powołano 

rewidentów (materiałowych służb technicznych i szkolenia, finansowych, 

kwatermistrzowskich, szkolenia i sprzętu kulturalno-oświatowego). 

Zadaniem rewidentów było badanie legalności wszystkich operacji 

gospodarczych i finansowych oraz celowości wykorzystania środków 

materiałowych i finansowych. Powołane organy rewizji objęły swoim 

sprawdzeniem wszystkie obszary gospodarki wojska. Rozproszenie 

poszczególnych rewidentów znacznie utrudniało koordynację działań 

kontrolnych. Skonstruowany system nie pozwalał na kompleksowe 

badanie całokształtu gospodarki wojska oraz skutkował zwiększeniem 

                                                      
20

 P. Siliniewicz, Kontrola gospodarcza Wojska Polskiego w latach 1946–1996 

[w:] C. Czekatowski, K. Krynicki, R. Leśniak, P. Siliniewicz, J. Misiura, 80 lat 

Kontroli Wojskowej 1921–2001, Kraków 2001, s. 209. 
21

 Ustawa z 13 grudnia 1957 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. Nr 61, poz. 

330), akt nieobowiązujący.  
22

 Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 0212/MON z 31 maja 1958 r. (Dz.R-

zów MON Nr 19, poz. 89). 
23

 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 51/MON z 1 sierpnia 1958 r. w 

sprawie zakresu i trybu działania Głównej Kontroli Wojskowej, niepubl.  
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częstotliwości kontroli. Doszło do zjawiska hipertrofii kontroli, 

polegającej na nadmiernej rozbudowie systemu i aparatu kontroli, 

wyrażającej się zarówno w liczbie kontrolerów, jak i aktywności 

działalności kontrolnej
24

. Było to powodem niezadowolenia dowódców, 

których nadmierna liczba kontroli poważnie absorbowała oraz utrudniała 

normalny tok pracy
25

. W 1965 r. podjęto decyzję o integracji wszystkich 

organów rewizji. Na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej  

z 1 marca 1965 r.
26

 stworzono jednolite organy rewizji na szczeblu 

okręgów wojskowych o Rodzajów Sił Zbrojnych.  

 Etatowe organy kontroli gospodarczej w Siłach Zbrojnych 

funkcjonowały do 1990 r. w postaci Głównej Kontroli Wojskowej, jako 

instytucji centralnej MON oraz kontroli gospodarczych okręgów 

wojskowych i Rodzajów Sił Zbrojnych. W 1990 r. w ramach 

restrukturyzacji Sił Zbrojnych, polegającej głównie na zmniejszeniu 

stanu osobowego armii, dokonano także zmian organizacyjnych  

w organach kontroli gospodarczej. Na bazie komórek kontroli 

gospodarczej na szczeblu okręgów wojskowych i Rodzajów Sił 

Zbrojnych sformowane zostały trzy Delegatury Głównej Kontroli 

Wojskowej z siedzibami w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu
27

. Roz-

wiązanie takie pozwolił zmniejszyć stan etatowy organów kontroli 

gospodarczej wojska z 230 do 150 stanowisk, w tym Głównej Kontroli 

Wojskowej – 40 i delegatur – 110.    

2.4. Kontrola wyszkolenia wojsk w latach 1946-1990 

 Początki funkcjonowania kontroli wojsk w zakresie wyszkolenia 

po zakończeniu II Wojny Światowej określono w rozkazie dowódcy  

I Armii Wojska Polskiego z 5 lipca 1944 r. Zgodnie z tym rozkazem 

utworzono Oddział Inspekcji, będący pierwszą komórką kontrolną 

umieszczoną w Głównym Sztabie Formowania. Podstawowym zadaniem 

nowo utworzonej komórki było prowadzenie działalności instruktorsko-

kontrolnej w zakresie gotowości i zdolności bojowej wojsk oraz 

                                                      
24

 B.R. Kuc, Kontrola w systemie zarządzania, Warszawa 1983, s. 131.  
25

 P. Siliniewicz, Kontrola gospodarcza..., s. 229. 
26

 Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 7/MON z 1 marca 1965 r.  
27

 Zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 040/Org. z 17 kwietnia 1990 r.  
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szkolenia dowództw, sztabów i jednostek wojskowych, zgodnie  

z ustaleniami programów szkolenia
28

. 

 Po zakończeniu działań wojennych rozpoczęto proces 

przechodzenia ze struktur wojennych na pokojowe. W ramach tych 

przeobrażeń w połowie 1945 r. powstało Ministerstwo Obrony 

Narodowej. W ramach nowo tworzonego ministerstwa nie wyodrębniono 

instytucjonalnej struktury kontroli. Zagadnieniem kontroli wyszkolenia 

zajmował się Sztab Generalny WP, będący w naczelnych władzach 

Wojska Polskiego. W ramach struktur Sztabu Generalnego utworzono 

Wydział Inspekcji, któremu przypisano funkcje kontrolne. Rozkazem 

Naczelnego Dowódcy WP
29

 w miejsce rozformowanego Wydziału In-

spekcji utworzono Oddział Wyszkolenia Bojowego. W ramach kolejnych 

zmian strukturalno-organizacyjnych 7 lutego 1950 r. wprowadzono 

instytucję Głównego Inspektoratu Wyszkolenia Bojowego. Była to 

pierwsza komórka kontrolna przeznaczona do spraw wyszkolenia 

bojowego wojsk i tym samym data ta została uznana za dzień powstania 

Inspekcji w Wojsku Polskim.  

 W 1953 r. rozkazem Ministra Obrony Narodowej
30

 funkcjonujący 

w ramach Głównego Inspektoratu – Zarząd Inspekcji Wyszkolenia 

Bojowego, został samodzielną strukturą organizacyjną. Prowadzone 

kontrole wyszkolenia bojowego wojsk wykazały potrzebę utworzenia 

jednolitej i wyspecjalizowanej w tym zakresie jednostki organizacyjnej. 

W lutym 1966 r. powołano do życia samodzielny organ kontrolny  

o nazwie Inspekcja Sił Zbrojnych. Tak ukształtowany samodzielny organ 

kontrolny przeznaczony był do wszechstronnego sprawdzania 

całokształtu życia jednostek wojskowych w czasie pokoju oraz szkolenia 

wpływającego na ich przygotowanie do wykonywania zadań 

wojennych
31

. Instytucja ta funkcjonowała aż do 1993 r. 1 kwietnia 1993 r. 

utworzono Zespół Inspekcji Wojska Polskiego, będący instytucją 

centralną Ministerstwa Obrony Narodowej. W 1996 r. rozformowano 

                                                      
28

 C. Czekatowski, R. Leśniak, Kontrola szkolenia bojowego i operacyjnego w 

wojsku polskim w latach 1944–1996 [w:] C. Czekatowski, K. Krynicki, R. 

Leśniak, P. Siliniewicz, J. Misiura, 80 lat Kontroli Wojskowej 1921–2001, 

Kraków 2001, s. 170. 
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 Rozkaz Naczelnego Dowódcy WP Nr 072 z 4 maja 1946 r. 
30

 Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr 022/Org. z 18 marca 1953 r. 
31

 C. Czekatowski, R. Leśniak, Kontrola szkolenia bojowego..., s. 178.  
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Zespół Inspekcji WP, a jego zadania zostały przejęte przez utworzony  

w urzędzie Ministra Obrony Narodowej Departament Kontroli
32

. 

3. Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej 

 W latach dziewięćdziesiątych kontrola podlegała różnym 

przeobrażeniom, będącym efektem przemian geopolitycznych. Był to 

czas zasadniczych przemian ustrojowych w Polsce, odejścia do 

przeszłości ustroju totalitarnego na rzecz państwa demokratycznego.  

W okresie tym nastąpiła także transformacja Sił Zbrojnych, która 

doprowadziła do znacznego zmniejszenia ilościowego armii. Nowością 

dla Sił Zbrojnych było także użycie ich w bezpośrednich akcjach 

militarnych, w tym zapobiegania i zwalczania światowego terroryzmu. 

Najistotniejsze zmiany w strukturach kontrolnych armii nastąpiły na 

początku 1990 r. W ramach podjętej na szeroką skalę restrukturyzacji Sił 

Zbrojnych – polegającej głównie na radykalnym zmniejszeniu stanu 

osobowego – dokonano szeregu zmian organizacyjnych, również  

w organach kontroli. Ważne zmiany w kontroli wojskowej zostały 

zapoczątkowane w 1992 r. w ramach przeformowywania Ministerstw 

Obrony Narodowej z centralnego organu dowodzenia i administrowania 

Siłami Zbrojnymi w urząd administracji. Na podstawie zarządzenia 

Ministra Obrony Narodowej
33

 utworzono Departament Kontroli, zaliczo-

ny do organów wykonawczych ministerstwa. Departament Kontroli 

sformowano w marcu 1993 r. na bazie Głównej Kontroli Woskowej.  

W wyniku rozformowania w 1996 r. Zespołu Inspekcji, Departament 

Kontroli przejął dodatkowo zadania związane z badaniem zagadnień 

stanu gotowości bojowej i wyszkolenia. 

 Działalność Departamentu Kontroli w kształcie nadanym mu  

w 1996 r. była uwarunkowana nowymi zadaniami wynikającymi ze 

zmian w strukturze resortu obrony narodowej. Jako etatowy organ 

kontroli, podporządkowany bezpośrednio Ministrowi Obrony Narodowej, 

został komórką właściwą w zakresie wypracowywania zasad planowania, 

organizowania, prowadzenia i koordynowania działalności kontrolnej  

w całym resorcie. Zadaniem Departamentu było dostarczenie ministrowi 

informacji o zdolności bojowej wojsk, stopniu przygotowania jednostek 

                                                      
32

 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 045/Org. z 28 października 1994 

r., niepubl. 
33

 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 019/Org. z 11 marca 1993 r., 

niepubl. 
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do działania w strukturach NATO oraz o gospodarowaniu majątkiem 

wojska i wykorzystywaniu przydzielonego budżetu
34

. 

 Kolejny etap zmian w resortowym organie kontroli wojskowej 

zapoczątkowany został w 2000 r. Opracowując nową strukturę 

organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej, zakładano, że ma ona 

zapewnić wykonanie nałożonych na Departament Kontroli zadań, 

wynikających z aktów prawnych, w tym głównie ustawy o Urzędzie 

Ministra Obrony Narodowej
35

. Od marca 2000 r. w Departamencie 

Kontroli występowało łącznie 69 stanowisk, w tym 2 zaszeregowane do 

stopnia generała, 13 pułkowników, 45 podpułkowników, 2 majorów, 2 

podoficerów oraz 5 pracowników wojska. 

 Poważna zmiana organizacyjna nastąpiła w 2007 r., w ramach 

której dokonano tzw. ucywilnienia urzędu Ministra Obrony Narodowej. 

Zgodnie z decyzją Ministra
36

 liczba członków korpusu służby cywilnej  

w komórce kontroli nie mogła być mniejsza niż 50%. W tej sytuacji 

wprowadzony z początkiem 2007 r. etat Departamentu, przewidywał 

łącznie 57 stanowisk, w tym 29 dla żołnierzy zawodowych oraz 28 dla 

pracowników wojska. Struktura organizacyjna Departamentu Kontroli 

przewidywała zadania w dwóch zasadniczych pionach: oceny zdolności 

bojowej i oceny gospodarki wojska. Utworzono trzy zespoły: Zespół 

Planowania, Koordynacji i Analiz, Zespół Kontroli Gospodarki Wojska  

i Zespół Kontroli Zdolności Bojowej. Dwa pierwsze zespoły –  

o wysokim stopniu ucywilnienia – zajmowały się odpowiednio 

planowaniem i koordynowaniem działalności kontrolnej, a także 

analizowaniem jej wyników oraz przeprowadzaniem kontroli gospodarki 

wojska. Trzeci zespół, składający się wyłącznie ze stanowisk 

wojskowych, zajmował się przeprowadzaniem kontroli zdolności bojowej 

wojsk na wszystkich szczeblach dowodzenia, na wzór dawnej Inspekcji 

Sił Zbrojnych
37

. 
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 M. Nowikowska, op. cit., s. 496. 
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 Ustawa z 14 grudnia 1995 r. o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 

2013 r. poz. 189 ze zm.). 
36

 Decyzja Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z 10 lipca 2006 r. w 
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 W strukturze Departamentu Kontroli nie dokonywano większych 

zmian przez 10 lat. W 2016 r. Kierownictwo Departamentu zrezygnowało 

ze struktury zespołowej i wprowadziło tzw. strukturę płaską. Kierowano 

się zasadą ograniczania stanowisk funkcyjnych na rzecz stanowisk 

inspektorskich, dążąc do jak największej liczby kontrolerów. 

 Drugim ważnym ogniwem instytucjonalnym organów kontroli, 

funkcjonującym w resorcie obrony narodowej, są Delegatury 

Departamentu Kontroli. Jako jednostki organizacyjne resortu podlegające 

Ministrowi Obrony Narodowej, podporządkowane zostały bezpośrednio 

Dyrektorowi Departamentu Kontroli. Delegatury zostały sformowane  

w 1990 r. jako jednostki wojskowej centralnej dyspozycji grupy  

I podporządkowane Głównej Kontroli Wojskowej. Do 2001 r. 

funkcjonował tzw. „etat zbiorczy delegatur” liczący 110 stanowisk.  

W dniu 1 kwietnia 2001 r. utworzono cztery delegatury o jednolitej 

strukturze, każda po 25 stanowisk: w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy 

i Wrocławiu, które realizowały głównie kontrole gospodarki wojskowych 

jednostek budżetowych. Obecnie funkcjonują 3 delegatury Departamentu 

Kontroli: w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy, realizujące zadania 

związane głównie z prowadzeniem oceny jednostek resortu obrony 

narodowej w kontroli gospodarczo-finansowej. 

4. Podstawy prawne funkcjonowania kontroli w Siłach Zbrojnych 

 Rezultatem utworzenia w 1996 r. Departamentu Kontroli  

w Urzędzie Ministra Obrony była pilna potrzeba opracowania jednolitych 

zasad działalności kontrolnej w Siłach Zbrojnych. Potrzeba ta wynikała  

z faktu przejęcia przez Departament – obok kontroli gospodarki wojska – 

zadań, przypisanych dotąd Zespołowi Inspekcji Wojska Polskiego  

w zakresie kontroli gotowości bojowej i wyszkolenia. Kontrola wojskowa 

obejmowała swym zakresem zatem dwa główne obszary: gospodarkę 

wojska oraz wyszkolenie.  

 Zasady prowadzenia działalności kontrolnej w resorcie obrony 

narodowej zostały uregulowane w decyzji Nr 191/MON Ministra Obrony 

Narodowej
38

 z 12 października 1999 r. Zmieniający się stan faktyczny  

i prawny funkcjonowania Sił Zbrojnych, ciągła reorganizacja struktur  

i zadań powodowały, że przepisy decyzji się dezaktualizowały. W dniu  

                                                      
38

 Decyzja Nr 191/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 października 1999 r. 

w sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej(Dz. Rozk. MON 

poz. 89) – akt nieobowiązujący. 
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2 kwietnia 2007 r. weszła w życie nowa decyzja Nr 41/MON w sprawie 

działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej
39

. Decyzją tą upo-

rządkowano i wprowadzono nowe pojęcia, jak np. kryteria kontroli, 

zespół kontrolujący. Wprowadzono zasadę przeprowadzania kontroli  

w zespołach liczących co najmniej dwóch kontrolerów oraz określono 

procedurę wyłączenia kontrolera. Przyjęte rozwiązania miały na celu 

zapewnienie bezstronności i obiektywizmu kontroli. 

 Jednym z zasadniczych problemów kontroli było maksymalne 

zobiektywizowanie zasad oceniania podmiotów kontrolowanych.  

Z uwagi na powtarzający się zakres przedmiotowy prowadzonych przez 

Departament Kontroli inspekcji, kontroli kompleksowych i gospodarczo-

finansowych, opracowano i wprowadzono w 2005 r. do użytku „Program 

oceny jednostek resortu obrony narodowej”
40

. Program ten składał się  

z czterech części. Część I zatytułowana została „Postanowienia ogólne. 

Wymagania i kryteria oceniania obszaru pierwszego – pokojowe 

funkcjonowanie jednostki”. Część II, III i IV odnosiły się odpowiednio 

do wymagań i kryteriów oceniania obszaru drugiego – przygotowanie 

jednostek Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej do 

działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem. 

 Powstanie nowych struktur organizacyjnych, takich jak 

Dowództwo Wojsk Specjalnych, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 

oraz proces profesjonalizacji armii stanowiły przyczynek do rozpoczęcia 

prac nad nowelizacją Programu oceny. W 2009 r. wprowadzono do 

użytku nowy Program
41

, normujący prowadzenie kontroli w dwóch ob-

szarach: oceny działalności bieżącej, tzw. pokojowego funkcjonowania, 

oraz przygotowania do działania zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie 

gospodarki wojska obowiązywał wprowadzony w 2000 r. „Program 

                                                      
39

 Decyzja Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z 26 stycznia 2007 r. w 

sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON Nr 

3, poz. 34) – akt nieobowiązujący. 
40

 Decyzja Nr 149/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 maja 2005 r. w 

sprawie działalności kontrolnej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz. MON Nr 

10, poz. 83) – akt nieobowiązujący. 
41

 Decyzja Nr 428/MON Ministra Obrony Narodowej z 21 grudnia 2009 r. w 

sprawie wprowadzenia do użytku „Programu oceny jednostek resortu obrony 

narodowej” (Dz.Urz. MON Nr 24, poz. 264) – akt nieobowiązujący. 
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oceny jednostek wojskowych w ramach kontroli gospodarczo-

finansowej”
42

. 

 Przełomowym okresem w zakresie prawnych podstaw 

funkcjonowania kontroli w Siłach Zbrojnych był 2011 r., kiedy to 

ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie jednolitego modelu 

kontroli działalności organów administracji rządowej. Ustawą z 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej
43

 wprowadzone zostały 

spójne zasady i procedury dla działalności kontrolnej wykonywanej przez 

wszystkie resortowe organy kontroli, w tym także Departament Kontroli 

Ministerstwa Obrony Narodowej. Przed Departamentem Kontroli 

postawiono zadanie dostosowania struktury i organizacji systemu kontroli 

do wymogów nowej ustawy. 

 Funkcjonujący obecnie w Siłach Zbrojnych system kontroli 

został zorganizowany w rezultacie wejścia w życie ustawy o kontroli  

i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Ustawa określiła zamknięty katalog 

podmiotów uprawnionych do zarządzania i przeprowadzania kontroli  

w przyjętych rygorach, ograniczając go do: Prezesa Rady Ministrów, 

Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników 

urzędów centralnych, wojewodów, organów administracji zespolonej  

i niezespolonej. Ustawodawca dodatkowo wskazał Szefa Sztabu 

Generalnego WP jako osobę upoważnioną do przeprowadzania kontroli 

oraz kilka innych podmiotów, upoważnionych zarówno do zarządzania, 

jak i przeprowadzania kontroli, a mianowicie: Dowódcę Generalnego 

RSZ, Dowódcę Operacyjnego RSZ i Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ. 

 Biorąc pod uwagę usytuowanie Szefa Sztabu Generalnego WP, 

który zapisami ustawy upoważniony jest do kierowania, w imieniu 

Ministra Obrony Narodowej, Siłami Zbrojnymi w czasie pokoju, 

zaprojektowano w Departamencie Kontroli rozwiązanie, nadające 

Szefowi Sztabu Generalnego WP uprawnienia do zarządzania kontroli 

mocą pełnomocnictwa Ministra Obrony Narodowej, które uzyskało 

                                                      
42

 Decyzja Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z 5 kwietnia 2000 r. w 

sprawie oceny jednostki w ramach kontroli gospodarczo-finansowej” uchylona 

decyzją Nr 458/MON Ministra Obrony Narodowej z 12 października 2007 r. w 

sprawie wprowadzenia do użytku „Programu oceny jednostek resortu obrony 

narodowej w kontroli gospodarczo-finansowej”(Dz.Urz. MON Nr 20, poz. 206) 

– akt nieobowiązujący. 
43

 Ustawa z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, 

poz. 1092). 
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akceptację Ministra. Ponadto Minister Obrony Narodowej upoważnił, 

mocą decyzji o pełnomocnikach ds. kontroli
44

, do zarządzania i przepro-

wadzania kontroli także Komendanta Głównego ŻW i Dowódcę 

Garnizonu Warszawa.  

 Na podstawie ustawy o kontroli w administracji rządowej,  

w resorcie obrony narodowej uprawnienia kierownika jednostki 

kontrolującej do zarządzania i przeprowadzania kontroli pełni Minister 

Obrony Narodowej oraz Dowódca Generalny, Dowódca Operacyjny, 

Szef Inspektoratu Wsparcia SZ i szesnastu komendantów Wojewódzkich 

Sztabów Wojskowych, jako organy administracji niezespolonej. Ponadto, 

na mocy upoważnienia ministra do zarządzania i przeprowadzania 

kontroli zostali upoważnieni Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca 

Garnizonu Warszawa oraz Komendant Główny ŻW. Podkreślenia 

wymaga fakt, że ustawodawca nie odniósł się w ustawie o kontroli do 

problematyki koordynacji działalności kontrolnej. W związku  

z wyposażeniem w uprawnienia kontrolne w Siłach Zbrojnych 24 

podmiotów, powstała konieczność wypracowania zasad koordynacji 

działalności kontrolnej, mającej na celu eliminację wystąpienia 

przypadków prowadzenia kontroli przez uprawnione podmioty w jednej 

jednostce w tym samym czasie. Na podstawie decyzji Ministra Obrony 

Narodowej w sprawie koordynacji działalności kontrolnej z 8 lipca 2014 

r.
45

 rolę koordynatora zamierzeń sprawuje komórka do spraw kontroli 

przy Ministrze Obrony Narodowej, którą pełni Departament Kontroli. 

Zgodnie z decyzją, planowanie kontroli realizuje się w cyklu rocznym,  

z miesięcznym uszczegółowieniem.  

 Dodatkowo, w wyniku prowadzenia przez resortowy organ 

kontroli działalności w ramach systemu kontroli NATO opracowana 

została decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie prowadzenia  

w dowództwach, jednostkach wojskowych i komponentach zadaniowych 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowanych do struktur 

                                                      
44

Decyzja Nr 516/MON Ministra Obrony Narodowej z 30 grudnia 2011 r. w 

sprawie powołania Pełnomocników Ministra Obrony Narodowej do Spraw 

Kontroli (Dz.Urz. MON Nr 25, poz. 441 ze zm.). 
45

 Decyzja Nr 285/MON Ministra Obrony Narodowej z 8 lipca 2014 r. w sprawie 

planowania i koordynacji działalności kontrolnej w resorcie obrony 

narodowej(Dz.Urz. MON, poz. 237). 
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wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii 

Europejskiej i realizowanych w ramach ich systemów kontroli
46

.  

5. Wnioski końcowe  

 Organy kontroli wojskowej przechodziły rozliczne i nie zawsze 

efektywne zmiany. Zmieniająca się rzeczywistość wymuszała 

reorganizację kontroli i dostosowywanie jej do potrzeb armii  

i kierownictwa resortu obrony narodowej. Coraz większe zaangażowanie 

w misjach zagranicznych oraz proces profesjonalizacji Sił Zbrojnych 

zmuszały do weryfikacji metod i sposobów prowadzenia kontroli. 

Zmieniały się zasady oceniania poszczególnych dziedzin. Nowy  

i dostosowany do wymogów nowoczesnych Sił Zbrojnych kształt  

i podstawy prawne działania kontrola otrzymała w ostatnich latach.  

 Podsumowując powyższe rozważania można zwrócić uwagę na 

kilka charakterystycznych tendencji w procesie kształtowania się 

instytucji kontroli w Siłach Zbrojnych. Od początku tworzenia systemu 

kontroli wojskowej wyraźny był podział na kontrolę gospodarki wojska 

oraz kontrolę wyszkolenia. Skutkowało to równoległym 

funkcjonowaniem dwóch instytucji dedykowanych tym obszarom. Po 

utworzeniu Departamentu Kontroli na bazie Głównej Kontroli Woskowej 

oraz Zespołu Inspekcji, pozostawiono tą dychotomię, powołując Zespół 

Kontroli Gospodarki Wojska oraz Zespół Kontroli Zdolności Bojowej.  

 Drugim ważnym elementem kontroli była dbałość  

o przygotowanie Korpusu Kontrolerów do realizacji zadań. Oprócz 

wysokich wymagań stawianych kontrolerom, system ten charakteryzował 

także profesjonalny proces rekrutacji i doboru kadry kontrolerskiej. 

Kontrola w ciągu 97 – letniego okresu istnienia wnosiła znaczący wkład 

w funkcjonowanie Sił Zbrojnych, dzieląc z nimi niezmiennie koleje losu. 

Działalność resortowego organu kontroli na przełomie lat wielokrotnie 

przynosiła konkretne i wymierne afekty w poprawie zdolności bojowej 

Sił Zbrojnych oraz stanu prowadzenia gospodarki wojska. Było to 

efektem doboru i szkolenia kadry kontrolerskiej. Potrzeba wysokiego 

                                                      
46

 Decyzja Nr 295/MON Ministra Obrony Narodowej z 16 lipca 2014 r. w sprawie 

prowadzenia w dowództwach, jednostkach wojskowych i komponentach 

zadaniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowanych do 

struktur wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unii 

Europejskiej i realizowanych w ramach ich systemów kontroli (Dz.Urz. MON 

poz. 245).  
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poziomu kontroli powodowała ciągłą potrzebę szkolenia, nabywania 

nowych umiejętności i uprawnień. Solidna praca kontrolerów, dorobek  

i tradycja pozwalają na kontynuację tego co dobre oraz ciągłe rozwijanie 

metod kontroli tak, aby stawiane wnioski uzyskiwały rzeczywistość Sił 

Zbrojnych, a przedkładane propozycje rozwiązań pozwalały na poprawę 

ich działalności.   
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literacki kronikarz najnowszej historii Polski 

Authenticity and freedom. Marek Nowakowski as the literary 

chronicler of the latest history of Poland 

 

Abstrakt 

 Artykuł stanowi przegląd twórczości Marka Nowakowskiego, 

jednego z najbardziej znanych i aktywnych polskich prozaików drugiej 

połowy XX wieku. Celem tekstu jest ukazanie drogi twórczej pisarza  

i przeobrażeń jakim podlegały jego dzieła na przestrzeni lat pod 

względem tematyki i stylistyki. Analiza utworów autora oraz tekstów 

krytycznoliterackich prowadzi do wyodrębnienia pięciu faz w twórczości 

Marka Nowakowskiego, a także ukazuje sylwetkę pisarza jako kronikarza 

polskiej historii najnowszej opisującego ją w duchu realizmu,  

z wykorzystaniem zróżnicowanych technik. Refleksja nad dorobkiem 

Nowakowskiego prowadzi do konkluzji o wielowymiarowości jego 

opowiadań oraz ich wadze w utrwalaniu pamięci o dziejach Polski.  

Słowa kluczowe:  
Literatura, proza, Marek Nowakowski, historia, Polska, PRL 

Abstract  

 The article is the review of the works of Marek Nowakowski, one 

of the most known and active Polish prosaists of the second half of 

twentieth century. The article’s objective is showing the artistic path of 

the writer and the transformation of his works during the years, according 

to the style, and subject. The analysis of author’s works, and the texts of 

the literature criticism leads to extracting five phases in Marek 

Nowakowski’s work. It also shows the writer as the chronicler of the 

latest history of Poland, who was describing it in the spirit of realism, 

with the use of various techniques. Reflection on Nowakowski’s 
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achievements leads to the conclusion on multidimensionality of his 

novels and their value in preserving the memory of Poland’s history.  

Key words:  

Literature, prose, Marek Nowakowski, history, Poland, Polish People’s 

Republic 

 

 Kronikarz – to jedno z określeń, jakich można użyć do opisu 

twórczości Marka Nowakowskiego. Jednak podobnie jak inne stosowane 

wobec niego określenia takie jak „piewca marginesu”, czy „twórca 

peryferyjny”, stosowane bez właściwego dookreślenia i osadzenia  

w odpowiednim kontekście w istocie zubażałoby dorobek „księcia 

polskiej prozy”. Ten ostatni, „szlachecki” tytuł nadawano bowiem 

Nowakowskiemu nieprzypadkowo. Choć często jego proza była 

przedmiotem płytkich analiz i łatwych podsumowań pełnych schematów, 

niektórzy z interpretatorów byli w stanie dostrzec jej wielowymiarowość 

i różnorodność, dostrzegając także przemiany, jakie przechodziła 

literatura Nowakowskiego na przestrzeni dekad, na rozmaite sposoby 

opisująca otaczającą pisarza rzeczywistość. 

Jak pisał po śmierci Nowakowskiego Włodzimierz Bolecki:  

I choć często porównywał się do rzemieślnika, a swoje pisanie do 

uprawiania praktycznych zawodów, to literatura była jego pasją, 

precyzyjnym i tajemniczym instrumentem badania rzeczywistości –  

a także sensem i misją jego życia
1
. 

 Te słowa dobitnie wyrażają sens artystycznej drogi Marka 

Nowakowskiego – badanie rzeczywistości w różnych jej przejawach było 

jego celem i zaowocowało powstaniem specyficznej kroniki najnowszych 

polskich dziejów. Dziejów rozciągających się od okresu 

popaździernikowej odwilży 1956 roku, aż po pierwsze dekady III 

Rzeczypospolitej. Jednak nie była to kronika pisana ręką historyka, lecz 

obraz rzeczywistości zarejestrowany okiem pisarza-realisty, przy tym nie 

stroniącego od ironii, satyry, czy gorzkich refleksji. 

 

                                                      
1
 W. Bolecki, Etos rycerski Marka Nowakowskiego, „Fronda LUX” 2015, nr 75, 

s. 66.  
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Od PRL po III RP – pięć twarzy Marka Nowakowskiego  

 Marek Nowakowski urodził się 2 kwietnia 1935 roku  

w Warszawie. Był synem Antoniego Nowakowskiego i Stanisławy  

z Jabłońskich. Jego ojciec był nauczycielem, a zarazem kierownikiem 

szkoły podstawowej, do której uczęszczał przyszły pisarz. Wydawać by 

się mogło, że był skazany na spokojny żywot warszawskiego inteligenta. 

Jednak choć młody Nowakowski inteligentem rzeczywiście był (w latach 

1953-1958 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim), 

jego młodzieńczy żywot pełen był rozmaitych doświadczeń, również 

zatargów z prawem. W okresie szkolnym należał do Związku Młodzieży 

Polskiej i, jak sam przyznawał, przeżywał młodzieńczą fascynację 

ideałami komunistycznymi (czy dokładniej wedle słów samego pisarza – 

„został zaczadzony komunistyczną propagandą”)
2
. W 1951 roku jako 

nastolatek przerwał naukę, po czym podjął pracę na lotnisku na 

warszawskim Okęciu. Po drugim roku studiów przez pewien czas 

pracował z kolei jako pomocnik cieśli. Nie uciekał od kontaktów  

z rozmaitej maści mieszkańcami stolicy. Wtedy też w latach 

pięćdziesiątych na kilka miesięcy trafił do więzienia. Zdaniem niektórych 

badaczy to wydarzenie mogło być jednym z impulsów, które pchnęły go 

ku karierze pisarskiej, a kontakty z warszawskim „marginesem” miały 

znaleźć odzwierciedlenie w kreacji świata jego pierwszych utworów
3
.  

 Debiutował w 1957 roku, gdy na łamach „Nowej Kultury” 

ukazało się jego opowiadanie Kwadratowy – historia złodzieja  

z podwarszawskich okolic o tytułowym pseudonimie. Później to 

opowiadanie weszło do jego pierwszego zbioru Tego starego złodzieja 

(wyd. 1958). W kolejnych latach Nowakowski publikował dużo  

w licznych czasopismach, stając się jednym z najbardziej aktywnych 

polskich prozaików tamtego okresu, m.in. we „Współczesności”, gdzie 

publikowano jego utwory w latach 1958-1962 oraz w 1965 (zaliczano go 

zresztą do Grupy Literackiej „Współczesność”
4
), „Twórczości” (z prze-

rwami w latach 1958-1978), czy „Więzi” (1961-1981). W 1968 roku 

został laureatem prestiżowej nagrody Fundacji im. Kościelskich. Od 1969 

roku aż do rozwiązania związku w roku 1983 należał do Związku 

Literatów Polskich. W 1977 roku był jednym z założycieli niezależnego 

                                                      
2
 Ibidem.  

3
 K. Kosiński, Wiwisekcja powszedniości: studium wczesnej twórczości Marka 

Nowakowskiego, Warszawa 2014, s. 96. 
4
 E. Głębicka, Grupy literackie w Polsce 1945-1989: leksykon, Warszawa 2000, 

s. 200.  



M. Woźniak: Autentyczność i wolność. Marek Nowakowski jako literacki 

kronikarz najnowszej historii Polski 

70 

 

kwartalnika literackiego „Zapis”, gdzie publikował w kolejnych latach. 

W tamtym okresie, czyli od końca lat sześćdziesiątych i w latach 

siedemdziesiątych przeobrażeniom uległa tematyka utworów 

Nowakowskiego. Dotąd bohaterami jego prozy w głównej mierze byli 

ludzie z tzw. „marginesu”, co poskutkowało niesłusznym przypisaniem 

mu łatki „małego realisty”. W utworach z lat późniejszych pisarz dalej 

portretował zakamarki Warszawy, skupiając się na codziennym życiu jej 

mieszkańców, jednak zestaw bohaterów jego dzieł uległ poszerzeniu, 

Nowakowski prezentował przedstawicieli różnych grup społecznych, 

portretując tak robotników, jak i inteligentów, partyjnych dygnitarzy, jak 

i zwykłych Warszawiaków. W sferze pozaliterackiej coraz wyraźniejsza 

stawała się jego postawa antykomunistyczna. W roku 1976 Nowakowski 

był jednym z sygnatariuszy „Memoriału 101”, w którym wyrażano 

protest przeciwko planowanym zmianom w konstytucji PRL (zakładały 

one m.in. wprowadzenie zapisów o PZPR jako o „przewodniej sile 

politycznej społeczeństwa w budowie socjalizmu” oraz o „umacnianiu 

przyjaźni i współpracy z ZSRR”, a także o zależności między prawami 

obywatelskimi i „wypełnianiu obowiązków wobec ojczyzny”). Był to 

jeden z powodów, dla których w tamtym okresie na pewien czas 

twórczość Nowakowskiego objęto zakazem druku
5
.  

 Tym sposobem kilka lat później jeden ze swoich najważniejszych 

utworów – Raport o stanie wojennym – opublikował na emigracji na 

łamach paryskiej „Kultury”. W owym zbiorze miniaturowych literackich 

szkiców Nowakowski do perfekcji doprowadził językową zwięzłość 

będącą znakiem rozpoznawczym jego twórczości. W lakonicznych 

obrazkach literackich odmalowywał rozmaite przejawy życia w kraju 

ogarniętym stanem wojennym, raz czyniąc to z ironią, to znów z trwogą. 

Raport o stanie wojennym był szeroko komentowany, a jego publikacja 

okazała się jednym z najważniejszych wydarzeń literackich polskiej 

emigracji początku lat osiemdziesiątych. Sam Nowakowski został za ten 

zbiór uhonorowany francuską literacką Nagrodą Wolności 

(przewodniczącym jury nagrody był Eugene Ionesco), czy nagrodą 

kulturalną „Solidarności” w 1983 roku.  

 Na początku marca 1984 roku pisarz został aresztowany przez 

władze PRL pod zarzutem „publikowania oszczerczych tekstów 

dotyczących ustroju i organów władzy oraz kolaboracji z osobami 

reprezentującymi organizacje zachodnie uprawiające szkodliwą 

                                                      
5

 P. Czapliński, Kalendarium życia literackiego 1976-2000: wydarzenia, 

dyskusje, bilanse, Kraków 2003, s. 3-4. 
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działalność wobec Polski Ludowej”. W kraju i za granicą miały miejsce 

liczne protesty przeciwko uwięzieniu pisarza, a list protestacyjny 

skierowany do Prezesa Rady Ministrów PRL podpisało stu dwudziestu 

polskich pisarzy. Nowakowski przesiedział w areszcie trzy miesiące, 

potem dalsze postępowanie procesowe zostało uchylone na mocy 

amnestii.  

 Swoje utwory w tamtym okresie, aż do końca dekady publikował 

przede wszystkim w prasie emigracyjnej, nie tylko w „Kulturze”, ale 

również w „Zeszytach Literackich” (Paryż 1985-1986), a także  

w wydawanych w kraju poza cenzurą niezależnych czasopismach takich 

jak „Kultura Niezależna” (1985-1888), czy „Obecność” (1986).  

 Po roku 1989 dalej sporo publikował, w dużej mierze utwory 

zawierające krytyczny ogląd okresu transformacji (m.in. Homo 

Polonicus, czy zbiór opowiadań Grecki bożek). Jak zauważał wiele lat 

później krytyk literacki Maciej Urbanowski, choć w latach 

dziewięćdziesiątych i później Nowakowski dalej był bardzo aktywny, 

„nie był specjalnie rozpieszczany przez krytykę. Pomijały go gremia 

przyznające nagrody literackie. Lekceważyły media. Nie był „modny”, 

więc nie doczekał się jednej nawet książki poświęconej swemu 

pisarstwu”
6
. Rzeczywiście, w pewien paradoksalny sposób, choć skoń-

czył się PRL i nastała III RP, Nowakowski dalej pozostawał  

„w drugim obiegu”, na peryferiach głównego nurtu.  

 W ostatnich latach publikował kolejne zbiory opowiadań (m.in. 

Opowiadania uliczne, czy Prawo prerii), powieści (m.in. Reda, czy 

Empire), ale przede wszystkim wydał kilka książek na poły 

biograficznych, zawierających przetworzone literacko wspomnienia (trzy 

części Powidoków, dwie części Nekropolis, Mój słownik PRL). Jego 

ostatnie książki, również biograficzne Pióro i Dziennik podróży  

w przeszłość ukazały się dwa lata przed jego śmiercią. 

 Marek Nowakowski odszedł 16 maja 2014 roku, wtedy też jego 

podróż przez historię jako artysty i człowieka dobiegła kresu. Jako że 

dziś mówimy już o twórczości Nowakowskiego jako o dziele 

zamkniętym, można pokusić się o próbę uszeregowania jej kolejnych 

etapów. Powyższy skrótowy rys biograficzny skłania ku przyjęciu pięciu 

różnych perspektyw w analizie dorobku tego autora, łączących się  

                                                      
6

 M. Urbanowski, Solista. O Marku Nowakowskim (1935-2014), „Arcana: 

Kultura, historia, polityka” 2014, nr 3., s. 163.  
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z kolejnymi okresami w życiu jego samego i kraju, w którym tworzył,  

a także odsłaniających pięć odmiennych, lecz uzupełniających się twarzy 

Nowakowskiego. Okres pierwszy to lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte – 

czas debiutu, koncentracja na portretowaniu ludzi prostych  

i zaszufladkowanie Nowakowskiego jako przedstawiciela „małego 

realizmu”. Okres drugi to lata siedemdziesiąte, gdy dokonuje się zmiana 

w scenerii opowiadań i doborze bohaterów. Pisarz wychodzi poza znany 

mu najlepiej świat zakamarków warszawskich, nie stroniąc od refleksji 

na temat systemu komunistycznego, czy szerzej ludzkiej natury i historii 

(w zbiorach takich jak Mizerykordia, czy Śmierć żółwia). Kolejny okres 

to lata osiemdziesiąte i czas walki z reżimem atakującym autora za jego 

działalność, ale przede wszystkim czas najbardziej jednoznacznego 

wypełnienia obowiązku kronikarza historii, nie tylko w Raporcie o stanie 

wojennym, ale także choćby w Notatkach z codzienności, czy Dwóch 

dniach z Aniołem powstałych w tym samym czasie. Okres czwarty to 

transformacja ustrojowa w Polsce, czyli przełom lat osiemdziesiątych  

i dziewięćdziesiątych i mniej więcej pierwsza część tej dekady, czas 

powstawania utworów pełnych gorzkiej refleksji nad nową 

rzeczywistością. Wreszcie częściowo nachodzący na poprzedni okres 

piąty zapoczątkowany wydaniem pierwszych Powidoków w roku 1995,  

w którym pisarz dalej tworząc nowe dzieła z obszaru fikcji literackiej, 

często wracał do przeszłości, kreśląc nostalgiczne literackie 

wspomnienia. Każdy z tych okresów to trochę inna tematyka utworów  

i do pewnego stopnia inna stylistyka. Nowakowski ten sam, a jednak 

inny. Zarazem wszystkie oblicza twórcy uzupełniają się, składając się na 

obraz nieszablonowego kronikarza dziejów. W krótkim szkicu nie sposób 

przedstawić całościowej analizy tak bogatego dorobku, ale spoglądając 

na pojedyncze utwory z kolejnych lat twórczości Nowakowskiego, 

możemy dostrzec, jak rozwijała się droga twórcza tego pisarza i na jak 

rozmaite sposoby opisywał polską rzeczywistość.  

Czy to tylko „mały realizm”?  

Stary zdmuchnął pianę, popijał drobnymi łykami.  

- Dobrze, że przyszedłeś – powiedział Synek. – Mam coś na oku… - 

Przygładził włosy i przysunął się bliżej – Wypatrzyłem – szepnął – dobrą 

robotę… i pewną. 

Stary otarł rękawem usta. 
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- Dobra robota – wtrącił, spoglądając gdzieś w bok – to jeszcze nic, 

musisz mądrze się zabrać… pamiętaj… - Zamilkł i dziwacznie skrzywił 

usta – Polecę – mruknął, odstawiając kufel – spieszę się
7
.  

 Tak zaczyna się Ten stary złodziej, jedno z pierwszych 

opowiadań Nowakowskiego. Ten krótki utwór opowiada historię 

tytułowego bohatera, którego młodszy kolega po fachu namawia na 

jeszcze jeden, ostatni, skok. Jak się okazuje, nieudany. Złodzieje w finale 

trafiają w ręce policji. Tak by można opisać to opowiadanie w kilku 

słowach, co też czynili rozmaici krytycy tamtego okresu, na czele  

z Janem Błońskim, który w swojej książce Zmiana warty niezwykle 

ważnej dla życia literackiego w Polsce tamtych lat, stwierdził, że 

Nowakowski w swojej prozie kreuje „mit lumpenproletariusza”.  

 Nowakowski spisuje swe obrazki niczym entomolog: 

beznamiętnie, jakby obojętnie; wzdraga się nie tylko przed oceną, ale 

nawet przed psychologią. Tak, jakby składał się wyłącznie z oka, 

rejestrującego osobliwe obyczaje doliniarzy, paserów i „klawiszy”
8
. 

I dalej w tym samym szkicu:  

 Żadnego w „Tym starym złodzieju” romantyzmu, twarda tylko 

obojętność, tak obojętna, że przechodzi prawie w neutralność. 

Nowakowski zobaczył – bardzo trafnie! – świat przestępczy jako świat 

nudy: gesty złodzieja, które w niczym nie zmieniają rzeczywistego 

świata, sprowadzają go zawsze do punktu wyjścia, skazują na jałową 

powtarzalność. Trud, napięcie do niczego nie prowadzą: wszystko trzeba 

zawsze zaczynać od nowa, w monotonnej rutynie
9
. 

 Bardziej szczegółowe zagłębienie się w świat tego konkretnego 

opowiadania (jak i innych zawartych w pierwszych tomach 

Nowakowskiego) każe jednak zastanowić się nad sensownością 

obserwacji Błońskiego. Pisze, że Nowakowski jest „beznamiętnym 

entomologiem”, że brak mu romantyzmu, a opowiadanie ukazuje jedynie 

trud i jałowość życia złodzieja. Ów trud niewątpliwie jest obecny w Tym 

starym złodzieju, ale czy to jest główny temat utworu? W pewnym 

fragmencie wraz z tytułowym bohaterem siedzimy w jego skromnym 

                                                      
7
 M. Nowakowski, Ten stary złodziej, [w:] tegoż, Ten stary złodziej. Benek 

Kwiaciarz, Warszawa 2012 r., s. 25.  
8
 J. Błoński, Zmiana warty, Warszawa 1961, s. 130. 

9
 Ibidem, s. 135.  
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mieszkaniu i wgłębiamy się w jego myśli i marzenia o poprawie bytu, 

swojego i żony: 

 „Robotna – pomyślał – i charakterna… jak trafię, to ubiorę ją jak 

panią… Wtedy powie, że nie jestem trąba… umiem zarobić. Futrzysko 

kupię” – Przymierzył do jej chudych opadłych ramion. Uśmiechnął się 

miękko. Zauważyła ten uśmiech. Rozchyliła cienkie wargi. Zaklęła  

i znów zacisnęła usta
10

.  

 Motywacją dla powrotu bohatera do złodziejskiego fachu jest 

więc uczucie do żony, ale także chęć powrotu do dawnych czasów, 

czasów młodości, gdy napędzały go siła i młodość. Niestety. Czas 

okazuje się nieubłagany. Ów tragiczna dla bohatera konstatacja 

przychodzi po prostu, w krótkim, jakby urwanym zakończeniu.  

 Ostatecznie Ten stary złodziej jest opowiadaniem o niemożności 

powrotu do przeszłości, o nieuchronnym przemijaniu. Tym samym 

Nowakowski z jednej strony rzeczywiście portretuje znaną mu miejską 

przestrzeń lat pięćdziesiątych, przynosząc realistyczny obraz życia 

prostych ludzi, ale jednocześnie snuje bardziej uniwersalną refleksję  

o czasie, życiu, tożsamości, której człowiek chce się trzymać. Nie tyle 

prosta konkluzja o jałowości życia złodzieja, co realizm z nutą metafizyki 

i, właśnie romantyzmu.  

 Na niefortunność analiz podobnych uwagom Błońskiego,  

a narosłym przez lata zwrócił uwagę Piotr Müldner-Nieckowski. 

Zauważał on bardzo słusznie, że błędem było określanie bohaterów 

wczesnych opowiadań Nowakowskiego mianem „marginesu”, jako że 

ludzie o podobnym statusie społecznym stanowili w latach 

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych większość polskiego społeczeństwa
11

.  

 Również ten badacz zauważył, że stosowanie terminu „mały 

realizm” rozumianego jako beznamiętna prezentacja świata 

przedstawionego nie jest adekwatnym sposobem interpretacji prozy 

Nowakowskiego.  

 

                                                      
10

 M. Nowakowski, Ten stary złodziej, [w:] tegoż, Ten stary złodziej. Benek 

Kwiaciarz, Warszawa 2012 r., s. 29.  
11

 P. Müldner-Nieckowski, Marek Nowakowski a problem „małego realizmu”, 

„Topos” 2014, nr 4, s. 63-65. 
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 Każde opowiadanie pisarza zawiera bowiem jakieś przesłanie, 

mniej czy bardziej widoczne, albo pytanie, mniej czy bardziej wyraźne, 

jak w wierszu. Pod każdą warstwą fabularną i językową Nowakowskiego 

w głębi kryje się poziom drugi, trudniejszy – dla inteligentnych, 

poszukujących prawdy, smakujących koncepcje autora
12

.  

 Swoista pułapka odczytania Tego starego złodzieja i innych 

wczesnych opowiadań Nowakowskiego kryła się właśnie w tym, że 

rzeczywiście na powierzchni jawiły się one jako proste obrazki  

z „marginesu”, przedstawiały wszak złodziejski półświatek, a ich fabuła 

rozgrywała się w szarych przestrzeniach polskich miast. Jednak autor 

nigdy nie zatrzymywał się na naturalistycznym opisie, czyniąc 

przestrzenie peryferii miasta raczej sceną, na której można było 

przedstawić problemy wyższego rzędu. Zarazem nie odbierało to jego 

opowiadaniom wartości poznawczej. Choć nie były tylko i wyłącznie 

zapisem „entomologa”, jak chciał Błoński, po latach można je odebrać 

również jako dzieła przekazujące prawdę o specyficznym klimacie 

dawnej Warszawy i środowiska, o którym większość pisarzy nie pisała.  

Obserwacja PRL  

 W latach siedemdziesiątych Nowakowski nie tyle zmienił, co 

rozszerzył perspektywę. W jego utworach zaczęli pojawiać się 

bohaterowie przynależący do różnych warstw społecznych. W tym 

skromny inteligent oskarżony niesłusznie przez sąsiedzką społeczność  

o spowodowanie śmierci żółwia (w Śmierci żółwia), czy partyjny oficjel 

bez kwalifikacji kierujący miejscowym domem kulturalnym (Grad).  

W opowiadaniach powstających w tym okresie pisarz często z humorem, 

dystansem i ironią odsłaniał mechanizmy kierujące systemem 

komunistycznym w PRL i procesy, jakie zachodziły w umysłach 

obywateli żyjących w owym systemie, to jak wpływał on na rozwój 

tkanki społecznej. W Śmierci żółwia ukazał problem społecznego 

ostracyzmu, jakiego ofiarą pada bohater, a kreując niemal kafkowski 

klimat osaczenia, pokazał zarazem w skali mikro klimat życia w kraju lat 

siedemdziesiątych. Grad pokazywał historię tytułowego grubiańskiego  

i tępego kierownika miejscowego domu kultury dominującego nad 

współpracującym z nim wrażliwym inteligentem. W tym opowiadaniu 

Nowakowski zawarł refleksję podobną do tej, jaka stała się udziałem 

Mrożka w Tangu – refleksję dotyczącą tego, jak w systemie totalitarnym 

                                                      
12

 Ibidem.   
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wysoko postawiony cham jest w stanie zmiażdżyć jednostkę inteligentną, 

lecz pozbawioną pozycji.  

 Owo oblicze polskiego społeczeństwa, zdewastowanego przez 

lata PRL, Nowakowski ukazywał często w duchu humorystycznym, 

kreując satyrę podszytą tragizmem. Tak było w przypadku dwóch wyżej 

wspomnianych opowiadań, tak było też w przypadku Wesela raz jeszcze! 

– jednego z najważniejszych utworów pisarza z tamtego okresu. Do 

pewnego stopnia stanowiło ono panoramę społeczeństwa polskiego 

tamtej epoki. Oto na tytułowym weselu, podobnie jak u Wyspiańskiego, 

spotykali się ze sobą ludzie z różnych warstw społecznych, niby różni,  

a jednak wedle obserwacji Nowakowskiego pod pewnymi względami 

identyczni – poprzez chciwość, kierujące nimi żądze, ograniczone 

horyzonty, czy prostactwo. Od pana młodego, podstarzałego bawidamka 

zwanego tu ironicznie „Hrabią”, przez księdza plebana, aż po 

komendanta miejscowej milicji – wszystkich łączyły te same przywary,  

a lakoniczny opis kolejnych bohaterów i nieustanne żonglowanie 

postaciami nadawały temu opowiadaniu wrażenia wiarygodnej, choć 

utrzymanej w duchu zjadliwej satyry relacji. 

 Nowakowski zawarł w Weselu raz jeszcze! ponurą diagnozę 

polskiego społeczeństwa tamtej epoki, społeczeństwa zdewastowanego 

przez peerelowski system, w którym wartości moralne ustąpiły miejsca 

twardemu pragmatyzmowi, cwaniactwu, chęci przeżycia doczesności. Ich 

biesiada staje się tym samym przedłużeniem metafory chocholego tańca 

bohaterów Wesela Wyspiańskiego, a może nawet jego epilogiem – oto 

Polska niegdyś uśpiona, dziś jawi się jedynie jako moralny trup, 

zakatowany przez wojnę i komunizm.  

 Wartość obszernej metafory zarysowanej przez Nowakowskiego 

w tym opowiadaniu była doceniana przez interpretatorów. Piotr 

Bratkowski stwierdził, że w Weselu raz jeszcze! Nowakowski zawarł 

pełną panoramę społeczeństwa epoki gierkowskiej, a utwór ten obok 

opowiadań z tomu Mizerykordia zaliczał do jednych z najważniejszych  

w polskiej prozie lat siedemdziesiątych
13

. Zdarzały się jednak i głosy 

mówiące, że satyryczny charakter opowiadania stanowił w pewnym 

sensie jego ograniczenie. Jak pisał Jan Galant, analizując ten utwór wraz 

z innymi z tego okresu twórczości Nowakowskiego: 

                                                      
13

 P. Bratkowski, Od ładu do rozpadu, „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 219, s. 24-

26.  
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 Satyryczność nie pozwala objąć całości współczesnego świata, 

nie daje szansy na stworzenie opowieści podsumowującej zbiorowe 

doświadczenie, w karykaturze trudno dostrzec dokument rzeczywistości. 

Satyryczność w wydaniu Nowakowskiego trudno też uznać za projekt 

„konstruktywny”. Zauważmy przy tym, że owa satyryczność (oraz idące 

z nią schematyzacje i umowność) z czasem i w zmienionych realiach 

politycznych nasili się, a jednocześnie zostanie znacząco uproszczona
14

. 

 Uwagę tę można odczytać jako zarzut podobny do stawianych 

czasem Nowakowskiemu – że mimo niewątpliwego talentu przez całą 

karierę pozostawał pisarzem skupionym na krótkich formach, nie 

rozwijając się w pełni jako realista i nie tworząc rozbudowanych dzieł 

stanowiących obszerną analizę współczesności. Jednak czy owo ujęcie 

społeczeństwa zawarte w Weselu raz jeszcze! staje się niekompletne ze 

względu na przyjętą konwencję i lapidarność formy? W istocie jest 

dokładnie odwrotnie, dynamiczna forma niesie za sobą ostry  

i przenikliwy obraz.  

 Wagę tego obrazu w portretowaniu ciemnej strony społeczeństwa 

PRL dostrzegały też ówczesne władze. Jak zauważał historyk Piotr 

Gontarczyk, w tamtym okresie pisarz stał się obiektem bacznej 

obserwacji służby bezpieczeństwa. Jego opowiadanie z 1972 roku Siedem 

czerwonych róż określono jako tekst stanowiący zagrożenie dla podstaw 

ustroju PRL. „Konstrukcja utworu M. Nowakowskiego oparta jest na 

pozornie niekontrolowanym strumieniu wypowiedzi i dlatego tym 

dobitniej akcentowane są aluzje polityczne, które raz po raz pojawiają się 

na planie pierwszym, a wszystko inne jest tylko tłem maskującym 

przemycane pointy” – pisał funkcjonariusz peerelowskiego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych o tym utworze
15

.   

 Jednak to właśnie Wesele raz jeszcze! zdaniem historyka miało 

stać się bezpośrednim powodem objęcia Nowakowskiego stałą kontrolą 

operacyjną. W analizie utworu zanotowanej przez TW o pseudonimie 

Stanisław można było przeczytać:  

                                                      
14

 J. Galant, Ani summa, ani całość. Kilka uwag o „Weselu raz jeszcze!” Marka 

Nowakowskiego i o realizmie, [w:] Marek Nowakowski i inni: oblicza realizmu w 

prozie polskiej XX i XXI wieku, pod red. S. Buryły, J. Michalczeni i M. 

Urbanowskiego, Warszawa 2016, s. 83-84. 
15

 P. Gontarczyk, Ćwierć wieku kłopotów z Nowakowskim, „Rzeczpospolita” 

2007, nr 65, s. A8-A11.  
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„Sojusz Komendanta z Prezesem, to nic innego jak policyjno-paskarski 

model administracyjny. Nikt i nic się nie przebije przez skumplowaną 

władzę. Sytuacja ogólna? równia pochyła, gorzała i koniec. (...) Stosunek 

do władzy i rzeczywistości mniej więcej zrównany ze stosunkiem do 

okupanta. (...) Pełna negacja jest nadal modna! I dlatego opowiadanie jest 

tak paskudne i wredne”
16

. 

 Świadczy to o tym, jak przenikliwe były analizy Nowakowskiego 

niezależnie od ich tonu i językowej oszczędności. Jak po latach zauważali 

badacze, celem poznawczym tego pisarza zawsze pozostawał człowiek – 

to, co dzieje się z człowiekiem pod presją historii, polityki, ideologii, to 

co w wyniku nacisków tych czynników dzieje się z ludzkim umysłem  

i kondycją duchową
17

. Zarazem Nowakowski pozostawał niestrudzony  

w opisywaniu zastanej rzeczywistości, zawsze pozostając sobą, 

pozostając pisarzem autentycznym i to mimo faktu, że szykany wobec 

niego w późniejszych latach miały się jeszcze nasilić. Jak ujęła jego 

postawę Dorota Heck, był on autorem, którego twórczość pozostawała 

suwerenna wobec nacisków władzy politycznej, opinii elit 

intelektualnych, czy mód artystycznych, tym samym stanowiła ideał 

autentyczności, a „bycie sobą” stanowiło dla tego twórcy największą 

wartość
18

. Jego spojrzenie na okres epoki gierkowskiej było równie 

szczere, co wcześniejsze obserwacje dotyczące prostych ludzi z tzw. 

„marginesu”. Podobnie też zawierało nie tylko wymowny realistyczny 

portret współczesności, ale zarazem poprzez przemyślaną literacką 

konstrukcję niosło metaforyczny przekaz dotyczący człowieka  

i moralności w ogóle.  

Kronikarz stanu wojny 

 Kolejny etap drogi twórczej Nowakowskiego można określić 

jako „zaostrzenie”, dwojakiego rodzaju. Z jednej strony w obliczu 

tragicznych wydarzeń lat osiemdziesiątych związanych ze stłumieniem 

„Solidarności” i wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce jeszcze 

                                                      
16

 Ibidem.   
17

 K. Kosiński, Pisarz akonwencjonalny. Warianty lektury twórczości Marka 

Nowakowskiego (wybrane przykłady), [w:] Marek Nowakowski i inni: oblicza 

realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku, pod red. S. Buryły, J. Michalczeni i 

M. Urbanowskiego, Warszawa 2016, s. 32-33. 
18

 D. Heck, Antropologia literacka Marka Nowakowskiego, [w:] Marek 

Nowakowski i inni: oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku, pod red. 

S. Buryły, J. Michalczeni i M. Urbanowskiego, Warszawa 2016 s. 69.  
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ostrzejsza i bardziej wyraźna staje się krytyka pisarza wobec totalitarnego 

państwa (co ciekawe, w tamtym czasie pozostaje on jednym z nielicznych 

autorów, który w swych dziełach wyraża ją pod swoim własnym 

nazwiskiem). Z drugiej strony w utworach z tamtych lat, w których pisarz 

podjął próbę przekazania prawdy o bieżących wydarzeniach 

historycznych i politycznych następuje kolejne wyostrzenie formy, 

krótkie opowiadania przeradzają się w niezwykle krótkie, często 

kilkustronicowe obrazki, układające się w mozaikę przeżyć tamtych dni. 

Mowa tu rzecz jasna przede wszystkim o Raporcie o stanie wojennym  

i w mniejszym stopniu o analogicznych w formie Notatkach  

z codzienności.  

 - Żal… Żal wszystkich… - powiedziała cichym, zdartym głosem. 

– Żal i Ciebie… - wlepiła w żołnierza oczy starej matki. Były to zarazem 

oczy jastrzębia, wyjedzone i przenikliwe. – Krew na śniegu… Patrz, 

żołnierzyku! 

 Młody żołnierz, wyraźnie zaskoczony, rozejrzał się wokół siebie. 

Śnieg tutaj skrzył się mroźną bielą. Nieskalanie biały śnieg. Wzdrygnął 

się. Mróz potęgował się. A te słowa starej były jeszcze bardziej 

lodowate
19

.  

 Tych kilka zdań z zaledwie dwustronicowego opowiadania Stan 

wojny otwierającego Raport o stanie wojennym najpełniej oddaje istotę 

tego zbioru. Krótka scena spotkania prostej kobiety z żołnierzami 

wypełniającymi rozkazy reżimu jest poruszająca, przerażająca i smutna 

zarazem. Nie potrzeba wiele, by oddać grozę i beznadzieję tamtych dni. 

Wystarczy kilkoro bohaterów, kilka słów, parę gestów. Niemal jak  

w liryce, szersze znaczenia kryją się głębiej w prostym zdawałoby się 

obrazie. Nie zawsze obraz ten nabiera kolorów czerni, często zawarty jest 

w nim humor, jak w opowiadaniu Kanarek, w którym podczas „rozmowy 

kontrolowanej” dosłowny komunikat starszej kobiety na temat 

tytułowego ptaka zostaje wzięty za tajny szyfr, czy w Cieniu, w którym 

dwóch mężczyzn udających się na konspiracyjne spotkanie nawzajem 

omyłkowo bierze siebie za agentów bezpieki.  

 Z kolei im bliżej końca zbioru kilkudziesięciu miniatur, tym 

częściej pojawiają się utwory przypominające wręcz lapidarne myśli, 

                                                      
19

 M. Nowakowski, Stan wojny, [w:] tegoż, Raport o stanie wojennym, Białystok 

1990, s. 8.  
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często podszyte patosem, podkreślające okrucieństwo państwa, czy też 

bohaterstwo ludzi walczących o wolność.  

 Co pchnęło Nowakowskiego do przyjęcia takiej właśnie formy  

w zbiorze, który przyniósł mu największy rozgłos nie tylko w kraju, ale  

i za granicą? Jak przyznał w jednym z wywiadów, w obliczu wydarzeń 

stanu wojennego zrodziło się w nim naturalne pragnienie spisania 

obserwacji zastanej rzeczywistości. Jak powiedział: „ogarnęła mnie 

reporterska gorączka rejestrowania rzeczywistości”
20

. Dlatego też Raport 

o stanie wojennym zawiera rysy kroniki, niemal faktograficznej rejestracji 

zdarzeń. „Niemal”, bo choć Nowakowski w swoim dziele zawarł prawdę 

o tamtym okresie historii, jego relacje zawsze osadzone były w ramach 

literackiej kreacji – spisywane miniatury nie były wszakże suchym 

zapisem zdarzeń, lecz ich narracyjnym przetworzeniem, mającym nie tyle 

stanowić kalejdoskop scenek z dni stanu wojennego, co mozaikę refleksji 

nad postawami rozmaitych ludzi, nad bohaterstwem, potrzebą wolności, 

czy wreszcie bestialstwem aparatu państwa. Owo zawieszenie między 

literaturą faktu, a fikcją literacką Przemysław Czapliński określał jako 

quasi-dokumentaryzm, zaliczając Raport o stanie wojennym do obszaru 

literatury zwanego „antyfikcją”, czyli utworów łączących reportaż  

z esejem, intymistykę z faktografią, biografię z dokumentem
21

. Stanowiły 

one specyficzny typ literatury, którą najkrócej można określić jako 

„językową kompozycję faktów”. Obszar kreacji i fikcjonalności nie 

przekreślał w nich prawdziwości przedstawianych doświadczeń, ale też 

sprawia, że Raportu… i podobnych mu utworów nie można traktować jak 

dosłownego dokumentu. 

 Problem gatunkowy tego typu prozy dobrze opisał Roman 

Zimand w swoim artykule Rozmowa z… dokument, czy literatura. Choć 

pisał tam konkretnie o gatunku wywiadu, jego refleksje można odnieść 

także do formy reportażu (tu literackiego), dziennika, czy wspomnień. 

Tak pisał, analizując Mój wiek Aleksandra Wata:  

 To prawda, iż ma to być opowieść o wydarzeniach, które nie 

zostały przez opowiadającego zmyślone, lecz naprawdę miały miejsce  

i to w kształcie, jaki zachował się w pamięci opowiadającego. 

Założeniem zatem zarówno tego, kto opowiada, jak i tych, którzy 

słuchają, jest opowieści prawdziwość. Gdyby jej za taką nie miano, nie 

                                                      
20

 Okopy Świętej Trójcy: rozmowy o życiu i ludziach, Poznań 2014, s. 149.  
21

 P. Czapliński, Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997, s. 

13-14. 
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warto byłoby słuchać. Założenie to tkwi w nas, odbiorcach tekstów 

interlokucyjnych bardzo mocno i sprawia, że uznanie referencyjnej 

funkcji tego typu literatury uważamy za ważny jej wyróżnik i coś, co 

współdecyduje o naszej recepcji
22

. 

 Istotą Raportu o stanie wojennym i utworów pokrewnych jest 

więc łączenie funkcji referencyjnej z poetycką. To założenie 

koresponduje z przyjętą formą – krótkich, zdawkowych notatek, quasi-

reporterskich relacji. To właśnie szybkość jest nadrzędną cechą tej 

literatury, lakoniczność nadaje jej narracyjną dynamikę i paradoksalnie 

pozwala zbudować szeroki obraz czasu stanu wojennego. Dzieje się tak 

również za sprawą drugiej kategorii obecnej w dziele, którą, idąc za 

myślą wyrażoną przez Łukasza Kucharczyka, jest milczenie
23

. Krótki 

komunikat zawsze pozostawia odbiorcę w zawieszeniu, opis jest tyleż 

dosadny, co pozbawiony nadmiaru szczegółów, a to z kolei sprawia, że 

dzieło zawsze pozostawia miejsce do refleksji i samodzielnego 

uzupełnienia literackiego obrazu. Dzięki temu relacja Nowakowskiego 

jest, podobnie jak wcześniejsze utwory, literaturą ukazującą szczerość  

i autentyczność.  

 Ów prosty, lecz wymowny przekaz sprawiał, że literatura ta 

spełniała swoje zadanie jako świadectwo prawdy o systemie 

komunistycznym. Co jednak równie istotne, opisując zniewolenie 

jednocześnie „przypominała o wolności”, spełniając jedną z powinności 

literatury, którą w swojej książce Literatura i zdrada wymieniał Stefan 

Chwin, przywołując słowa Stanisława Barańczaka:  

 Barańczak w swojej eseistyce podkreślał, że „zwykli ludzie” 

żyjący w sytuacji totalitarnej stopniowo przestają rozumieć, co to znaczy 

być wolnym, powinnością zatem niezależnego intelektualisty stawało się 

odbudowanie tej wiedzy
24

. 

 Chwin za Barańczakiem wymieniał nazwisko Nowakowskiego 

obok Kazimierza Orłosia, czy Juliana Stryjkowskiego, innych pisarzy, 

                                                      
22

 R. Zimand, Rozmowa z… dokument, czy literatura, [w:] tegoż, Czas 

normalizacji: szkice czwarte, Londyn 1989, s. 12. 
23

 Ł. Kucharczyk, Pęd, cisza i mrok: „Raport o stanie wojennym” Marka 

Nowakowskiego, czyli narodowa epopeja walki o ludzką codzienność w 

nieludzkich czasach, „Fronda LUX” 2017, nr 82/83, s. 62-73. 
24

 S. Chwin, Literatura a zdrada: od Konrada Wallenroda do Małej Apokalipsy, 

Kraków 1993, s. 288. 
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których utwory spełniały tę misję, stając się kroniką pamięci, ale też 

literaturą o wolności.  

Krytyk transformacji  

 Zbudził go przenikliwy skrzek. Je**ne papugi! Ulubienice 

Margot. Coś egzotycznego. Coś oryginalnego, co pozwoli oderwać się od 

tej pospolitości i monotonii. (…) Kolorowo upierzone to paskudztwo, 

zupełnie niepodobne do naszych ptaków. Szkaradnie skrzeczały. Jakby 

ktoś darła prześcieradło. Jakby przeciągał drutem po szkle.  

 Stasiu Bombiak Podniósł ciężką jak ołów głowę i zapatrzył się 

ponuro na dwa straszydła skaczące po prętach klatki. Kolorowe, ale 

brzydkie jakieś
25

.  

 Tak właśnie, na kacu, lecz w pięknym mieszkaniu kupionym za 

pieniądze zarobione dzięki szemranym interesom – budzi się Stasiu 

Bombiak, bohater opowiadania Homo Polonicus z 1992 roku. 

Przebudzenie tego bohatera staje się ekwiwalentem transformacji 

ustrojowej naszego kraju widzianej oczyma pisarza. Ten dawny krytyk 

PRL, po „Okrągłym stole”, nie stał się apologetą III RP, lecz ponownie, 

pełnym dystansu obserwatorem i krytykiem. Autor nie zachłystywał się 

odzyskaną wolnością, lecz dostrzegał idące za tym faktem zagrożenia  

i szybko wyciągał gorzkie wnioski. Homo Polonicus zawierał w sobie 

pełnię ówczesnej refleksji pisarza – pokazywał historię prostego, 

prymitywnego, choć obdarzonego wrodzonym cwaniactwem mężczyzny 

w średnim wieku, który dzięki otwarciu granic zaczyna robić karierę jako 

handlowiec. Tak by to można ująć oficjalnie, bo w istocie sprowadza do 

Polski nie do końca legalnie liczne towary jak papierosy i alkohol,  

w krótkim czasie dorabiając się znacznego majątku. Nowakowski  

w opowiadaniu tym ukazał nieszczęsną kontynuację mizernej duchowej 

kondycji społeczeństwa obecnej w Weselu raz jeszcze!, a przez jego świat 

jak w krzywym zwierciadle przewijały się duchy niedawnej wszak epoki 

na czele z chamstwem, prostactwem i chciwością. Jak zauważał 

Przemysław Czapliński, Nowakowski jak przystało na realistę  

w wymowny sposób pokazał przekształcanie się więzi ideologicznych 

między członkami polskiego społeczeństwa w więzi handlowe
26

. Zara-

zem ukazanie momentu tworzenia się gwałtownych rozwarstwień 

                                                      
25

 M. Nowakowski, Homo Polonicus, [w:] tegoż, Czarna i Mała, Warszawa 

2010, s. 5.  
26

 P. Czapliński, Ślady przełomu: o prozie polskiej 1976-1996, s. 67-68.  
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ekonomicznych korespondowało z refleksją nad postępującym również  

w „nowej Polsce” rozkładem wartości.  

 Temat ten podejmowała również Monika Królak, analizując 

utwory Nowakowskiego powstałe po 1989 roku, w tym właśnie Homo 

Polonicusa, czy Greckiego bożka:  

 Pisarz przestawiał rozpad wszelakich – religijnych, rodzinnych, 

czy „solidarnościowych” – mitów wspólnotowych, które pękają pod 

naporem zdziczałej gospodarki wolnorynkowej. Autor ukazywał, iż 

więzy, które nas spajały, są zbiorem przestarzałych haseł w czasach 

gospodarczej „wolnoamerykanki”, która polega na hołdowaniu dewizie 

„Ja ich, albo oni mnie”
27

. 

 Przyjęta przez Nowakowskiego poetyka realizmu satyrycznego 

stanowiła tym samym środek do poddania druzgocącej dekonstrukcji 

mitu o wolności od PRL jako drogi do autentycznie nowej Polski. Pisarz 

zauważał, że choć PRL zakończyła się w sensie politycznym, znajdowała 

swą kontynuację w sferze mentalnej i psychologicznej. Uporczywa pogoń 

za bogactwem przynosiła w Homo Polonicusie i innych opowiadaniach 

fałsz spełnienia, a w istocie nowe zniewolenie. Przez to obraz 

transformacji odmalowany w opowiadaniach z tamtego okresu jest  

u Nowakowskiego pełen pesymistycznych diagnoz społecznych, choć 

zarazem zawiera w sobie wierną prezentację Warszawy przechodzącej 

wolnorynkowe zmiany, czy polskich mieszkań, w których zaczęły się 

pojawiać magnetowidy i inne sprzęty przywiezione z Zachodu. Nadejście 

względnego ekonomicznego dobrobytu nie oznacza jednak remedium na 

wszelkie problemy polskiego społeczeństwa, a niektóre wręcz potęguje. 

Ostatecznie Nowakowski na początku lat dziewięćdziesiątych dał się 

poznać jako pisarz krytycznie nastawiony do nowych realiów, 

nieodmiennie czuły na kryzys moralny, a zarazem uczciwie opisujący 

świat wobec dokonujących się przemian. Takich jakimi je widział.  

Literatura pamięci 

 Choć w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i później 

Nowakowski dalej pisał nowe opowiadania, a nawet wydał kilka 

powieści, rok 1995 okazał się swoistą cezurą w jego twórczości 

wyznaczającą jej ostatni etap, niby odmienny, a jednak stanowiący 

                                                      
27

 M. Królak, Górą „Edek”: społeczeństwo polskie w prozie Marka 

Nowakowskiego, „Fraza: pismo literacko-społeczne” 2003, nr 1/2, s. 159.  
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logiczną konsekwencję poprzednich. Wydane w tym właśnie roku 

pierwsze z trzech tomów Powidoków otwierają okres literatury 

wspomnieniowej, czy raczej literatury pamięci. W utworach z tego cyklu, 

a także w Nekropolis, czy Moim słowniku PRL Nowakowski powracał do 

starych warszawskich knajp, przechadzał się warszawskimi ulicami, 

wspominając dawnych przyjaciół, literatów, handlarzy z Bazaru 

Różyckiego, czy rzezimieszków z przestępczego półświatka. Każda  

z części Powidoków stanowiła zbiór krótkich, kilkustronicowych 

opowiadań, w których pisarz przywoływał jakieś wspomnienie, związane 

czy to z konkretną sytuacją, osobą, czy przestrzenią. Nekropolis było 

zbiorem literacko przetworzonych anegdot i wspomnień o warszawskim 

świecie literackim, Mój słownik PRL stanowił zbiór satyrycznych anegdot 

skonstruowany na zasadzie leksykonu pojęć odnoszących się do dawnej 

epoki. W Syjonistach do Syjamu Nowakowski zawarł opis sytuacji 

związany z wydarzeniami marca 1968 roku w Polsce, analogiczny  

w konstrukcji do Raportu o stanie wojennym. W ostatnich latach 

powstały jeszcze bardziej osobiste Pióro i Dziennik podróży w przeszłość. 

We wszystkich tych utworach mamy do czynienia z literaturą na 

pograniczu autobiografii i klasycznego zbioru opowiadań, fakty znów 

mieszają się z ich językową kreacją. Jak w opowiadaniu Rzeka, w którym 

pisarz odmalowuje wspomnienia związane z Wisłą.  

 Jeszcze do niedawna pływały statki wycieczkowe do Młocin.  

A bardzo dawno temu popłynąłem sobie statkiem do Płocka. Skończyły 

się te długie rejsy. Koryto nie pogłębiane, zmienny nurt, pełno 

zdradliwych płycizn. Rzeka jednak żyje nadal i, mimo że miasto napiera 

z dwóch stron, zachowała swą niezależność. W jej mętnej, brudnej 

wodzie zaklęta została resztka smaku swobody i tak dziwnie jakoś 

pociąga obserwacja kawałka drewna czy patyka, który płynie z prądem. 

Skąd płynie? Dokąd? To miało i ma swój czar
28

. 

 W utworach tych możemy dostrzec trzy postawy, jakie przyjmuje 

Nowakowski. Jest to postawa archeologa przemierzającego przestrzeń  

w poszukiwaniu znanych miejsc i obiektów i przez zetknięcie z nimi 

przywołującego zapomniany obraz historii, dziejów miasta; pamięć 

autobiograficzna, w której narrator nastawiony jest na odnalezienie 

wspomnień istotnych dla niego osobiście i ich ponowne przeżycie; 

wreszcie  perspektywa nostalgiczna, zestawienie dawnego ładu 

przeszłości z obrazem teraźniejszości, zawsze jawiącej się w tych 

                                                      
28

 M. Nowakowski, Powidoki – Chłopcy z tamtych lat, Warszawa 1995, s. 9.  
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dziełach jako przestrzeń bezładu, chaosu, nieuchronnego przemijania 

dawnego świata.  

 Nostalgia u Nowakowskiego spaja postawę archeologiczną  

i autobiograficzną, jest zarazem nośnikiem smutku, jak i radości. Ten 

dualizm dobrze ujął Marek Zaleski, pisząc o nostalgii w polskiej prozie 

współczesnej w ogóle:  

 Nostalgia umieszcza ideał w przeszłości i jest to jedyna rzecz 

pewna, jaką można o niej powiedzieć. Zaraz potem zaczynają się 

komplikacje. Raz jest figurą wyobcowania, dotkliwego braku i płynącego 

stąd poczucia nieprzystosowania […]. Innym razem znowu jest figurą 

zadowolenia, a nawet szczęścia, u źródła którego leży zapomnienie, 

pamięć pozbawiona bólu
29

. 

 Nie chodzi tu jednak jedynie o prosty sentyment. Nowakowski  

w swoich ostatnich utworach pozostawił po sobie literacki testament, 

zaznaczając, co było dla niego najważniejsze, jako dla pisarza, ale też 

człowieka – szczerość, autentyczność, prawda o rzeczywistości, a tym 

samym o historii. Prawda zamknięta w doświadczeniu zwykłego 

człowieka, w codziennej przestrzeni ukochanej przezeń Warszawy.  

 Jak pisał Wojciech Kudyba o tej antropologii przestrzeni  

w ostatnich utworach pisarza, ale i w jego pisarstwie w ogóle:  

 Przestrzeniom oficjalnym pisarz zdaje się przeciwstawiać 

miejskie peryferie, narracjom socjalistycznej władzy –  opowieści 

lokalne; tożsamości państwowej – zakorzenienie we wspólnocie lokalnej, 

„w mieście”; ideologicznej utopii – autentyczność życia
30

. 

 To zdanie zamyka w sobie istotę przekazu Powidoków, ale także 

istotę całej twórczości Nowakowskiego, która zawsze była 

poszukiwaniem autentycznego życia w jego najprostszych przejawach, 

poszukiwaniem historycznej prawdy w codziennym dylematach 

zwykłych ludzi, głosem sprzeciwu wobec totalitaryzmu wyrażonym 

dzięki narracji realistycznej, satyrycznej, quasi-reporterskiej, tworzących 

                                                      
29

 M. Zaleski, Formy pamięci: o przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze 

współczesnej, Warszawa 1996, s. 11.  
30

 W. Kudyba, Miejsce i pamięć w późnej twórczości Marka Nowakowskiego: 

prolegomena, „Colloquia Litteraria: półrocznik Instytutu Filologii Polskiej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie” 2015, nr 2, s. 

122.  
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w istocie jedną narrację – wielowymiarową narrację literackiego 

kronikarza polskich dziejów, jakim niewątpliwie był Marek 

Nowakowski. Mianem literatury pamięci można określić nie tylko jego 

utwory napisane w ostatnich dwóch dekadach życia, ale cały dorobek,  

w którym zawarł ogrom refleksji dotyczących losu człowieka i jego 

miejsca w Polsce skomplikowanych politycznych i historycznych 

przemian drugiej połowy XX wieku. Dzieło to z pewnością nie zostanie 

zapomniane i będzie stanowić miejsce pamięci dla przyszłych odbiorców 

polskiej literatury. Pozostaje liczyć, że w końcu doczeka się też należnej 

mu kompleksowej monografii.   
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Abstrakt 

 Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości daje możliwość 

zamknięcia pewnego etapu rozwoju polskiego konstytucjonalizmu. 

Rzeczypospolita posiada jedną z najdłuższych konstytucyjnych tradycji. 

Celem artykułu jest scharakteryzowanie współczesnego polskiego 

konstytucjonalizmu. Jego rozwój tworzą trzy okresy: międzywojenny, 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz III Rzeczypospolitej. 

Współczesny rozwój konstytucjonalizmu rozpoczyna 1919 roku, czyli 

uchwalenie tzw. Małej konstytucji. W okresie międzywojennym 

niezbędne jest omówienie również tzw. Konstytucji marcowej z 1921 

roku i Konstytucji kwietniowej z 1935 roku. Okres PRL’u tworzy ustawa 

zasadnicza z 1952 roku oraz jej nowela. Ostatni okres bazuje na Małej 

konstytucji z 1992 roku oraz współcześnie obowiązującej ustawie 

zasadniczej. 

Słowa kluczowe:  

polski konstytucjonalizm, Konstytucja, ustawa zasadnicza, odzyskanie 

niepodległości 

Abstract  

 The century of regaining independence by Poland gives the 

opportunity to close a certain stage of the development of Polish 

constitutionalism. The Commonwealth has one of the longest 

constitutional traditions. The aim of the article is to characterize 

contemporary Polish constitutionalism. Its development consists of three 

periods: the inter-war period, the Polish People's Republic and the Third 

Polish Republic. The contemporary development of constitutionalism 
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begins in 1919 the adoption of the so-called A small constitution. In the 

interwar period it is also necessary to discuss the so-called The March 

Constitution of 1921 and the April Constitution of 1935. The period of 

the People's Republic of Poland is created by the Basic Law of 1952 and 

its amendment. The last period is based on the Little Constitution of 1992 

and the currently binding basicact.  

Key words:  

Polish constitutionalism, the Constitution, the basic law, regaining 

independence 

 

Wstęp 

 Intensywna walka o ustrojowy model państwa polskiego toczyła 

się niemal od początku drugiej połowy XVIII wieku. Bodźcem 

determinującym zdynamizowany rozwój reformatorski był pierwszy 

rozbiór kraju, który to wywołał wstrząs polityczny i społeczno-

ekonomiczny
1
. Efektem reform było przyjęcie 3 maja 1791 roku pier-

wszej spisanej w Europie, drugiej na świecie konstytucji. Początek 

następnego wieku przyniósł uchwalenie dwóch ustaw zasadniczych tj. 

Konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 roku oraz 

Konstytucji Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 roku. Na kolejne 

akty rangi konstytucyjnej Rzeczypospolita oraz jej ludność czekała 

niemal sto lat. Trzy wymienione wyżej ustawy zasadnicze na potrzeby 

artykułu zostały sklasyfikowane jako konstytucjonalizm okresu XVIII  

i XIX wieku (patrz Schemat 1).  

 Z punktu widzenia przyjętej tematyki dla rozwoju współczesnego 

polskiego konstytucjonalizmu kluczowy był XX wiek. Czas ten przyniósł 

uchwalenie kolejnych ustaw zasadniczych. Dynamika rozwoju 

konstytucjonalizmu była spowodowana wydarzeniami historycznymi 

oraz zmianami ustrojowymi. Na potrzeby niniejszego artykułu, rozwój 

współczesnego konstytucjonalizmu został podzielony na trzy, zasadnicze 

okresy, etapy. Pierwszy, nazwany „okresem międzywojennym” 

rozpoczyna tzw. Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 roku oraz 

                                                      
1
 Szerzej w: B. Leśniodorski, Początki monarchii konstytucyjnej, [w:] Historia 

rozwoju Polski (1764-1939), red. A. Ajnenkiel, B. Leśniodorski, W. Rostocki, 

Warszawa 1974, s. 8-9 oraz M. Adamczyk, S. Pastuszka, Konstytucje polskie w 

rozwoju dziejowym 1791-1982. Wydanie pierwsze, Warszawa 1985, s. 9-10. 
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Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 roku, która uznawana jest za 

punkt wyjścia rozwoju współczesnego konstytucjonalizmu
2
. Ustawą za-

sadniczą tego okresu jest również tzw. Konstytucja kwietniowa z 23 

kwietnia 1935 roku.  

 Kolejnym etapem rozwoju współczesnego polskiego 

konstytucjonalizmu jest szczególny czas w historii państwa polskiego tj. 

okres funkcjonowania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wówczas 22 

lipca 1952 roku uchwalono ustawę zasadniczą nazywaną Konstytucją 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dnia 7 kwietnia 1989 roku dokonano 

jej znaczącej nowelizacji, w literaturze przedmiotu nazywanej nowelą 

kwietniową
3
. 

 Ostatni etap rozwoju współczesnego, polskiego 

konstytucjonalizmu tworzy Mała Konstytucja z 1919 roku oraz 

współcześnie obowiązująca ustawa zasadnicza z 2 kwietnia 1997 roku. 

Wszystkie w wymienionych powyższej etapów rozwoju zostały 

zobrazowane na poniższym schemacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017, s. 

26. 
3
A. Pogłódek, M. Maksymiuk, Nauka prawa konstytucyjnego. Geneza polskiego 

konstytucjonalizmu, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Bogumił Szmulik, Warszawa 

2016, s. 12. 
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Schemat 1  
Schemat rozwoju polskiego konstytucjonalizmu 

 Przyjęty podział rozwoju współczesnego polskiego 

konstytucjonalizmu, uporządkuje bieg historycznych wydarzeń, ułatwi 

charakterystykę poszczególnych aktów oraz nakreśli złożoność, a także 

powagę obranej tematyki. Dodatkowo, opis poszczególnych ustaw 

zasadniczych wykaże jak rozwój polskiego konstytucjonalizmu wpłynął 

na różne ujęcie ustroju państwa, jego organów i instytucji oraz różne 

ujęcie statusu prawnego jednostki, a także jego relacji z państwem. 

Przedstawiony schemat w dalszej części rozważań będzie tworzył punkt 

wyjścia. 

Okres międzywojenny – początek rozwoju współczesnego 

konstytucjonalizmu 

 XIX wiek był dla Polski szczególnym okresem. Przyniósł on 

liczne powstania, zabory, co w finale doprowadziło do utraty pełnej 

niepodległości oraz suwerenności państwa. Powstanie listopadowe  
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z 1830 roku zakończyło byt Królestwa Polskiego
4
. Wówczas nadany 

został Statut Organiczny, na mocy którego wprowadzono powszechną 

cenzurę, a co ważniejsze, zlikwidowano wojsko polskie. Powstanie 

zakończone klęską spowodowało przerzut żołnierzy. W tym sam czasie 

zaczął funkcjonować Hotel Lambert, Towarzystwo Demokratyczne 

Polskie, a także Gromady Ludu Polskiego
5
. Każde z ugrupowań przed-

stawiało inną wizję państwa. Dnia 22 stycznia 1863 roku wybuchło 

kolejne powstanie – styczniowe
6
. Walki, zakończone klęską trwały nie-

mal rok. Efektem przegranej było zesłanie uczestników walk w głąb 

Syberii oraz wprowadzenie rusyfikacji ludności zamieszkującej tereny 

Królestwa. Równocześnie państwa będące okupantami przekształcały się 

w monarchie konstytucyjne (Prusy, Rzesza Niemiecka oraz Austria). 

Początek XX wieku przyniósł Konferencję Partii Opozycyjnych 

i Rewolucyjnych. Na mocy postanowień zawartych w Paryżu 

zdecydowano o autonomii Królestwa Polskiego. Nastąpił rozwój myśli 

politycznej oraz ruchów socjalistycznych, narodowych i ludowych. 

Sierpień 1914 roku zapoczątkował I wojnę światową. Walki toczono 

przez cztery lata. W ich efekcie upadły państwa zaborcze, a Polska 

odzyskała niepodległość. Dnia 22 listopada 1918 roku Józef Piłsudski 

objął najwyższą władzę jako, Tymczasowy Naczelnik Państwa
7
. Trzy 

miesiące później przyjęto tzw. Małą Konstytucję. Akt został uchylony 

tzw. Konstytucją marcową, która jak wskazuje literatura przedmiotu 

rozpoczęła rozwój współczesnego, polskiego konstytucjonalizmu. 

Konstytucja obowiązywała do 1935 roku, gdy przyjęto kolejną ustawę 

zasadniczą nazywaną Konstytucją kwietniową. 

Mała Konstytucja z dnia 20 lutego 1919 roku 

 Dnia 26 stycznia 1919 roku po raz pierwszy w niepodległej 

Polsce przeprowadzono wybory parlamentarne. Co istotne, w niektórych 

                                                      
4
 Szerzej w : A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego 

(1772-1918), Warszawa 2012, s. 78 i n. 
5
 Zob. R.R. Ludwikowski, Historia polskiej myśli politycznej, Warszawa 2012, s. 

82-90. 
6
 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003, s. 

116-117 oraz A. Peck, Konstruowanie historii. Prezentacja i percepcja Polski w 

amerykańskich podręcznikach akademickich i szkolnych, Kraków 2010, s. 116 i 

n. 
7
Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki 

Polskiej (Dz. U. 1918 nr 17, poz. 41). 
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okręgach wyborczych frekwencja sięgnęła 90 procent
8
. Z powodu braku 

większości, w nowopowstałym Sejmie Ustawodawczym funkcjonowało 

aż dziesięć klubów sejmowych. Powyższe spowodowało powstanie 

różnych wizji państwa, w tym „wyglądu” nowej ustawy zasadniczej. 

Przyjęcie konstytucji stało się priorytetem. Wszystkie ugrupowania  

z uwagi na rozbieżne poglądy zdecydowały jednak o przyjęciu aktu 

tymczasowego. Po konsultacjach przeprowadzonych z Józefem 

Piłsudskim dnia 20 lutego 1919 roku w formie uchwały przyjęto tzw. 

Małą Konstytucję
9

. W porównaniu z ustawami zasadniczymi XVIII  

i XIX wieku, akt ten był znacząco krótki. Powodem tego było 

potraktowanie Konstytucji jako aktu przejściowego. Jej cechą 

charakterystyczną stał się nowy system rządów, nazwany przez Hansa 

Kelsena rządami komitetowymi
10

. Sejm stanowił suwerenną władze usta-

wodawczą. Pozostałe, naczelne organy sprawowały swoistego rodzaju 

komitet wykonawczy parlamentu. 

 W dokumencie można wyróżnić dwie, zasadnicze części. 

Pierwsza z nich zawiera podziękowania skierowane do Józefa 

Piłsudskiego. Z kolei druga, określa zasady w oparciu, o które miała być 

sprawowana funkcja Naczelnika Państwa. Naczelnik stał się 

przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą uchwał sejmu. 

Powoływał rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia 

zawartego z sejmem. Dodatkowo, Naczelnik ponosił przed sejmem 

odpowiedzialność, a jego każdy akt wymagał podpisu właściwego 

ministra. 

 Mała Konstytucja nie regulowała kwestii związanej z nazwą 

państwa, stąd stosowano określenie Rzeczypospolita Polska. Akt był 

krokiem milowym do odzyskania przez państwo niepodległości. Jego 

celem było ustabilizowanie sytuacji panującej w kraju. Przyjęcie Małej 

Konstytucji nie zaprzestało prac nad „właściwą” ustawą zasadniczą. 

Burzliwe prace zostały zakończone uchwaleniem 17 marca 1921 roku 

                                                      
8
 A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego. T. II, cz. 2, Warszawa 1989, s. 16 i n. 

9
 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 roku w sprawie 

powierzenia Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika 

Państwa (Dz. Pr. P. P. 1919 nr 19, poz. 226). Konstytucja posiadała cechy aktu 

oktrojowanego. Szerzej w: M. Kallas, Tryb zmiany aktów konstytucyjnych w 

Polsce doby porozbiorowej, „Prawo kanoniczne: kwartalnik prawno-

historyczny” 2006, nr 49/3-4, s. 245-254. 
10

 Szerzej o H. Kelsenie w: M. Zirk-Sadowski, Wprowadzenie do filozofii prawa, 

Warszawa 2011, s. 42 i n. 
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Konstytucji nazywanej Konstytucją marcową
11

. Data ta jest szczególna, 

ponieważ rozpoczyna bieg rozwoju współczesnego, polskiego 

konstytucjonalizmu
12

. 

Konstytucja marcowa z dnia 17 marca 1921 roku 

 Jak zostało już wcześniej zaznaczone, prace nad „właściwą” 

ustawą zasadniczą zostały rozpoczęte niemal z uchwaleniem Małej 

Konstytucji. Do tego zadania został powołany specjalny zespół nazwany 

„Ankietą” oraz Komisja Konstytucyjna. Kompromisowy wniosek 

wpłynął do sejmu 16 marca 1919 roku. Akt został uchwalony dzień 

później. Przyjęta Konstytucja była szczególnym aktem. Rozpoczęła bieg 

rozwoju współczesnego konstytucjonalizmu. Inspirowana była XVIII 

wieczną Konstytucją 3 maja. Sformułowała szereg zasad ustroju 

społecznego np. suwerenności narodu, podziału władz, republikańskiej 

formy państwa, dwuizbowości parlamentu czy też systemu rządów 

parlamentarnych
13

. 

 Nawiązując do Konstytucji 3 maja, Konstytucja marcowa została 

poprzedzona Wstępem – preambułą
14

. Tekst rozpoczyna inwokacja reli-

gijna. W dalszej części pojawia się potwierdzenie, iż Rzeczypospolita jest 

kontynuacją Polski sprzed rozbiorów. Wstęp określił również cel ustawy 

jakim było utwierdzenie niepodległości państwa, wzmocnienie jej potęgi 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa opartego na zasadach prawa oraz 

wolności. Całość Wstępu została napisana patetycznym językiem  

o uroczystym tonie. Zasadniczą część Konstytucji marcowej tworzy 126 

artykułów podzielonych na sześć rozdziałów: Rzeczypospolita, władza 

ustawodawcza, władza wykonawcza, sądownictwo, powszechne 

obowiązki i prawa obywatelskie, postanowienia ogólne oraz 

postanowienia przejściowe.  

                                                      
11

 Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. nr 44, poz. 267). 
12

 Zob. P. Sarnecki, Konstytucja marcowa a rozwój konstytucjonalizmu 

polskiego, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2, s. 21-30. 
13

 D. Górecki, Przekształcenia w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Polskie 

prawo konstytucyjne. Wydanie 5, red. D. Górecki, Warszawa 2015, s. 19. 
14

 Szerzej o charakterze normatywnym preambuły w: I. Niczyporuk, Preambuła 

– definicja, historia, treść, normatywny charakter, [w:] XX-lecie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Tom 1 – historia uchwalenia, projekty zmian i zasady 

ustrojowe, red. M. Sobiecka, M. Ślężak, Warszawa 2017, s. 51-67. 
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 Artykuł 1 komentowanej ustawy głosił „Państwo Polskie jest 

Rzecząpospolitą”. Nazwa ta, wskazywała iż Polska jest republiką. 

Władza zwierzchnia w państwie została przekazana Narodowi. Powyższe 

stanowiło o rozwinięciu zasad republikańskiego ustroju państwa. Władza 

sprawowana przez naród miała charakter pośredni, wypełniony przez 

pośrednictwo specjalnych organów. Szczególnie istotnym elementem 

było wprowadzenie zasady trójpodziału władzy.  

 W zakresie ustawodawstwa kompetencje otrzymał sejm i senat. 

Powyższe odbiegało od przedrozbiorowych tradycji, gdzie pod pojęciem 

sejm rozumiano cały parlament. Wybory do obu izb cechowała 

pięcioprzymiotnikowość
15

. Konstytucja marcowa przyjęła dualistyczny 

model sprawowania władzy wykonawczej. Na jej czele był Prezydent. 

Drugi człon tej władzy sprawowała Rada Ministrów na czele z Prezesem. 

Artykuł 9 wprowadził Najwyższą Izbę Kontroli, której zadaniem było 

kontrolowanie działalności finansowej rządu. Funkcje głowy państwa 

zostały ograniczone głównie do reprezentacji kraju. Ustrojodawca przyjął 

bowiem taki model, aby Prezydent nie mógł prowadzić samodzielnej 

działalności. Przyjęty ustrój polityczny nie sprawdził się w praktyce. 

Sejm nie był w stanie wyłonić wystarczającej większości, co 

powodowało utrudnienie parlamentarnych prac. Władzę sądowniczą 

miały sprawować niezależne sądy. Prowadzone postępowania 

obejmowała jawność. Kwestie związane z organizacją sądownictwa 

zostały sformułowane w ogólnikowy sposób. 

 Biorąc pod uwagę istniejący stan rzeczy Konstytucja z 1921 roku 

przewidywała także podział administracyjny państwa. Powyższe, 

usankcjonowało samorząd terytorialny. Co ważniejsze dla rozwoju 

współczesnego, polskiego konstytucjonalizmu omawiana Konstytucja 

zawierała obszerny rozdział poświęcony obowiązkom i prawom 

obywatelskim. Katalog zawierał szereg gwarancji podstawowych praw 

jednostki jako człowieka i obywatela. Zastosowanie praw obywatelskich 

stanowiło nawiązanie do państw demokratycznych. Artykuł 96 zrównał 

wszystkich wobec prawa ustrojodawca przewidział również możliwość 

ograniczenia wolności osobistej (np. aresztowania). Zgodnie z praktyką 

nowoczesnego konstytucjonalizmu wprowadzono prawo wolności.  

Wprowadzono również prawa społeczne i wolnościowe. Ustrojodawca 

zagwarantował uprawnienia autonomiczne dla mniejszości narodowych, 

                                                      
15

 D. Górecki, Przekształcenia…, op. cit... 
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wolność sumienia i wyznania oraz uregulowano kwestie związane  

z pozycją Kościoła rzymsko-katolickiego. 

 Konstytucja marcowa bez wątpienia posiadała postępowy 

charakter. Jej normy usankcjonowały wiele nowoczesnych, 

demokratycznych postanowień. Oprócz opartego na zasadach 

demokratycznych systemu rządów, czy też trójpodziału władzy, 

Konstytucja była czynnikiem integrującym Polskę i jej społeczeństwo. 

Stanowiła istotny element dla rozwoju współczesnego, polskiego 

konstytucjonalizmu Akt obowiązywał, aż do 1935 roku, kiedy to została 

uchwalona kolejna ustawa zasadnicza tzw. Konstytucja kwietniowa 

będąca następnym etapem rozwoju konstytucjonalizmu w dobie okresu 

międzywojennego. 

Konstytucja kwietniowa z dnia 23 kwietnia 1935 roku 

 Przygotowywanie kolejnej ustawy zasadniczej przypadło na 

okres głębokiego kryzysu demokracji parlamentarnej. Zjawisko było 

typowe dla wielu europejskich państw. W 1930 roku w kraju odbyły się 

wybory do parlamentu określane mianem „wyborów brzeskich”
16

. Pro-

jekt nowej konstytucji trafił pod obrady w lutym 1931 roku. Jesienią 

1933 roku car przedstawił tzw. tezy konstytucyjne, które zostały przyjęte 

przez Komisję Konstytucyjną. Zaproponowane tezy, pomimo sprzeciwu 

J. Piłsudskiego zostały przekształcone w ustawę zasadniczą. Akt został 

uchwalony 23 kwietnia 1935 roku
17

. 

 Nowa ustawa zasadnicza opierała się na zupełnie innych 

założeniach niż te, które leżały u podstaw Konstytucji marcowej. 

Komentowana Konstytucja zerwała z zasadami systemu 

parlamentarnego. W ich miejsce wprowadzono de facto autorytarny 

model rządów tj. silną i niepodzielną władzę głowy państwa
18

. Zgodnie  

z art. 1 „Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli” 

zasadę suwerenności zastąpiono solidarystyczną koncepcją państwa. 

Odrzucono słowo „naród”, które zostało zastąpione pojęciem „państwo 

                                                      
16

 Zob. J. Mazurek, Kraj a emigracja. Ruch ludowy wobec uchodźctwa do 

Krajów Ameryki Łacińskiej (do 1939 r.), Warszawa 2006, s. 316-318. 
17

 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku (Dz. U. nr 30, poz. 227). 
18

R. Tokarczyk, Demokracja a dyktatura, autorytaryzm, totalitaryzm. 

Komparatystyka relacji czterech pojęć, „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami 

Hitlerowskimi” 2008, t. XXX, s. 24. 
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polskie” i „społeczeństwo”
19

. Dodatkowo wprowadzono zasadę prymatu 

państwa and społeczeństwem. Wyraźnie zaakcentowano obowiązki 

jednostki wobec państwa, a samemu państwu przyznano daleko posuniętą 

ingerencję w sferę stosunków społecznych
20

. 

 W przeciwieństwie do Konstytucji marcowej, kwietniowa ustawa 

zasadnicza nie została poprzedzona uroczystym Wstępem. Składała się  

z 81 artykułów podzielonych na 14 rozdziałów: Rzeczypospolita Polska, 

Prezydent Rzeczypospolitej, rząd, sejm, senat, ustawodawstwo, budżet, 

siły zbrojne, wymiar sprawiedliwości, administracja państwowa, kontrola 

państwowa, stan zagrożenia państwa, zmiana konstytucji oraz przepisy 

końcowe.  

 Cechą charakterystyczną aktu jest pierwszy rozdział, który  

w literaturze przedmiotu nazywany jest dekalogiem. Dziesięć artykułów 

zawiera w sobie założenia ideowo-organizacyjne będące podstawą 

Konstytucji. Przepisy dotyczą funkcji i zadań państwa oraz jego 

obywateli
21

. Powyższy dekalog był swoistym formalnym odejściem od 

zasad ustrojowo-politycznych będących podstawą Konstytucji marcowej. 

Co ważne, przedmiotowa ustawa zasadnicza odeszła od koncepcji narodu 

jako podmiotu władzy politycznej. Na głowę państwa nałożono 

obowiązek troski o dobro ojczyzny oraz odpowiedzialności przed 

Bogiem i historią. Z kolei państwo zostało odpowiedzialne za rozwój 

obywateli, ich wartości osobistych, wolności sumienia, a także słowa  

i zrzeszeń.  

 Rozdział poświęcony głowie państwa zawierał szereg uprawnień 

władzy wykonawczej. Do prerogatyw należało m.in. wyznaczanie na czas 

wojny swojego następcy, mianowanie i odwoływanie poszczególnych, 

najważniejszych osób w państwie (np. prezesa Sądu Najwyższego, czy 

też prezesa Najwyższej Izby Kontroli), powoływanie sędziów Trybunału 

stanu oraz stosowanie prawa łaski. Za czyny nie związane ze 

sprawowaniem urzędu Prezydent nie mógł być pociągnięty do 

odpowiedzialności.  

 Sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów władzy 

kierował rząd. Pozycja premiera uległa znaczącemu wzmocnieniu. 

                                                      
19

 M. Adamczyk, S. Pastuszka, Konstytucje…, op. cit., s. 256. 
20

 S. Bożyk, Etapy rozwoju…, op. cit., s. 56. 
21

 W: T. Kulesza, Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w 

latach 1926-1935, Warszawa 1985, s. 172-174, 228. 
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Przyjęta forma zbliżała Prezesa Rady Ministrów do pozycji kanclerza. 

Artykuł 28 wprowadził odpowiedzialność polityczną rządu przed głową 

państwa. Zachowano zasadę odpowiedzialności konstytucyjnej.  

 Największą część ustawy ustrojodawcę poświęcił kompetencjom 

sejmu. Izba posiadała funkcje ustawodawcze, kontrolne nad działalnością 

rządu, ustalała budżet oraz mogła nakładać ciężary na obywateli. Co 

ważne, ograniczeniu uległ parlamentarny. Rozdział dotyczący senatu był 

znacząco krótki. Postanowienia dotyczące ustawodawca zostały 

umieszczone w oddzielnym rozdziale. Konstytucja określiła przypadki, w 

których inicjatywa ustawodawcza leżała wyłącznie w gestii rządu. 

Prezydent mógł wydawać dekrety, które były równorzędne z ustawami. 

W zakresie ustawodawstwa zwiększono także rolę senatu.  

 Cele sadownictwa zostały określone w art. 68 „przez wymiar 

sprawiedliwości sądy strzegą ładu prawego w Państwie i kształtują 

poczucie prawne społeczeństwa”. Odzwierciedlenie w przepisach 

znalazła tradycyjna zasada nulla poena sine lege. 

Konstytucja przewidywała funkcjonowanie Sądu Najwyższego, 

Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału Stanu.  

 Kwestia sił zbrojnych została uregulowana zgodnie z koncepcją 

przedstawioną przez J. Piłsudskiego. Konstytucja kwietniowa 

przewidywała także dwa stany nadzwyczajne tj. stan wyjątkowy oraz stan 

wojenny.  

 Podkreślenia wymaga fakt, iż w konstytucyjnych przepisach 

próżno szukać norm dotyczących praw i wolności człowieka i obywatela. 

Konstytucja kwietniowa miała być panaceum na panująca sytuację 

polityczno-społeczną. Ustawa wyraźnie odzwierciedlała tendencje 

autorytarne. Wyrażała niechęć w stosunku do systemu parlamentarnej 

demokracji. Odcinała się z reżimami faszystowskimi komunistycznymi
22

. 

Konstytucja kwietniowa zakończyła międzywojenny okres rozwoju 

współczesnego konstytucjonalizmu. 

Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

 Czas wojen był dla Polski ciężkim okresem. Ludność 

doświadczyła walk, przesiedleń oraz nieustającego strachu o przyszłość. 

Doświadczenia te przyniosły polaryzację postaw politycznych. Rząd na 

                                                      
22

 A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski…, op. cit., s. 225. 
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uchodźctwie optował za państwem liberalnym i burżuazyjną republiką 

parlamentarną.  Z kolei lewicowa Polska Partia Robotnicza dążyła do 

ludowej, socjalistycznej demokracji. Dnia 19 lutego 1947 roku przyjęto 

przejściową ustawę konstytucyjną
23

. W 1948 roku założono Polską Zje-

dnoczoną Partię Robotniczą. Rozpoczęto formułę kierowniczej roli partii. 

W kraju zapanowała powszechna stalinizacja i indoktrynacja. Państwo 

coraz bardziej było uzależnione od Związku Radzieckiego
24

. Uzależnie-

nie pogłębiło utworzenie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 

Kolejna ustawę zasadniczą wyznaczającą okres II Rzeczypospolitej 

uchwalono 22 lipca 1952 roku
25

. W powyższym okresie rozwoju współ-

czesnego, polskiego konstytucjonalizmu dokonano również noweli 

konstytucyjnych do których doszło 7 kwietnia 1989 roku
26

 i 31 grudnia 

1989 roku
27

. 

Konstytucja PRL z dnia 22 lipca 1952 roku 

 Konstytucja z 1952 roku była odzwierciedleniem przemian 

ustrojowych, które nastąpiły po zakończeniu II Wojny Światowej. Akt 

posiadał cechy dokumentu programowego. Jego normy określały 

kierunki rozwoju państwa. Użyte sformułowania były stricte 

ideologiczne, wyrażały marksistowsko-leninowskie postulatu budowy 

socjalizmu
28

. Konstytucja ta była wzorowana na ustawie zasadniczej 

ZSRR z 1936 roku.  

 Akt składał się ze Wstępu oraz 106 artykułów podzielonych na 

dziesięć rozdziałów: ustrój polityczny, ustrój społeczno-gospodarczy, 

naczelne organy władzy państwowej, naczelne organy administracji 

państwowej, terenowe organy władzy państwowej, sąd i prokuratura, 

podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie, zasady prawa wyborczego, 

godło, barwy i stolica oraz zmian konstytucji. 

                                                      
23

 Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania 

najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1947 nr 18, poz. 71). 
24

 Dalej ZSRR. 
25

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm 

Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 roku (Dz. U.  nr 33, poz. 232). Dalej 

Konstytucja PRL. 
26

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U.  nr 19, poz. 101). 
27

Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. nr, 75 poz. 444). 
28

Szerzej w: R. Tokarczyk, Współczesne doktryny polityczne. Wydanie 16. 

Poszerzone, Warszawa 2010, s. 218-220. 
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 Wstęp Konstytucji z 1952 roku w swojej treści zawierał 

kwintesencję zasad politycznych, które miały stanowić podstawy państwa 

nazwanego Polską Rzecząpospolitą Ludową. Preambuła dodatkowo 

zawierała takie kwestie jak: uzasadnienie powstania nowej władzy,  

zasady interpretacyjne wykonywania ustawy oraz działania instytucji 

publicznych. Wprowadziła także takie sformułowania jak „lud 

pracujący”, a także „masy ludowe”. Podstawę władzy ludowej miała 

stanowić klasa robotnicza będąca przodującą klasą społeczeństwa oparta 

na rewolucyjnym dorobku ruchu robotniczego.  

 Zgodnie z art. 6 „Polska Rzeczypospolita Ludowa jest państwem 

demokracji ludowej”. Lud miał sprawować władzę poprzez swoich 

przedstawicieli wybranych w wyborach powszechnych, równych, 

bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Kolejne przepisy ustawy 

podkreślały klasowy charakter państwa. Stosunki społeczno-gospodarcze 

przekształcano w kierunku budowy socjalizmu. Wprowadzono 

zróżnicowanie form własności na własność: państwową, spółdzielczą, 

indywidualną oraz osobistą obywateli.  

 Przedmiotowa Konstytucja na rzecz zasady jednolitości władzy 

państwowej (nazywanej również zasada nadrzędności organów 

przedstawicielskich nad innymi organami państwa) zerwała 

z obowiązującą dotąd zasadą podziału władzy. Powyższe wiązało się ze 

zniesieniem urzędu głowy państwa. Zwierzchnie uprawnienia wobec 

Rady Ministrów przejął Sejm. Drugim, naczelnym organem stała się 

Rada Państwa, która miała realizować funkcje głowy państwa. Zasada 

jednolitości władzy państwowej wpłynęła na wyodrębnienie czterech 

pionów organów tj.: władzy państwowej, administracji państwowej, 

wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury. Systematyka Konstytucji 

wyraźnie odchodziła od trójpodziału władzy. Wzorem były rozwiązania 

sowieckie dążące do zatarcia różnic pomiędzy władzą ustawodawczą,  

a wykonawczą. 

 Co ciekawe, Konstytucja z 1952 roku posiadała bardzo 

rozbudowany rozdział poświęcony prawom, wolnościom i obowiązkom 

obywateli. Treść i zakres praw jednostki były determinowane przez 

wprowadzony system ustrojowy. Powyższe znalazło swój wyraz m.in. 

w art. 57 stanowiącym, iż PRL „utrwalając zdobycze ludu pracującego, 

umacnia i rozszerza prawa i wolności obywateli”. Faktem jest ówczesne, 

powszechne zjawisko ograniczania oraz łamania wszelkich praw 

jednostki, w związku z czym rozbudowany katalog praw, wolności 

i obowiązków posiadał wyłącznie fikcyjny charakter. Na zakończenie 
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warto również dodać, iż w zakresie bezpieczeństwa państwa, Konstytucja 

z 1952 roku przewidywała możliwość wprowadzenia stanu wojny oraz 

stanu wojennego.  

 Przełomowe znaczenie w rozwoju współczesnego, polskiego 

konstytucjonalizmu miała nowelizacja Konstytucji z 1952, która nastąpiła 

7 kwietnia 1989 roku. Akt zapoczątkował okres demokratycznych 

przemian ustrojowych. Nowela wprowadziła istotne zmiany w zakresie 

pluralizmu politycznego, przywróciła senat oraz urząd Prezydenta. 

Powyższe spowodowało automatyczne zniesienie Rady Państwa. 

Zakończono monopol partii politycznych w zakresie zgłaszania 

kandydatów do parlamentu. Kolejna nowelizacja z grudnia 1989 roku 

oscylowała wokół struktury naczelnych organów państwowych. 

Wyeliminowano również zasady charakterystyczne dla socjalizmu. W ich 

miejsce wprowadzono zasady charakterystyczne dla państw 

demokratycznych. Nowelizacje oraz nieuchronne przemiany ustrojowe 

zapoczątkował kolejny okres rozwoju współczesnego konstytucjonalizmu 

jakim jest okres III Rzeczypospolitej. 

Okres III Rzeczypospolitej Polskiej 

 Po 1989 roku, w Polsce nastąpiły znaczące zmiany ustrojowe. 

Obrady okrągłego stołu przyniosły kluczowe decyzje w zakresie 

pluralizmu politycznego, wolności słowa, powoływania organów władzy, 

niezawisłości sądownictwa oraz struktury samorządu terytorialnego. 

Wydarzeniem powyższego okresu były wybory prezydenckie, które 

jednocześnie zakończyły urzędowanie władz na uchodźstwie.  

W październiku 1991 roku przeprowadzono także pierwsze, 

demokratyczne wybory parlamentarne. Niespełna rok później uchwalono 

tzw. Małą Konstytucję. Akt ten obowiązywał, aż do 1997 roku, tj. do 

uchwalenia ówcześnie obowiązującej ustawy zasadniczej.  

Mała Konstytucja z 17 października 1992 roku  

 Mała Konstytucja była stosunkowo obszernym aktem
29

. Jej nor-

my określały stosunki między organami władzy ustawodawczej,  

a władzy wykonawczej. Akt składał się ze Wstępu oraz 78 artykułów 

podzielonych na sześć rozdziałów: zasady ogólne, sejm i senat, Prezydent 

                                                      
29

Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych 

stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1992 nr 84, poz. 426). 
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Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów, samorząd terytorialny oraz 

przepisy przejściowe i końcowe. Mała Konstytucja uszczegółowiła 

pozycje ustrojową, organizację, a także tryb funkcjonowania obu izb 

parlamentu, głowy państwa oraz Rady Ministrów. Akt określił również 

ustrój samorządu terytorialnego.  

 Zwięzła preambuła Konstytucji określiła cel twórców aktu oraz 

podkreśliła jego tymczasowy charakter. Artykułowa część ustawy 

zasadniczej, jak zostało już zaznaczone sformułowała zasadę organizacji 

naczelnych organów państwowych. Wprowadzenie tej zasady zerwało  

z panującą wcześniej jednolitością władzy. Parlament został zaliczony do 

władzy ustawodawczej, jednak uprawnienia senatu w dalszym ciągu 

pozostawały w pewnym ograniczeniu, stąd określenie „izba refleksji”.  

W porównaniu z poprzednią ustawą zasadnicza pozycja głowy państwa 

nie uległa zasadniczej zmianie. Natomiast wzmocniono rolę Rady 

Ministrów. Na szczególna uwagę zasługuje także art. 77, który w całości 

uchylił Konstytucję z 1952 roku. Powyższe było wyrazem chęci zerwania 

z poprzednim systemem ustrojowym. Założenie nie zostało jednak 

wykonane, gdyż na podstawie tego samego przepisu utrzymano w mocy 

znaczną część poprzedniej ustawy zasadniczej. Taka konstrukcja prawna 

trwała, aż do 1997 roku. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku 

 Obecnie obowiązująca Konstytucja zamyka współczesny etap 

rozwoju polskiego konstytucjonalizmu. Przyjęcie w 1997 roku nowej 

ustawy zasadniczej zostało poprzedzone ciężką praca wielu organów  

i instytucji. Nad projektem Konstytucji pracowała Komisja 

Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. Po przejściu drogi 

parlamentarnej i uchwaleniu aktu przeprowadzono referendum 

konstytucyjne. Prezydent podpisał nową konstytucję 16 lipca 1997 roku. 

Akt kolejnego dnia został ogłoszony w Dzienniku Ustaw i po trzech 

miesiącach wszedł w życie. 

 Konstytucja z 1997 roku wielokrotnie stanowiła przedmiot 

rozważań niezliczonych dysertacji, w związku z czym na potrzeby 

artykułu zostanie nakreślona jedynie jej ogólna charakterystyka
30

. 

                                                      
30

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. nr 

78 poz. 483). 
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 Należy uznać fakt, iż obowiązująca Konstytucja jest jedną  

z obszerniejszych ustaw zasadniczych w Europie. Tworzy ją 243 artykułu 

podzielone na 13 rozdziałów: Rzeczypospolita, wolności, prawa  

i obowiązki człowieka i obywatela, źródła prawa, sejm i senat, Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów i administracja rządowa, 

samorząd terytorialny, sądy i trybunały, organy kontroli państwowej  

i ochrony prawa, finanse publiczne, stany nadzwyczajne, zmiana 

Konstytucji oraz przepisy przejściowe i końcowe. Całość poprzedza 

preambuła stanowiąca jej integralną część. Wstęp ma uroczysty 

charakter. Określa narodową tożsamość społeczeństwa, nawiązuje do 

tradycji historycznych oraz wskazuje wartości, które powinny stanowić 

podstawę systemu prawa. 

 Rozdział pierwszy zawiera przede wszystkim podstawowe 

zasady ustroju politycznego i gospodarczego. Są nimi przede wszystkim, 

zasada: demokratycznego państwa prawnego, suwerenność Narodu, 

nadrzędności konstytucji, trójpodziału władzy, pluralizmu politycznego, 

czy też społecznej gospodarki rynkowej. W przeciwieństwie do 

historycznych ustaw zasadniczych, obecny akt posiada szeroki zakres 

norm regulujących status prawny jednostki w państwie. Co ważne, 

przepisy zostały skierowane do obywateli państwa oraz jednostek 

niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Ustrojodawcę dokonał także 

całościowej regulacji systemu źródeł prawa, przyjął katalog zamknięty. 

W kolejnych sześciu rozdziałach znajduje się konstytucyjna regulacja 

ustroju organów państwowych. Poszczególne przepisy regulują np. tryb 

wyboru,  strukturę organizacyjną, czy też kompetencje danych władz. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż nowym elementem Konstytucji jest 

rozdział dotyczący problematyki finansów publicznych. Normuje on 

ogólne zasady gospodarowania finansowymi środkami publicznymi, czy 

też reguluje kwestie związane z budżetem państwa. W zakresie ochrony 

kraju ustrojodawcę przewidział rozdział poświęcony stanom 

nadzwyczajnym. Rozróżniono stan: wojenny, wyjątkowy oraz klęski 

żywiołowej. Każdy z nich może zostać wprowadzony wyłącznie w chwili 

wystąpienia określonych przesłanek. Dodatkowo wprowadzenie musi być 

zgodne z enumeratywnie wyliczonymi zasadami takimi jak np. zasada 

proporcjonalności, czy też celowości.  

 Współcześnie obowiązująca Konstytucja zamyka 100 lat rozwoju 

współczesnego, polskiego konstytucjonalizmu. Kończy pewną epokę. 

Jest także uwieńczeniem trudnej drogi do odzyskania przez Polskę 

niepodległości.  
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Podsumowanie 

 Jak zostało wykazane, współczesny rozwój polskiego 

konstytucjonalizmu możemy podzielić na trzy zasadnicze etapy. 

Pierwszy okres – międzywojenny, tworzy Mała Konstytucja z 1919 roku, 

Konstytucja marcowa oraz Konstytucja kwietniowa. Kolejny okres – 

nazwany okresem PRL tworzy Konstytucja PRL, a także jej 

najważniejsze nowelizacje, które nastąpiły w 1989 roku. Ostatni etap 

rozwoju zamyka Mała Konstytucja z 1992 roku oraz współcześnie 

obowiązująca ustawa zasadnicza. Każdy z omówionych aktów posiadał 

inne cechy charakterystyczne, które były podyktowane przyjętym 

ustrojem, sytuacją historyczną oraz założeniami politycznymi rządzących 

grup.  

 Być może w niedługim czasie będziemy świadkami rozpoczęcia 

nowego etapu rozwoju konstytucjonalizmu. Powyższe spowoduje 

ewentualna zmiana obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. Prezydent 

– Andrzej Duda już zapowiedział przeprowadzenie stosowanego 

referendum, a rządząca partia przychyla się ku przedstawionemu 

pomysłowi nowelizacji ustawy zasadniczej z 1997 roku. Uchwalenie 

nowej konstytucji lub dokonanie jej nowelizacji bez wątpienia rozpocznie 

bieg kolejnego etapu rozwoju. Jak wszystko na to wskazuje, powyższe 

może nastąpić w niedługiej przyszłości. 
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Obraz człowieka „wolnego” w stanie wojennym 

Image of a "free man" under martial law 

 

Abstrakt 

 Wolność osobista stanowiąca swobodę wyrażania swoich uczuć, 

emocji, brak jakiegokolwiek przymusu, prawo do przemieszczania się  

w dowolne miejsce oraz brak możliwości uwięzienia bez wyroku sądu 

był dla osób żyjących w stanie wojennym jedynie marzeniem.   

 Człowiek w czasie stanu wojennego mógł swobodnie poruszać 

się tylko po obszarze stałego miejsca pobytu, tylko z dowodem osobistym 

bądź szkolną legitymacją w kieszeni oraz tylko w wyznaczonych 

godzinach. W chwili wprowadzenia stanu wojennego zabrano mu 

możliwość swobodnego funkcjonowania poddając każdy jego krok 

dokładnej cenzurze.   

 Celem artykułu jest ukazanie codziennego życia zwykłego 

mieszkańca Polski w stanie wojennym, który musiał funkcjonować  

w wąskich ramach pozornej wolności. 

Słowa kluczowe:  

Stan wojenny, wolność, prawa człowieka, cenzura 

Abstract 

 Personal freedom constitutes free to express their feelings, 

emotions, the lack of any coercion, the right to move anywhere and no 

possibility of imprisonment without judgment was for the people living in 

a state of war only dream of.   

 Man in martial law could move freely only after the area of 

permanent residence, only an ID card or school ID card in his pocket, and 

only at scheduled times. At the time of martial law introduction, the 

possibility of free functioning was taken away to the man, subjecting 

every step to his exact censorship.   

 The purpose of the article is to show the everyday life of an 
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ordinary inhabitant of Poland under martial law, who had to operate 

within the narrow confines of apparent freedom. 

Key words:   

Martial law, freedom, human rights, censorship  

 

1. Wprowadzenie stanu wojennego 

 Tłem wprowadzającym do stanu wojennego w Polsce są 

niewątpliwie wydarzenia jakie miały miejsce w latach1980-1981 kiedy to 

w Rzeczypospolitej Polskiej odbył się tzw. festiwal wolności pod 

patronatem Solidarności. Jego następstwa przewyższyły oczekiwania 

członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która bardzo szybko 

utraciła około 30% członków, z czego prawie milion przeszło do 

Solidarności
1
. 

 Zdaniem polskiego socjologa Zygmunta Baumana przed 

wprowadzeniem stanu wojennego codzienność była bardzo spokojna, nie 

było niepewności, wszystko działo się według rutyny
2
. Wszystko zmie-

niło się 13 grudnia 1981 roku. Zwyczajna codzienność przekształciła się 

w nieoczekiwaną rzeczywistość obfitującą w wydarzenia które 

diametralnie różniły się od tego do czego przyzwyczaiło się polskie 

społeczeństwo
3
. 

 Pamiętnego 13 grudnia całe rodziny wyczekiwały przed 

telewizorem na kolejny odcinek „Teleranka” emitowanego w Telewizji 

Polskiej. Jednakże upragniony program się nie pojawił i ku zaskoczeniu 

Polaków na ekranie ukazał się gen. Wojciech Jaruzelski. Skierował on do 

obywateli słowa, które zrodziły strach i niepokój w każdym polaku. Otóż 

poinformował on o niebezpieczeństwie państwa i konieczności 

                                                      
1
 M. Białokur, M. Fic, A. Gołębiowska, Przerwana droga do niepodległości. 

Stan wojenny 13 X 1981- 22 VII 1983. Świadomość, Edukacja, Kultura, Opole-

Toruń 2012, s. 69. 
2

 Z. Bauman, Niecodzienność nasza codzienna, [w:] Barwy codzienności. 

Analiza antropologiczna, red. M. Bogunia-Borowska, Warszawa 2009, s. 77. 
3

G. Kurkiewicz, Stanu wojennego dzień powszedni [w:] Świadkowie stanu 

wojennego. Wspomnienia mieszkańców Pomorza, red. A. Chludziński, M. 

Drzewicki, Gdańsk–Gdynia 2006. s. 52. 
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utworzenia Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, a także  

o wprowadzeniu na terenie całej Polski stanu wojennego
4
. 

 Nowa sytuacja w jakiej znaleźli się Polacy podzieliła naród na 

tych, którzy przyjęli tą wiadomość ze względnym spokojem i na tych dla 

których ich dotychczasowe życie właśnie się skończyło. Strach przed 

możliwością utracenia wolności spowodował, iż duża liczba Polaków 

przebywająca za granicą podjęła decyzje o rezygnacji z powrotu do 

rodzinnego kraju i pozostała na obczyźnie. Sytuacja taka dotknęła dużą 

liczbę osób pracujących w instytucjach kultury, nauki, sportu, 

reprezentantów firm polonijnych czy członków partii, którzy zmuszeni 

byli do podejmowania błyskawicznych decyzji wywołanych 

wprowadzeniem stanu wojennego. Liczba osób, które nie powróciły do 

kraju w przeciągu dwóch tygodni 1981 roku oraz początkiem 1982 roku 

stanowiła 2279 osoby. Następne miesiące roku 1982 jak i cały 1983 rok 

przyczynił się do zostania za granicą 896 osób, w tym 350 osób 

należących do partii
5
. 

 Cechą charakterystyczną stanu wojennego były czołgi oraz ciężki 

bojowy sprzęt jeżdżący po ulicach miast. Nowością byli też żołnierze 

których można było spotkać w większym mieście praktycznie na każdym 

kroku. Ich zadaniem było patrolowanie ulic, jednak złe warunki 

atmosferyczne powodowały iż w przerwach swoich obowiązków można 

było ich spotkać przy przenośnych paleniskach, tzw. koksownikach, przy 

których się ogrzewali. Spotkać było można także przejeżdżające kolumny 

wojskowo-milicyjne, które wywoływały na obywatelach jeszcze większe 

przerażenie
6
. 

2. Strajki jako wołanie o wolność obywateli  

 Ludzie zdawszy sobie sprawę z konsekwencji, jakie niesie za 

sobą wprowadzenie stanu wojennego w sposób spontaniczny zaczęli 

organizować różne strajki i akcje protestacyjne. Najczęściej miały one 

miejsce w zakładach pracy, niekiedy w zarządach struktur Solidarności, 

ponieważ Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej po zniszczeniu 

                                                      
4
F. Prusak (red), Stan wojenny w Polsce. Refleksje prawno-polityczne, Warszawa 

1982, s. 177–180. 
5
J. Grey, „Zima wasza” – życie codzienne w pierwszych miesiącach stanu 

wojennego na przykładzie Trójmiasta, Polska 1944/45–1989, „Studia i 

Materiały” XIV/2016, s. 243. 
6
G. Kurkiewicz, Stanu wojennego dzień…, op., cit., s. 100. 
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biur Solidarności najczęściej pozostawiały je opustoszałe, co było 

doskonałym miejscem dla działaczy
7
. 

 Jednak największa ilość strajków odbywała się we 

wspomnianych już zakładach pracy. Przykładem takiego strajku może 

być Stocznia Gdańska w której w dniu 13 grudnia 1981 roku powstał 

Krajowy Komitet Strajkowy który składał się z działaczy, którym udało 

się uniknąć internowania. Komitet obwieścił strajk generalny w całej 

Polsce
8
. 

 Na przełomie 13 i 14 grudnia 1981 roku ZOMO dopuściło się 

ataku na osoby strajkujące w porcie, jednakże części robotników nie 

udało się im zatrzymać i w dalszym ciągu strajkowali, tylko w innym 

miejscu. 14 grudnia 1981 roku strajk w Stoczni Gdańskiej trwał nadal 

powołując Regionalny Komitet Strajkowy. Wówczas na obszarze Stoczni 

działały dwa komitety strajkowe tj.: Krajowy i Regionalny
9
. 

 Z14 na 15 grudnia 1981 roku nastąpił kolejny atak ZOMO  

i wojska. Uczestniczyło w nim 814 milicjantów i pułk czołgów.  

W przeciągu pięciu godzin zmuszono osoby strajkujące do opuszczenia 

obszaru stoczni. Aresztowano wówczas bądź internowano 51 osób. 

Jednakże przywódcom strajku udało się uciec unikając tym samym 

zatrzymania. ZOMO po atakach na strajkujących nie zablokowało 

obszaru stoczni powodując tym samym przybywanie do niej robotników 

z innych zakładów. Zorganizowali oni nowy strajk w którym 

uczestniczyło około 600-700 osób. Załogi przebywających pod Stocznią 

czołgów bardzo zintegrowały się z robotnikami, przez co zaniepokojone 

tym faktem władze zmuszone były do dokonania ich wymiany
10

. 

 Dnia 18 grudnia 1981 roku Bogdan Borusewicz, któremu udało 

się uciec przed aresztowaniem wydał odezwę skierowaną do członków 

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,  

w której zaapelował do stosowania biernego oporu wyrażającego się 

między innymi w ubieraniu w pracy biało-czerwonych przepasek, 

wywieszaniu flag narodowych, odbywaniu podróży przed świętami bez 

posiadania zezwoleń, czy też spowalniania i sabotowania miejsca pracy. 

                                                      
7
 W. Polak, Stan wojenny – pierwsze dni, Gdańsk 2006, s. 204. 

8
Ibidem, s. 208. 

9
Ibidem, s. 209. 

10
 S. Cenckiewicz, Pomorze Gdańskie i Kujawy [w:] Stan wojenny w Polsce 

1981-1983, pod red A. Dudka, Warszawa 2013, s. 483-485. 
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Natomiast Komisjom Zakładowym „Solidarności” polecił zniszczenie list 

członków Związku, zabezpieczenie jego mienia, utworzenia list osób 

aresztowanych jak i przeciwników Solidarności, a dodatkowo polecił 

wydawanie ulotek informacyjnych
11

. 

 Już w pierwszych dniach ogłoszenia stanu wojennego strajk 

podjęło w samym legnickim Zagłębiu Miedziowym kilkadziesiąt tysięcy 

górników. Podczas akcji protestacyjnej uczestniczyło kilka kopalń oraz 

Huta Miedzi Głogów i Zakłady Mechaniczne Legmet w Legnicy. 

Najczęściej przyczyną przerywania strajków była groźba użycia siły 

przez władzę, jednak i tak zdarzały się brutalne pacyfikacje strajkujących. 

Przykładowo w kopalni Rudna posłużono się armatkami wodnymi, 

gazami łzawiącymi i petardami. Do ataków doszło także na osoby 

strajkujące w kopalni Polkowice
12

.  

3. Stanowisko Kościoła wobec stanu wojennego 

 Już w pierwszych dniach stanu wojennego Kościół prowadził 

rozmaitą działalność ukazującą się w udzielaniu pomocy duchowej  

i materialnej osobom internowanym, aresztowanym czy też uwięzionym 

wraz z pomocą dla ich rodzin. Ponadto Kościół troszczył się o rannych 

oraz interweniował u władz w sytuacjach brutalnych represji w stosunku 

do opozycji. W dniu 17 grudnia 1981 roku utworzono Prymasowski 

Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom,  

a następnie zaczęły powstawać podobne Komitety w pozostałych 

diecezjach. Celem tych Komitetów było niesienie pomocy 

duszpasterskiej osobom internowanym i uwięzionym i ich rodzinom, 

wspierano także żywnościowo, materialnie, prawnie, udzielano porad 

lekarskich itp.
13

 Tworzono również i dostarczano paczki dla osób interno-

wanych. Próby przekonania do zwalniania osób internowanych były 

podejmowane cały czas przez biskupów i sekretarza Konferencji 

Episkopatu biskupa Bronisława Dąbrowskiego
14

. 

                                                      
11

 A. Friszke, Powstanie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ 

„Solidarność” w 1982 r. „Zeszyty Historyczne”, nr 155, Paryż 2006, s. 60.  
12

 W. Polak, Stan wojenny …, op., cit., s. 240. 
13

 J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944-1989), Warszawa 2003, 

s. 490-495. 
14

 A. F. Dziuba, Pierwsze reakcje Episkopatu Polaki na stan wojenny (13–31 

grudnia 1981), [w:] Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, red. J. W. 

Wysocki, Warszawa 2004, s. 55.  
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 Do efektywniejszych akcji Kościoła zaliczyć można czynności 

podjęte w sprawie okólnika, wydanego przez szefa Urzędu Rady 

Ministrów gen. Michała Janiszewskiego, dzięki któremu wykonano 

weryfikację osób pracujących w administracji państwowej oraz 

w wymiarze sprawiedliwości. Wedle okólnika związek z Solidarnością 

pracujących tam osób, nie gwarantuje ich uczciwości dlatego też 

konieczne stało się przeprowadzenie z nimi specjalnych rozmów
15

. 

 Prymas Glemp 29 grudnia 1981 roku napisał list skierowany do 

generała Jaruzelskiego w którym wysunął żądanie cofnięcia tego 

okólnika będącego w niezgodzie z konstytucją, prawami człowieka jak  

i z zobowiązaniami samego generała, który twierdził, iż nie szuka 

zemsty
16

. 

 Również podczas spotkania biskupa Bronisława Dąbrowskiego  

z Kazimierzem Barcikowskim i Jerzym Kuberskim w dniu 31 grudnia 

1981 roku podjęto rozmowy dotyczące złagodzenia używanych przez 

rząd represji w stosunku do społeczeństwa. Biskup żądał zaniechania 

aresztowań, zaprzestania zwalniania z pracy robotników Stoczni 

Gdańskiej, jak i ułatwienie posługi duszpasterskiej w obozach 

internowanych
17

. 

 Ponadto Kościół wspierał powstające podziemne struktury 

Solidarności. Wielu działaczy związku uzyskało schronienie  

w klasztornych murach i pomieszczeniach kurialnych. Kościoły 

stanowiły miejsca zebrań i spotkań wielu działaczy podziemia dodatkowo 

pełniąc funkcję „skrzynek kontaktowych”. W roku 1982 zrodziła się 

tradycja celebrowania w kościołach mszy świętych za Ojczyznę. 

Pierwsza taka msza odbyła się 13 stycznia 1982 roku na której ks. 

Mirosław Drzewiecki wygłosił do wiernych wzniosłe i odważne 

kazanie
18

. 

 Kościół pełnił w stanie wojennym rolę miejsca w którym 

działacze i sympatycy Solidarności mieli możliwość organizowania 

                                                      
15

 W. Polak, Stan wojenny …, op., cit., s. 277. 
16

 P. Raina, Kościół w PRL, Dokumenty, T. III, 1975-1989, Poznań 1996, s. 256-

257.  
17

 P. Raina, Rozmowy z władzami PRL, Arcybiskup Dąbrowski w służbie 

Kościoła i Narodu, t. 1, 1970-1981, Warszawa 1995, s. 409. 
18

 Ł. Kamiński, Regionalny komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, 

(1981-1989), [w:] Solidarność podziemia, 1981-1989, pod red. A. Friszke, 

Warszawa 2006, s. 324. 
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zgromadzeń, wspólnych modlitw, wysłuchiwania prelekcji, koncertów 

czy oglądania powszechnie zabronionych filmów. Zrodziły się wówczas 

Chrześcijańskie Uniwersytety Robotnicze, na których uczono rzeczy 

zakazanych przez władze. Sami księża także chętnie brali udział  

w różnych przedsięwzięciach np. Jerzy Popiełuszko, Teofil Bogucki, Jan 

Sikorski i inni. Duże zaangażowanie księży budziło wiele szacunku  

i wdzięczność wśród wiernych i wywoływało niekorzystne posunięcia ze 

strony władz. To właśnie z kościołów wyruszały niezależne pochody  

i manifestacje jak i to do świątyń chowali się przed zomowcami liczni 

uczestnicy manifestacji i strajków
19

.  

4. „Wolność” życia codziennego 

 Życie codzienne mieszkańców polski podczas stanu wojennego 

znacznie różniło się od norm występujących w peerelowskiej 

rzeczywistości. Niespodziewanie spadły na nich całkowicie nowe 

standardy codzienności, które musieli bezwzględnie zaakceptować  

i przez długi czas się z nimi oswajać. Brak codziennych gazet 

informujących o wydarzeniach z kraju i ze świata, wyłączone telefony, 

znaczne ograniczenia w swobodzie poruszania się, wprowadzenie 

godziny milicyjnej, pozamykanie instytucji kultury, nieplanowane 

przymusowe ferie, jak i pustki na sklepowych półkach stanowiły obraz 

codzienności polskich społeczeństw po 13 grudnia 1981 roku. 

 Wprowadzenie stanu wojennego było nierozerwalnie połączone 

ze zmianami w postrzeganiu ludzkiej wolności. Liczne nakazy i zakazy 

powodowały, iż człowiek musiał żyć w bardzo wąskich ramach pozornej 

wolności. Pierwszym znaczącym ograniczeniem wprowadzonym przez 

władze było zablokowanie łączności telefonicznej, w ramach operacji 

o kryptonimie „Azalia”
20

. Blokada łączności dotyczyła zarówno telefo-

nów domowych, jak i aparatów samoinkasujących i wszystkich 

pozostałych razem z telefonami alarmowymi. Z pozoru wydawać by się 

mogło, iż brak łączności nie powinno w znacznym stopniu ograniczać 

ludzkiej swobody, jednakże brak możliwości połączenia się z np. 

pogotowiem ratunkowym powodował przerażające konsekwencje dla 

osób, które nie mogły uzyskać pomocy w nagłej potrzebie. Znalezienie 

wówczas pomocy było bardzo trudne, ponieważ wymagało jak 

                                                      
19

 W. Polak, Stan wojenny…, op., cit., s. 258-259. 
20

AIPN Gd, 0046/433, t. 15, Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 XII 1981 r. w 

sprawie wykonania przepisów dekretu o stanie wojennym w zakresie łączności, 

s. 39–44. 
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najszybszego dotarcia do pierwszego zauważonego patrolu milicyjno-

wojskowego i poproszenie go o wezwanie pomocy
21

. 

 Posiadanie w tym czasie telefonu domowego było równe  

z luksusowym życiem, gdyż aby móc takie urządzenie posiadać w PRL 

należało najpierw przekazać do Urzędu Telekomunikacyjnego podanie,  

a następnie bardzo długo czekać na zgodę. Przykładowo w Gdańsku czas 

oczekiwania na telefon wynosił od 12 do 20 lat. W styczniu 1982 roku 

Wojewódzki Urząd Telekomunikacji zniżył cenę na abonament za 

grudzień 1981 roku z powodu wyłączenia centrali telefonicznych,  

a abonentom przyznano dodatkowych sto jednostek. Możliwość 

doręczania telegrafów została wznowiona od 16 stycznia 1982 roku 

jednakże wyłącznie w losowych przypadkach. Aby wysłać telegram 

konieczne było ukazanie na poczcie dowodu osobistego oraz 

potwierdzenie treści wysyłanego telegramu przez odpowiedni organ 

administracji państwowej bądź placówki służby zdrowia. W chwili 

przywrócenia łączności telefonicznej wszystkie, rozmowy 

międzymiastowe były poddawane całkowitej kontroli Służby 

Bezpieczeństwa, o czym jednostka była informowana poprzez 

komunikat: „rozmowa kontrolowana”. Ponadto funkcjonariusze 

dysponowali prawem przerwania rozmowy kiedy uznali, iż jej treść 

zagraża państwu. Połączenie międzywojewódzkie przywrócono w maju 

1982 roku a międzynarodowe z okazji Święta Odrodzenia Polski w dniu 

22 lipca 1982 roku
22

. 

 Kolejną zmianą jaką przyniósł stan wojenny było wprowadzenie 

nowych cen usług pocztowych oraz opłat za rozmowę telefoniczną  

z automatu, za którą należało zapłacić 2 zł, cena abonamentowa za 

posiadanie telefonu była równa 100 zł na miesiąc, a zainstalowanie 

nowego telefonu wynosiło 12 tys. zł. Powołano także Główny Urząd 

Cenzury, oraz jego odpowiedniki na szczeblu regionalnym. Cenzurą 

objęte były nie tylko rozmowy telefoniczne, lecz również cała 

korespondencja i przesyłki pocztowe. Każdy list był otwierany, czytany 

i znaczony pieczątką z napisem „ocenzurowano”. Cenzorzy mieli 

możliwość ingerowania w zawartość wysyłanej treści, zatrzymywania jak 

i konfiskowania całej przesyłki oraz zamazywania w nich informacji 

uznanych za niebezpieczne. W całej Polsce do końca 1982 roku poddano 

                                                      
21

 I. Bieniecki, Nadmorskie brygady Wojsk Ochrony Pogranicza i Morska 

Brygada Okrętów Pogranicza w okresie stanu wojennego, „Biuletyn Histo-

ryczny” Gdynia 2007, nr 22, s. 190. 
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kontroli 82,2 mln listów, 3 mln paczek oraz 11 mln telegramów 

i teleksów
23

.  

 Wprowadzono zakaz przyjmowania paczek przez punkty 

pocztowe w sytuacji jeśli dana paczka otrzymała zakaz wysyłki. Ponadto 

wdrożono blokadę wysyłania paczek zawierających prasę, książki i druki, 

a przyjęcie przez urząd konkretnego zlecenia było zależne od pisemnego 

zaświadczenia ukazującego konieczność wysłania paczki, z szczegółową 

informacją o jej zawartości. Obowiązywał również limit wagowy do 5 

kg, a same paczki musiały być dostarczane na pocztę otwarte, w celu 

sprawdzenia ich zawartości. Na początku stanu wojennego poczta 

przyjmowała jedynie paczki zawierające leki, żywność bądź odzieżą. To 

czy list lub paczka trafią do adresata czy zostaną oddane na rzecz Skarbu 

Państwa, zależało od cenzora. Co istotne w przypadku odmowy wysłania 

paczki lub listu nadawcy nie przysługiwało prawo odwołania. W tym 

czasie powszechne było okradanie przesyłek przez co Urząd Cenzury 

napisał specjalny komunikat informujący o nieprzekazywaniu w listach 

pieniędzy, gdyż za ich zgubienie nie będą brali odpowiedzialności. 

Najczęściej okradano przesyłki zagraniczne
24

. 

 Kolejnym zakazem ograniczającym wolność człowieka 

wprowadzonym w stanie wojennym była niemożność swobodnego 

poruszania się, miało to związek z wprowadzeniem godziny milicyjnej  

i zakazem wyjeżdżania ze stałego miejsca pobytu. Osoba która chciała 

wyjechać w inną część kraju bądź do sąsiedniego miasta, musiała 

uzyskać specjalną przepustkę pozwalającą na zmianę miejsca pobytu. Po 

dotarciu na miejsce konieczne było w przeciągu 12 godzin od chwili 

przybycia na miejsce zameldowanie się. Zakaz ten był dużym ciosem dla 

wolności przemieszczania się, zwłaszcza w początkowych dniach stanu 

wojennego, gdyż w celu uzyskania meldunku należało w pierwszej 

kolejności ukazać pozwolenie na zmianę miejsca pobytu, razem  

z dokumentem potwierdzającym piastowane stanowisko bądź pełnioną 

funkcji wraz z potwierdzeniem wymeldowania z miejsca pobytu 

wcześniejszego. Ponadto mężczyźni dodatkowo zobowiązani byli do 
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ukazania książeczki wojskowej posiadającej adnotację o uregulowanym 

stosunku wobec służby wojskowej
25

. 

 Władza narzucała także na obywateli obowiązek posiadania przy 

sobie dokumentów tożsamości, zarówno przez dorosłych jak i przez 

młodzież. Za brak dokumentów groziło odstawienie na komendę jak  

i kara grzywny. Każde legitymowanie stanowiło nieprzyjemną sytuacje  

w szczególności dla sympatyków „Solidarności”
26

. 

 Ograniczenie wolności było również widoczne w odwołanych 

przez Polskie Koleje Państwowe pociągów dalekobieżnych, chociaż 

pierwotnie informowano, iż nie będzie żadnych ograniczeń w kursowaniu 

pociągów. Wstrzymywane były także kursy autobusów dalekobieżnych, 

szkolnych i komunikacji lokalnej. Na pierwsze dni stanu wojennego 

zawieszono loty międzynarodowe i krajowe. Wstęp na lotnisko 

międzynarodowe miały pierwotnie wyłącznie osoby z odpowiednimi 

adnotacjami w paszportach pozwalającymi im na wyjazd. Pozostałe 

osoby zmuszane były przez milicjantów do powrotu
27

. 

 W dniach 14-15 grudnia zgodnie z rozporządzeniem władz 

obsługa bankowa osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw została 

zatrzymana. Rozporządzenie to nie dotyczyło piekarzy, którzy jako 

reprezentanci zawodu posiadającego strategiczne znaczenie dla władz 

mieli możliwość podejmowania pieniędzy z banku. Niekiedy 

ograniczenia związane ze stanem wojennym znoszono, dając złudne 

wrażenie poszerzenia wolności człowieka. Jednak zdarzało się, że po 

pewnym czasie wcześniej wznoszone ograniczenia pojawiały się na 

nowo. Przykładowo w Warszawie przywróconą łączność telefoniczną 

ponownie zablokowano jako odpowiedź na demonstracje opozycyjne. 

Kiedy po kilkudziesięciu godzinach całe zajście udało się opanować, 

telefony znowu zaczęły działać. Również godzina policyjna była 

wielokrotnie znoszona i ponownie wprowadzana
28

. 
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 AIPN Gd, 0046/433, t. 15, Rozporządzenie MSW z 13 XII 1981 r. w sprawie 
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27

 R. Terlecki, Wojenna codzienność [w:] Droga do niepodległości..Solidarność 

1980–2005, Warszawa 2005., s. 355. 
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 Nierozłącznym elementem ludzkiej egzystencji w stanie 

wojennym było szeroko pojmowane zaopatrzenie i handel. Jeszcze przed 

wprowadzeniem stanu wojennego aspekt ten borykał się z wieloma 

problemami w całym kraju. Aby usprawnić handel wprowadzono system 

kartkowy, za który można było kupić wiele podstawowych produktów 

jak: mięso, masło, mąkę, kaszę, płatki zbożowe, ryż, proszek do prania, 

papierosy, alkohol, słodycze, mydło czy produkty dla niemowląt. 

Trudności z odpowiednim zaopatrzeniem wiązały się najczęściej 

bezpośrednio ze sferą produkcji, która również przeżywała kryzys.  

W Warszawie stołecznym handlem spożywczym zajmowała się 

Warszawska Spółdzielnia Spożywców „Społem”. Kiedy wprowadzono 

stan wojenny wówczas przedłużono otwarcie sklepów mięsnych do 

godziny 21. Odpowiedzią na zaistniałą rzeczywistość było zbiorowe 

wykupywanie zapasów, często przypominające polowanie na wciąż 

brakujące produkty takie jak pieczywo czy mleko jak i produkty o długiej 

przydatności do spożycia
29

. 

 Oprócz pieczywa również mięso stanowiło produkt bardzo 

pożądany na którego przysługiwały normy przydziałowe określone przez 

tzw. kartki. Władze państwowe chciały aby zakłady mięsne podołały 

zleceniom rynku. Pomimo tego, iż dyrekcja zakładów mięsnych na 

Żeraniu w Warszawie zarządziła natężoną pracę przez okres 

przedświąteczny (najprawdopodobniej takie rozporządzenie wydano 

również w innych zakładach), to problemy z zakupem mięsa nie uległy 

pomniejszeniu. Spowodowało to, iż pod koniec grudnia 1981 roku 

zmniejszono przydziały na mięso. Zmniejszono także racje równie 

porządnego masła
30

. 

 Z brakiem produktów spożywczych związana była też jego 

znaczna podwyżka. Często występowały jedynie znikome różnice 

pomiędzy cenami gorszych i lepszych jakościowych produktów 

mięsnych, przez co ludność częściej wybierała produkty teoretycznie 

lepszej jakości. Spowodowało to zniknięcie z ze sklepów takich wyrobów 

jak: salceson, kaszanka, pasztet itp. Jednakże wysoka cena produktów  

w rzeczywistości nie odpowiadała jej wyższej jakości
31

. 
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 Również artykuły przemysłowe były bardzo pożądanym 

produktem. Najczęściej wykupowano je od razu, bez zastanowienia 

nawet po bardzo wygórowanych cenach. Był to wyraz pewniej 

zapobiegliwości, który z upływem czasu okazał się niepotrzebny. 

Pożądanymi towarami były także takie produkty jak obuwie, bielizna, 

koszule, pościel, kosmetyki, produkty ze skóry czy artykuły 

gospodarstwa domowego. Niedobór tych produktów był bardzo mocno 

odczuwany wśród społeczeństwa ponieważ dostawy lodówek, pralek, 

maszyn do szycia, kuchenek czy sokowirówek należały do rzadkości. 

Cenionym dobrem były też żarówki i papier toaletowy, których również 

brakowało
32

. 

 Brak większości produktów spowodował powstawanie 

nielegalnych produkcji, zwłaszcza bimbru, którego sprzedaż na czarnym 

rynku była bardzo rozpowszechniona. Władze starały się walczyć  

z nielegalną produkcją jednakże zważając na skalę tego zjawiska było to 

bardzo trudne. Polacy przy produkcji bimbru wykazywali się dużą 

pomysłowością i nawet brak większości produktów nie powstrzymywał 

ich od tworzenia trunków z ryżu, rodzynek, odpadów pochodzących  

z wyrobu wina, sfermentowanych dżemów czy konfitur. W drugim 

kwartale 1982 roku częściowo zniesiono reglamentację alkoholu, co 

przyczyniło się do znacznych podwyżek tego produktu. Lepszy dostęp do 

legalnego alkoholu zdaniem rządu miał zminimalizować aktywności jego 

nielegalnej produkcji. W roku 1982 w samym województwie stołecznym 

pozamykano 573 bimbrowni. Nielegalnie wyprodukowany bimber 

sprzedawany był w miejscach nazywanych melinami
33

. 

 Wprowadzenie stanu wojennego wpłynęło również na szkoły  

i uczelnie wyższe w których13 grudnia 1981 nie odbyły się zajęcia. Rząd 

zapewnił iż praca przedszkoli i żłobków nie ulegnie zmianie jednak 

często były to tylko złudne marzenia. Przywrócenie zajęć najpierw 

nastąpiło w szkołach a następnie w szkołach wyższych. Chociaż władza 

podejmowała wiele decyzji w kwestii edukacji to jednak nie miało to 

większego wpływu na działanie szkół. Matury w tym czasie odbyły się 

bez zmian a sam bal maturalny mógł się odbyć pod warunkiem 

zakończenia go przed nastaniem godziny milicyjnej
34

. 
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 Szkoły oprócz problemów społeczno-politycznych zmagały się 

podczas stanu wojennego z wieloma trudnościami z życia codziennego 

takimi jak wydłużające się remonty szkół spowodowane trudnościami  

w uzyskaniu materiałów materiałowymi czy też z brakiem możliwości 

jego zainicjowana. W szkołach pojawiały się także problemy  

z zachowaniem podstawowych warunków higienicznych, ponadto dzieci 

często zmuszone były do dojeżdżania do szkól znacznie oddalonych od 

ich rodzinnych miejscowości. Występowały szkoły w których lekcje 

odbywały się na trzy zmiany co było spowodowane zagęszczeniem 

uczniów przy małej liczbie szkół
35

. 

 Stan wojenny wpłynął także niekorzystnie na życie kulturowe 

Polaków. Zawieszono wówczas działalność wszystkich instytucji kultury, 

w także teatrów i kin. Zatrzymano produkcję Polskiej Kroniki Filmowej, 

która mogło rozpocząć swoją działalność dopiero po 3 miesiącach. 

Zamknięte zostały kluby międzynarodowej prasy oraz książki. Instytucje 

kultury ponownie rozpoczęły swoją działalność w połowie stycznia 

1982
36

. Najpierw przywrócono działalność teatrów z repertuarem dla 

dzieci. W przedstawieniach tych można było odnaleźć pewne treści 

skierowane do dorosłych, traktowane jako polityczne aluzje
37

. 

 Stan wojenny spowodował nieustanną kontrolę w każdej 

dziedzinie życia w tym nawet w kinematografii. Władze państwowe 

przeprowadziły w tym okresie ostrą weryfikację zespołów filmowych, 

podczas której duża liczba osób straciła pracę. Repertuar kin, w chwili 

ich ponownego otworzenia posiadał bardzo ubogi repertuar.  

W warszawskich kinach początkiem 1982 roku wyświetlano jedynie 

„sojusznicze” filmy tj.: osiem sowieckich, cztery czechosłowackie, dwa 

enerdowskie i jeden bułgarski. Identyczny repertuar był w innych 

miastach. Wszechobecna cenzura w stanie wojennym wstrzymała 

produkcję kilkunastu filmów fabularnych, które według władz mogłyby 

naruszyć ład społeczny. Po 13 grudnia scenariusze filmów, aby mogły 

być realizowane, musiały uzyskać specjalną akceptację. Przed 

wprowadzeniem stanu wojennego wystarczył tylko brak protestu ze 

strony władz w przeciągu miesiąca od złożenia scenariusza. Stan 
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wojenny dotknął także muzea, które przez pewien czas były całkowicie 

zamknięte
38

. 

 Czas wolny w stanie wojennym znacznie różnił się od tego, jaki 

występuj obecnie. Rodziny, które stać było na jakikolwiek wypoczynek, 

zmuszone były do wielu przygotowań z tym wiązanych. Konieczne 

wówczas było dokładne zaplanowanie źródeł zaopatrzenia na cały pobyt 

poza domem. W sytuacji przygotowania posiłków przez organizatorów 

wycieczek wypoczynkowych konieczne było wyposażenie się  

w odpowiednią ilość aktualnych kartek na mięso i je przekazać 

organizatorom. Kiedy podróż odbywała się własnym samochodem, 

potrzebne było odpowiednie zadbanie o dostęp do odpowiedniej ilości 

benzyny aby wystarczyła na całą drogę. Określały je talony lub zapas 

paliwa w kanistrach. Osoby, których nie było stać na wyjazd 

wypoczynkowy musiały zadowolić się korzystaniem z form wypoczynku 

dostępnych w miejscu zamieszkania. Jedną z tańszych postaci 

odpoczynku było biwakowanie w namiotach w podwarszawskich 

okolicach bądź wyjazdy tylko na weekend
39

. 

 Społeczeństwo polskie miało możliwość korzystania także z innej 

formy wypoczynku a mianowicie czynny bądź bierny udział w różnych 

imprezach sportowych, które po wprowadzeniu stanu wojennego mogły 

odbywać wyłącznie na poziomie szkolnym. Jednakże zakaz ten 

stosunkowo szybko był lekceważony podczas organizacji sportowych 

imprez na wyższym szczeblu. Po odwieszeniu w czerwcu 18982 roku 

imprez sportowych ich liczba znacznie wzrosła. Zorganizowana wówczas 

w stolicy międzynarodowy turniej tenisowy odbywający się na kortach 

wojskowego klubu Legii
40

. 

 Stan wojenny wpłynął także na relacje międzyludzkie. 

Wyłączenie telefonów spowodowało większą ilość spotkań, podczas 

których panowała bardzo specyficzna atmosfera, jakby pewnego rodzaju 

milczące porozumienie oraz większa serdeczność i grzeczność we 

wzajemnych relacjach. W trakcie spotkań ludzie wzajemnie dzieliły się 

informacjami dotyczącymi bieżących spraw w kraju. Dużym wyzwaniem 

dla relacji towarzyskich i rodzinnych były święta Bożego Narodzenia  

w 1981 roku. Przygotowania to tych świąt różniły się od tych  
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z poprzednich lat. Powodem takiego stanu były niewątpliwie liczne 

internowania i zatrzymania przez co atmosfera podczas świąt w wielu 

domach była inna niż powinna. W wigilię oraz w pierwszy dzień świąt 

zniesiono godzinę milicyjną, którą przywrócono już w drugi dzień 

Bożego Narodzenia. W tym dniu tradycyjne odwiedziny u rodziny 

napełnione były pośpiechem i nieustany spoglądaniem na zegarek. 

Podczas świąt głównym tematem rozmów była sytuacja w kraju.  

W następnym roku nie nastąpiły duże zmiany w obchodzeniu świąt gdyż 

w dalszym ciągu obowiązywał stan wojenny do którego jednak duża 

liczba osób zdążyła już przywyknąć
41

. 

 Pomimo wielu ograniczeń ze strony władz, społeczeństwo 

polskie starało się zachować chociażby z pozoru normalne życie poprzez 

prywatne imprezy i młodzieżowe prywatki
42

. Jednakże wprowadzona go-

dzina milicyjna zmuszała uczestników zabawy do pogodzenia się  

z brakiem wolności gdyż musieli oni albo zakończyć imprezę przed 

godziną milicyjną, aby możliwe było dotarcie gości do swoich domów, 

albo zmuszeni byli pozostać na zabawie do rana
43

.  

 Częste ograniczenia w dostawach prądu oraz występujące 

powszechnie formy manifestacji jak np. palenie świeczek w oknach, 

spowodowały iż na popularność zyskały tzw. candle parties. Stały się one 

okazją do spotkań, rozmów, wymiany informacji jak i okazją do 

wspólnego śpiewania piosenek które zostały oficjalnie zakazane przez 

państwo. Pieśni jakie były śpiewane w tym okresie posiadały tematykę 

powstańczą, wojskową, jak i związaną z Solidarnością
44

. 

5. Wolność wpisana w muzykę 

 Trudy codzienności z jakimi zmagało się społeczeństwo polskie  

i nieustanne ograniczenia wolności spowodowały utworzenie się 

młodzieżowych enklaw, które manifestowały swoją niezależność  

i odizolowanie poprzez koncerty rockowe. Jednym z pierwszych 

koncertów jakie odbyły się w stanie wojennym koncert SS-20 oraz TZN 

                                                      
41

 M. Kula, Z notatek: Grudzień. „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 2 s. 421. 
42

 K. Kosiński, Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 

2006. 
43

 R Terlecki, Wojenna codzienność. [w:] Droga do niepodległości.. Solidarność 

1980–2005, Warszawa 2005, s. 363. 
44

 W. Duda-Dutkiewicz, Kultowy PeeReL, Warszawa 2004, s. 162. 
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Xenna, następnie w listopadzie 1982 roku odbyła się cała trasa muzyczna 

„Rock Galicja” w której wystąpił Dezerter, Deuter i TZN Xenna
45

. 

 Niekiedy zdarzało się, iż koncerty były odwoływane nagle  

z przyczyn politycznych jak to miało miejsce w sierpniu 1982 roku, kiedy 

odwołano koncert Dżemu przez obostrzenia po manifestacjach  

w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych
46

. Zdarzały się jednak 

też sytuacje w których pracownicy państwowych instytucji dyskretnie 

wspierali polskie zespoły poprzez nie nasyłanie na nich cenzury, pomoc 

w drukowaniu plakatów czy przekazywaniu fałszywych zaświadczeń 

pracy w celu uzyskania lepszych stosunków z milicją
47

. 

 Pół roku po wprowadzeniu stanu wojennego regularnie w każdy 

piątek, organizowane były w jednym z klubów koncerty z cyklu Rock-

Front, podczas którego występowały zespoły rockowe i punkowe. 

Początkowo wydarzenie to było mało rozpowszechnione jednak z czasem 

publiczność była tak liczna, iż nie mieściła się w środku lokalu
48

. 

 Szczególną rolę w wyrażaniu wolności w czasach stanu 

wojennego odegrał Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji  

w Jarocinie, który od roku 1983 zmienił nazwę na „Festiwalu Muzyków 

Rockowych”. Wydarzenie to ukazywało młode pokolenie Polaków 

którzy działali wbrew obowiązującym regułom ukazując problemy  

z jakimi każdego dnia musieli zmagać się zwykli ludzie. Był to swoisty 

protest poprzez muzykę charakteryzującą się ostrością, szorstkością, 

agresywnością i buntowniczością
49

. 

 Jarociński festiwal charakteryzował się bardzo dużą siłą przebicia 

przez co odbył się nawet w roku 1982 roku w środku stanu wojennego. 

Uzyskując tym samym jeszcze większy rozmach. Do uczestnictwa  

w wydarzeniu zgłosiło się 164 zespoły, z czego do występu wybrano 27. 

O doniosłości i znaczeniu festiwalu może świadczyć chociażby fakt, iż 

został on uwieczniony przez Pawła Karpińskiego w filmie „Jarocin 82”. 

Kolejny festiwal przypadający na stan wojenny odbył się kolejnego roku. 

                                                      
45
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Zainteresowanie tym wydarzeniem było tak ogromne, iż po raz kolejny 

organizatorzy zmuszeni byli zmienić miejsce odbywania się koncertów 

na większe
50

. 

 Odbywające się w stanie wojennym koncerty w Jarocinie 

powodują powstawanie wielu pytań odnoście powodów dla których 

władze państwowe zgodziły się na organizację tego wydarzenia. 

Występuje wiele hipotez na ten temat. Zdaniem T. Budzyńskiego władza 

zgodziła się na koncert w Jarocinie ponieważ dzięki temu młodzież 

najbardziej nonkonformistyczną miała możliwość zebrania się w jednym 

miejscu w którym występowała możliwość ich kontrolowania przez SB  

i Milicję Obywatelską. Z kolei według Krzysztofa Kosińskiego władza 

państwowa wolała, aby niesforna młodzież rozładowała emocje, krzycząc 

razem z wokalistami zabronione teksty piosenek aniżeli krzycząc hasła 

polityczne w trakcie różnych manifestacji
51

. Występowały także opinie, 

iż jarociński festiwal był swoistym wentylem bezpieczeństwa, 

podkreślając, iż władza nie traktowała poważnie manifestów muzyków 

rokowych i ich młodzieńczych fanów
52

. 

 W stanie wojennym kontestacja występujących norm 

społecznych opozycji w stosunku do wszystkich form władzy dążyły do 

podważenia również panującego systemu politycznego. Osiągnięcia 

muzyków przez uczestników i obserwatorów odbierane były jako 

skierowane wprost we władzę rządzącą. Zdaniem T. Budzyńskiego, 

publiczność jarocińska bardzo dobrze interpretowała teksty piosenek  

i towarzyszące wydarzeniu symbole w taki sposób aby wszystko było 

łączone z atakiem na komunę. Sam znak graficzny tworzony na potrzeby 

koncertu –czerwone kółko w czarnej otoczce, było rozumiane w sposób 

aluzyjny jako „czerwoni w oblężeniu”. Bardzo istotnym elementem 

koncertów było poczucie wolności
53

. 

 Usiłując zrozumieć fenomen oddziaływania muzyki rockowej na 

polską młodzież, należy zauważyć, iż odbiorców tego rodzaju muzyki 

łączyła swoista wspólnota, obecnie nazywana jako „Pokolenie J8”, czyli 

jednostki które brały udział w jarociński koncertach w latach 80-tych. 

Osoby te łączyło wspólne zainteresowania i wzajemne więzi, 
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ukształtowane pod wpływem podobnych doświadczeń w jakim przyszło 

im żyć. Osoby te cechowały się wewnętrznym buntem, robiąc z festiwalu 

w Jarocinie niepodległą stolice, w której nie występowała jurysdykcja 

władzy. Pomimo tego, iż cenzura starał się ograniczyć występy muzyków 

podczas festiwalu, to jednak artyści i tak śpiewali, co chcieli nie patrząc 

na władze państwowe
54

. 

 Analizując zagadnienie „wentylu bezpieczeństwa” można 

zauważyć także inne metody władzy na odwrócenie uwagi osób młodych 

od polityki. Wskazać tutaj należy na powstałą24 kwietnia 1982 roku 

audycje muzyczną bardzo ważną z punktu widzenia rozwoju polskiego 

rocka. Audycja „Lista Przebojów Programu Trzeciego” miała na celu 

podobnie jak festiwali w Jarocinie odciągniecie młodzieży od 

zainteresowania polityką poprzez promowanie muzyki
55

. 

 Utworami które najbardziej przypadły młodzieży do gustu 

podczas stanu wojennego były utwory między innymi Maanamu, TSA, 

Republiki, Izabeli Trojanowskiej, Turbo, Perfectum itd.
56

 

Zakończenie 

 Wolność osobista stanowiąca swobodę wyrażania swoich uczuć, 

emocji, brak jakiegokolwiek przymusu, prawo do przemieszczania się  

w dowolne miejsce oraz brak możliwości uwięzienia bez wyroku sądu 

był dla osób żyjących w stanie wojennym jedynie marzeniem.  

 W chwili wprowadzenia stanu wojennego odebrano obywatelowi 

Polski możliwość swobodnego poruszania się, obcowania z kulturą, 

telefonowania. Każdy krok człowieka poddawany był dokładnej analizie 

dokonywanej przez cenzora. 

Zabronione było wyrażanie własnego zdania poprzez organizację 

zgromadzeń bądź masowych imprez. Wyłącznie nabożeństwa religijne 

miały możliwość odbywania się bez specjalnych zezwoleń. Każda inna 
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uroczystość taka jak wesele, chrzciny a nawet prywatki nie mogły 

odbywać się bez uzyskania zgody organów administracyjnych.  

 Człowiek w stanie wojennym zmagał się nie tylko z nagminnym 

łamaniem praw osobistych, ale także z brakiem produktów codziennego 

użytku. Brakowało wówczas praktycznie wszystkiego co konieczne do 

prawidłowej egzystencji. 
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Abstrakt 

 Artykuł rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia na temat 

historii polskiego prawa karnego. Głównym celem publikacji jest analiza 

ewolucji kodeksów karnych na podstawie przestępstw przeciw 

Rzeczpospolitej Polskiej: ataku na symbole państwowe i Prezydenta, 

głoszenia kłamstw historycznych. Na końcu znajduje się podsumowanie 

przemian. 

Słowa kluczowe:  

Polski kodeks karny, prawo karne, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

polskie symbole państwowe, kłamstwa historyczne 

Abstract 

 The article begins with the short introduction to history of Polish 

penal law. The main point of the publication is to analyze the evolution of 

criminal codes based on crimes against the Republic of Poland: the attack 

on national symbols and President, the propagation of historical lies. At 

the end of the text, there is a summary of changes. 
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1. Ewolucja polskich kodeksów karnych 

 W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości na jej 

terenie obowiązywały aż cztery porządki prawa karnego (materialnego): 

kodeks karny rosyjski, ustawa karna austriacka, kodeks karny niemiecki 

(analogicznie do terenów zaborów)
1
 oraz węgierski (obowiązujący na te-

renie Spiszu i Orawy
2
, później w 1922 roku na te tereny rozciągnięto 

prawo karne austriackie
3
). 

 Rok po odzyskaniu niepodległości, aby zniwelować istniejący 

stan niepewności prawnej, powołano Komisję Kodyfikacyjną, których 

członków początkowo mianował Naczelnik Państwa, a później Prezydent 

RP
4
. Pierwotnie myślano nad przejęciem w całości jednego z kodeksów 

państw zaborczych, jednak potem zrezygnowano z tego pomysłu 

postanawiając napisać w całości nowy, polski kodeks karny
5
. Przewod-

niczącym wydziału karnego Komisji Kodyfikacyjnej został Juliusz 

Makarewicz, wiceprezesem Wacław Makowski, a sekretarzem Emil  

S. Rappaport
6
. 

 11 lipca 1932 roku mocą rozporządzenia Prezydenta RP wydano 

nowy Kodeks karny (od nazwiska autora zwany kodeksem 

Makarewicza)
7
, wchodzący w życie z dniem 1 września 1932 roku

8
. Był 

to akt prawny bardzo nowoczesny, który mocno akcentował zasady 

nullum crimen sine lege oraz nullum poena sine lege, a także zakaz 

                                                      
1
 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, 

Warszawa 2009, s. 595. 
2
 A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2012, s. 255. 

3
 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2003, s. 311. 

4
 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2008, s. 

357. 
5
 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne: część ogólna, Kraków 2014, s. 68. 

6
 T. Maciejewski, Historia..., s. 359. 

7
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks 

karny, (Dz. U. nr 60, poz. 571). 
8
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Przepisy 

wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach, (Dz. U. nr 60, poz. 573). 
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działania wstecz ustawy surowszej dla sprawcy
9
. W części szczególnej 

(dotyczącej poszczególnych przestępstw) ważne miejsce miały 

przestępstwa przeciw państwu, a to z uwagi na tendencję wzrostową tych 

czynów zabronionych – w 1928 roku popełniono ich ponad 6 razy więcej 

niż 4 lata wcześniej (wzrost ze 194 do 1200)
10

. 

 Uznawany był za jeden z lepszych, o ile nie najlepszy kodeks 

karny ówczesnego świata
11

. O tym jak dobry był to akt prawny niezbicie 

świadczy fakt, że całkowicie został uchylony dopiero w roku 1969
12

. 

Wcześniej zmieniano go jedynie dekretami, wśród których do 

najważniejszych należały: Kodeks karny Wojska Polskiego, dekret 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN) o ochronie 

państwa oraz Mały kodeks karny.  

 Pierwszy z nich statuował nowe przepisy przeciwko państwu, 

uchylając poprzednie. Nowe regulacje obowiązywały nie tylko żołnierzy, 

ale także cywilów
13

. Drugi z nich zawierał przepisy kontrrewolucyjne 

(np. dywersja, sabotaż). Niedopuszczalny jest także fakt, że dekret 

PKWN został ogłoszony 30 października 1944 roku, ale statuował, że 

obowiązuje od dnia 15 sierpnia 1944 roku
14

, co było pogwałceniem za-

sady lex retro non agit
15

. Został uchylony na mocy Małego kodeksu 

karnego, który zawiesił także sprzeczną z nim część Kodeksu 

Makarewicza
16

. 

 Nowym, kompleksowym polskim uregulowaniem był Kodeks 

karny z 1969 roku. Ten akt prawny w części ogólnej uznawany jest za 

reprezentujący dobry poziom z racji czerpania wzorców od swojego 

poprzednika z roku 1932, jednak w warstwie polityczno-kryminalnej za 

                                                      
9
 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie,,,, str. 69. 

10
 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia…, s. 598. 

11
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym: okres 

międzywojenny, Kraków 2001, s. 381. 
12

 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny, 

(Dz. U. nr 13, poz. 95). 
13

 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie..., s. 70. 
14

 Dekret PKWN z dnia 30 października 1944 r. o ochronie państwa, (Dz. U. 

1955 nr 10, poz. 50). 
15

 Prawo nie działa wstecz. 
16

Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie 

niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, (Dz. U. nr 30, poz. 192), art. 68-

69.  
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kodeks typowo socjalistyczny, chroniący przede wszystkim interesy 

państwa i podstawy ustroju gospodarczego
17

. 

 Akt prawny podlegał ciągłej krytyce – prowadził do 

przepełnienia więzień, rosnącej ilości recydywistów
18

. Zaowocowało to 

próbą reformy nad którą niezależnie pracowała Komisja do spraw 

Reformy Prawa Karnego, powołana przez Ministra Sprawiedliwości oraz 

Centrum Inicjatyw Ustawodawczych, utworzona przez prawników 

skupionych wokół Solidarności. Reforma została jednak przerwana  

w grudniu 1981 roku wprowadzeniem stanu wojennego
19

. 

 Przeobrażenia polityczne mające miejsce w Europie Środkowo-

Wschodniej doprowadziły także do transformacji prawa karnego. Nowy, 

polski kodeks karny uchwalony w 1997 roku oparto przede wszystkim na 

art. 31 ust. 3 Konstytucji
20

 zawierającym zasadę, że prawo karne jest 

ostatecznością, a kara - ultima ratio, co oznacza założenie, że  

w przypadkach, gdy można wyegzekwować przestrzeganie prawa w inny 

sposób niż za pomocą sankcji karnej należy z niej zrezygnować
21

. 

 Ogromną rewolucję na przestrzeni stulecia przebył także katalog 

kar. W kodeksie z 1932 roku sąd mógł orzec cztery zasadnicze rodzaje: 

karę śmierci wykonywaną przez powieszenie (za popełnienie 5 rodzajów 

przestępstw), karę więzienia od 6 miesięcy do 15 lat oraz dożywocie, 

areszt od tygodnia do lat 5 oraz grzywnę od 5 do 200.000 zł. Więzienie 

uważane było za karę hańbiącą, z kolei areszt niehańbiącą
22

. Pod wpły-

wem doktryny socjologicznej przewidywano indywidualizację kary – sąd 

brał pod uwagę okoliczności indywidualne związane ze sprawcą
23

. 

 Kodeks karny Wojska Polskiego z 1944 roku zaostrzał 

odpowiedzialność karną za czyny skierowane przeciw państwu – 

podstawową karą była kara śmierci grożąca w blisko 50 przypadkach
24

 - 

                                                      
17 

Tak np. A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016, s. 

18-19. 
18

 Ibidem. 
19

 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie..., s. 77. 
20

 T. Bojarski (red.), System prawa karnego, tom 2. Źródła prawa karnego, 

Warszawa 2011, s. 237. 
21

 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie..., s. 83. 
22

 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia..., s. 597. 
23 

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo..., s. 33. 
24

Dekret PKWN z dnia 23 września 1944 r. - Kodeks Karny Wojska Polskiego, 

(Dz. U. nr 6, poz. 27). 
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niewątpliwie miało to na celu pozbycie się niewygodnych dla władzy 

przeciwników, w tym przywódców ruchu oporu. Za przestępstwa 

przewidziane w tym akcie został zgładzony m. in. ochotnik do Auschwitz 

– Witold Pilecki
25

. 

 Mały kodeks karny przewidywał karę śmierci za 13 przestępstw, 

także wymierzonych głównie w opozycję (m. in. za sabotaż). Kodeks  

z 1969 roku przewidywał cztery rodzaje kar: karę śmierci (za najcięższe 

zbrodnie), pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 15 lat, ograniczenie 

wolności od 3 miesięcy do lat 2 oraz grzywnę od 500.000 do 25.000.000 

zł w zasadniczym wymiarze, a orzeczoną obok kary pozbawienia 

wolności – od 500.000 zł do 250.000.000 zł. 

 Dążenia do demokratycznego państwa prawnego ujawniły się już 

w momencie zawieszenia wykonywania kary śmierci w 1988 roku  

i późniejszego usunięcia jej z kodeksu karnego w roku 1995
26

. 

 Także obecnie obowiązujący kodeks karny zaowocował nowym 

katalogiem kar. Obecnie są to: grzywna (wymieniona jako pierwsza, co 

ma być wskazówką dla sądu do orzeczenia jej, gdy nie ma potrzeby 

sięgania po karę surowszą) tym razem wymierzana w stawkach 

dziennych
27

 od 10 do 540, ograniczenie wolności od miesiąca do 2 lat, 

pozbawienie wolności zostało rozdzielone na trzy kary: terminowe 

wynoszące od miesiąca do 15 lat, 25 lat oraz dożywocie
28

. 

2. Przestępstwa przeciw symbolom państwowym 

 O kształcie prawa karnego, jego założeń i stosunku na linii 

państwo-obywatel niezbicie świadczą także uregulowania dotyczące 

wybranych przestępstw przeciwko ojczyźnie. 

 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku 

rozpoczęła się dyskusja nad wizerunkiem godła państwowego. Pierwsze 

rozporządzenie, wydane przez ówczesnego Ministra Spraw 

Wewnętrznych Stanisława Thugutta, zakładało pozbycie się przez orła 

korony, co miało wynikać z faktu, że Polska nie posiadała już monarchy  

                                                      
25

 W. Wysocki, Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948, Warszawa 2012, s. 133. 
26

 Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015, s. 363. 
27 

W dalszym etapie sąd określa ile wynosi 1 stawka dzienna, granicą jest 10 do 

2000 zł. 
28

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, (Dz. U. nr 88, poz. 553). 
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i została republiką
29

. Spotkało się to jednak ze sprzeciwem społeczeństwa 

i rok później Sejm Ustawodawczy przywrócił koronę, wskazując jednak, 

że jest to uregulowanie czasowe „dopóki Konstytucja nie określi godeł, 

barw państwowych”
30

, co jednak nie zostało zrealizowane aż do Konsty-

tucji PRL. Ostateczny wizerunek godła Polski w dwudziestoleciu 

międzywojennym został nadany Rozporządzeniem Prezydenta z 1927 

roku
31

. 

 Jeszcze w 1944 roku, a więc przed zakończeniem działań 

wojennych, PKWN ustalił nowy wizerunek orła w godle zrzucając mu  

z głowy koronę, co niejako miało podkreślać brak ciągłości między 

„starą”, a „nową” socjalistyczną Polską
32

. Nowy wizerunek został pot-

wierdzony przez Konstytucję PRL
33

. Powrót do wizerunku orła z 1927 

roku nastąpił dopiero ustawą z roku 1990 – podstawowa zmiana polegała 

na przywróceniu orłowi korony
34

. 

 Mniejsze zawirowania przebyła kwestia hymnu RP na przełomie 

stulecia, bowiem tą rolę nieprzerwanie od 1927 roku pełni Mazurek 

Dąbrowskiego
35

. Barwy narodowe zostały ustalone przez Sejm Ustawo-

dawczy w 1919 roku w tej samej ustawie, co godło – miały to być barwy 

biały i czerwony, jednak bez uszczegółowienia jakiego odcienia miałby 

być drugi z kolorów
36

. Dopiero później dokonano uszczegółowienia na 

mocy Rozporządzenia Prezydenta – czerwień miała mieć odcień 

cynobru
37

. W okresie PRL oraz obecnie stan pozostał bez zmian
38

. 

                                                      
29

 D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 52. 
30

 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej 

Polskiej, (Dz. U. nr 69 poz. 416). 
31  

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o 

godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach, 

(Dz. U. nr 115 poz. 980). 
32 

Tak np. P. Sarnecki, Artykuł 28 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz I, L. Garlicki, M. Zubik (red.), Warszawa 2016, s. 647. 
33 

Ibidem. 
34

 Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. nr 10 poz. 60). 
35

 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 1927, nr 1 i 2, poz. 

60, s. 58. 
36

 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach.... 
37

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o 

godłach.... 
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2.1. Uregulowania przestępstwa nieposzanowania znaków państwowych 

na gruncie polskich kodeksów karnych 

 Przestępstwo nieposzanowania znaków państwowych pojawiło 

się już w kodeksie karnym Makarewicza. Występowało ono w dwóch 

miejscach: art. 112 kk z 1932 roku
39

 – dotyczącym obcych symboli pań-

stwowych w postaci godła, chorągwi i bandery i art. 153 kk z 1932 roku
40

 

– dotyczącym symboli polskich, gdzie zakres był szerszy, bo obejmował 

także flagę sztandar oraz inne polskie znaki państwowe. Oba 

przestępstwa były zbieżne tylko w kwestii czynności sprawczej: można je 

było popełnić przez zniszczenie, uszkodzenie oraz usunięcie.  

W pozostałych – penalizacja ataku na symbole Rzeczypospolitej Polskiej 

była znacznie szersza. 

 Po pierwsze, atak na symbole obce był przestępstwem tylko jeśli 

wystawione one zostały publicznie przez przedstawicielstwo państwa 

obcego, natomiast atak na symbole polskie w przypadku znieważenia nie 

był zawężony do konkretnych sytuacji, a tylko w przypadku usunięcia lub 

uszkodzenia ograniczony był do dokonania publicznego. Co więcej,  

w przypadku obcych symboli państwowych ściganie następowało tylko  

w razie istnienia zasady wzajemności – tzn., gdy analogiczna regulacja  

w stosunku do państwa polskiego istniała w państwie na którego godło, 

chorągiew lub banderę atak nastąpił. 

 Kodeks karny z 1969 roku w art. 284
41

 statuował odpowiedzial-

ność karną za znieważenie, uszkodzenie lub usunięcie wystawionych 

                                                                                                                        
38

 Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, (Dz.U. nr 47, poz. 314). 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 

konstytucyjnym 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta RP 16 lipca 1997 

r., (Dz.U. nr 78, poz. 483). 
39

,,Art. 112 § 1. Kto na obszarze Państwa Polskiego znieważa, uszkadza lub 

usuwa godło, chorągiew lub banderę państwa obcego, wystawione publicznie 

przez jego przedstawicielstwo, podlega karze aresztu do roku. 

§ 2. Ściganie następuje w razie istnienia wzajemności” (cyt. za: Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny...). 
40

,,Art. 153. Kto znieważa godło, chorągiew, banderę, flagę, sztandar lub inny 

polski znak państwowy, albo znak taki wystawiony publicznie uszkadza lub 

usuwa, podlega karze więzienia do lat 2 lub aresztu do lat 2”. Ibidem. 
41

 ,,Art. 284 § 1. Kto znieważa, uszkadza lub usuwa wystawione publicznie 

godło, sztandar, flagę, banderę, inny znak państwowy polski lub państwa 
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publicznie symboli, których wyliczenie było wyłącznie przykładowe. 

Powyższa regulacja była znacznie szersza i surowiej karana niż przepis 

dotyczący symboli pozostałych państw, ponieważ przewidywała 

wyłącznie karę pozbawienia wolności. Dopiero w następnym artykule – 

285 kk z 1969 roku
42

 przewidziane było przestępstwo znieważenia, usz-

kodzenia lub zniszczenia symboli – w przeciwieństwie do poprzedniego 

nie był katalogiem otwartym i obejmował godło, chorągiew, flagę lub 

banderę państwa obcego. Oba te uregulowania ograniczone były zasadą 

wzajemności. 

 Obecny kodeks karny, jak słusznie zauważa Piotr Kardas, 

przestępstwo znieważenia polskiego lub obcego symbolu państwowego  

z art. 137 kk
43

 zaliczył do kategorii przestępstw przeciwko Rzeczypos-

politej Polskiej, a nie jak to miało miejsce w jego poprzedniku – do 

przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu
44

. Tą zmianę trzeba uz-

nać za fundamentalną, bo jak uznaje Sąd Apelacyjny w Szczecinie 

chroniącą wartość szczególną dla polskiego społeczeństwa, jaką są 

symbole narodowe „stanowiące niejako wyraz tożsamości narodowej 

                                                                                                                        
sprzymierzonego albo symbol międzynarodowego ruchu robotniczego, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się w razie popełnienia czynu na szkodę państwa 

sprzymierzonego, jeżeli państwo to zapewnia wzajemność” (cyt. za: ustawa z 

dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny...). 
42

 ,,Art. 285 § 1. Kto na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znieważa, 

uszkadza lub usuwa godło, chorągiew, flagę lub banderę państwa obcego, 

wystawione publicznie przez jego przedstawicielstwo lub na zarządzenie 

polskiego organu państwowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, 

ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się, jeżeli państwo obce zapewnia wzajemność" (cyt. za: 

ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny...). 
43

 ,,Art. 137. § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, 

sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, 

flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez 

przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy” 

(cyt. za: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny...). 
44

P. Kardas, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej [w:]  Kodeks 

karny. Część szczególna. T. II. Komentarz do art. 117-211a, red. A. Zoll, 

Warszawa 2016, s. 199.   
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oraz historii narodu”
45

. Celem przepisu jest ochrona zarówno interesy RP, 

jak i uczucia osób szanujących symbole
46

. 

 Regulacja dotycząca polskich symboli państwowych jest szersza 

niż w przypadku symboli obcych – obejmuje znieważenie, niszczenie, 

uszkodzenia lub usunięcie znaków państwowych dokonane publicznie.  

W przypadku symboli obcych regulacja ograniczona jest do 

wystawionych publicznie przez przedstawicielstwo danego państwa lub 

na zarządzenie polskiego organu władzy. Oba te przepisy reguluje  

art. 137 kk i oba zawierają identyczną sankcję, choć przepis dotyczący 

symboli polskich ma szersze znamiona przedmiotowe, bowiem nie jest 

ograniczone sposobem wystawienia ani nie zawiera katalogu 

zamkniętego symboli
47

. 

 Znieważenie polega na wyrażeniu pogardy i ma charakter 

obraźliwy lub obelżywy. Forma, w jakim zostanie dokonana, jest 

dowolna – może być to więc zarówno gest, znak, słowo
48

. Niszczenie 

będzie wiązało się z unicestwieniem cech rzeczy
49

. Uszkodzenie będzie 

polegać na pozbawieniu rzeczy takich właściwości, że nie będzie mogła 

ona już być używana dla jej pierwotnych celów
50

. Usuwanie to zabranie z 

miejsca, gdzie symbol został wcześniej wystawiony
51

. Znamię „publi-

cznie” nie jest analogiczne do znamienia „miejsce publiczne”. Oznacza to 

                                                      
45

 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – II Wydział Karny z dnia 4 lipca 

2013 r. II Aka 114/13, Legalis nr 736381. 
46

 P. Kardas , Przestępstwa..., s. 199. 
47

 ,,Art. 137. § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, 

sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, 

flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez 

przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy” 

(cyt. za: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny...). 
48

 K. Wiak, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Kodeks 

karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015, s. 808, 813.  
49

 P. Kardas , Przestępstwa..., s. 200. 

M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas [w:]  Kodeks karny. Część szczególna. T. III. 

Komentarz do art. 278-363, red. A. Zoll, Warszawa 2016, s. 370 (za: W. 

Gutekunst [w:] W. Gutekunst, O. Chybiński, W. Świda, Prawo karne. Część 

szczególna, Warszawa, Wrocław, 1971, s. 648). 
50

 Ibidem. 
51

 Ibidem. 
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takie działanie, które „ze względu na warunki miejsca i sposób (...) 

dochodzi lub może dojść bezpośrednio do wiadomości nieograniczonej 

ilości osób”
52

. Podobnie jak w poprzednich ustawodawstwach karnych 

znieważenie, niszczenie, uszkodzenie, usunięcie wymienionych symboli 

państwa obcego będzie ograniczone zasadą wzajemności
53

. Na margine-

sie karno-porównawczych rozważań należy zauważyć, że w kodeksie 

wykroczeń znaleźć możemy przepis art. 49 § 2, który reguluje 

wykroczenie naruszenia przepisów o godle, barwach i hymnie RP
54

. 

Przykładowo, wykroczenie to popełnić można np. przez: bezprawne 

umieszczenie godła państwowego na tle innego koloru na koszulkach
55

 

czy świadome wystylizowanie hymnu przez zmianę jego linii 

melodycznej
56

. 

3. Przestępstwo zamachu na głowę państwa 

 Na mocy konstytucji marcowej istotną (co do zasady) rolę 

sprawował Prezydent: był głową państwa, stał na czele władzy 

wykonawczej, powoływał i odwoływał Radę Ministrów (zgodnie  

z aktualną większością sejmową), mianował sędziów czy stosował prawo 

łaski
57

. Jednak mimo tego w rzeczywistości to Naczelnik Państwa  

(w osobie Józefa Piłsudskiego) miał realny wpływ na kierunek rządów. 

Zauważa się, że przykładowo Prezydent RP Stanisław Wojciechowski 

swoją politykę ograniczał do akceptacji poczynań większości sejmowej,  

a co za tym idzie poczynań rządu
58

. Po zamachu stanu (zwanym prze-

wrotem majowym) ustawą z dnia 2 sierpnia 1926 roku zmieniono  

i uzupełniono konstytucję marcową
59

. Równało się to ze wzrostem upra-

wnień Prezydenta. Sejm i Senat udzieliły mu bowiem pełnomocnictw do 

wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w kluczowych kwestiach (np. 

                                                      
52

 Wyrok SN z 8.03.1934 r. I K 105/34, GS 1934/7-8. Cytat za: J. Raglewski, 

Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej [w:] Kodeks karny. Część 

szczególna. T. III (..), red. A. Zoll, Warszawa 2016, s. 67. 
53

 ,,Art. 138. § 1. Przepisy art. 136 oraz 137 § 2 stosuje się, jeżeli państwo obce 

zapewnia wzajemność” (cyt. za: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny...). 
54

 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, (Dz. U. nr 12 poz. 114). 
55

 M. Budyn-Kulik, Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 

[w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2016, s. 304. 
56 

Ibidem, s. 305. 
57

 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia..., s. 514. 
58

 Ibidem, s. 523. 
59

 Zob.: Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję 

Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r., (Dz. U. nr 78 poz. 442). 



K. Palka: Droga do sprawiedliwości. Ewolucja polskiego prawa karnego w 

latach 1918-2018 na przykładzie wybranych przestępstw przeciwko 

Rzeczypospolitej Polskiej. Ewolucja polskich kodeksów karnych 

138 

 

wymiar sprawiedliwości)
60

. Do jednych z takich aktów prawnych należał 

kodeks karny z 1932 roku. 

 Przewidywał on w art. 94 § 1
61

 przestępstwo targnięcia się na 

zdrowie lub życie Prezydenta. Przestępstwo zostało umieszczone  

w rozdziale „Zbrodnie stanu”, co miało podkreślić, że ma to na celu 

ochronę najważniejszych interesów państwa
62

. Przestępstwo było typem 

formalnym (bezskutkowym) - do jego dokonania nieistotnym było czy na 

zdrowiu albo życiu Prezydenta rzeczywiście pojawi się rzeczywista 

szkoda. Było popełnione już w momencie przedsięwzięcia działania
63

. 

 W razie podjęcia działań spełniających znamiona powyższego 

przestępstwa i spowodowania śmierci albo uszczerbku na zdrowiu 

Prezydenta z racji przyjęcia zbiegu eliminacyjnego przepisów w kodeksie 

karnym z 1932 roku czyn kwalifikowany byłby z art. 94 § 1, jako 

przewidujący najsurowszą karę (dolną granicą kary była kara więzienia 

od lat 10 podczas gdy w zabójstwie typu podstawowego było to 5 lat),  

a nie z przestępstwa zabójstwa albo spowodowania uszczerbku na 

zdrowiu. 

 Kodeks rozróżniał także w art. 94 § 2
64

 dość szeroki wachlarz 

typów czynu zabronionego: usiłowania usunięcia Prezydenta, zagarnięcia 

jego władzy oraz wywarcia wpływu na jego czynności przemocą lub 

groźbą bezprawną – z czego wynika, że był to atak skierowany na 

Prezydenta jako organ, ale też na samą osobę piastującą ten urząd. Na 

marginesie warto zauważyć, że analogicznie przedstawiał się art. 95 kk  

z 1932 roku mówiący o usiłowaniu usunięcia albo zagarnięcia władzy 

Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego, Rządu, Ministra, Sądów – 

przestępstwo to nie przewidywało wywierania wpływu na ich czynności. 

                                                      
60

 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia..., s. 526. 
61 

,,Art. 94 § 1. Kto targnie się na życie lub zdrowie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub dożywotnio 

albo karze śmierci” (cyt. za: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

11 lipca 1932 r. - Kodeks karny...). 
62

 J. Makarewicz, Kodeks Karny z komentarzem, Lwów 1932, s. 181. 
63

 Ibidem. 
64

 ,,Art. 94 § 2.  Kto usiłuje usunąć Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub 

zagarnąć jego władzę, albo wywrzeć wpływ na jego czynność przemocą lub 

groźną bezprawną, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 10 lub 

dożywotnio” (cyt. za: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 

lipca 1932 r. - Kodeks karny...). 
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Kodeks penalizował także przygotowanie do tych przestępstw (art. 96
65

), 

wchodzenie w porozumienie z inną osobą w celu ich popełnienia (art. 97 

§ 1
66

). Istniała także instytucja czynnego żalu
67

 z art. 97 § 2
68

 odnosząca 

się do drugiego z tych typów – bezkarnym była osoba, która 

poinformowała o porozumieniu do którego weszła władzę zanim ta 

dowiedziała się o tym. Z tego dobrodziejstwa nie mogli skorzystać 

podżegacz i organizator porozumienia
69

. 

 Innym z kolei typem przestępstwa była czynna napaść na 

Prezydenta RP z art. 125 § 1 kk z 1932
70

. Kluczowym dla przyjęcia tej 

kwalifikacji było działanie sprawcy polegające przynajmniej na chęci 

sprowadzenia dolegliwości fizycznej w celu naruszenia nietykalności 

cielesnej 
71

, rozumianego jednak jako atak jednej osoby na drugą. 

 § 2
72

 niniejszego przepisu określał dość ogólne przestępstwo 

uwłaczenia czci lub godności Prezydenta RP, zwane znieważeniem. Do 

przyjęcia tej kwalifikacji wystarczyło nieprzyzwoite zachowanie wobec 

głowy państwa, nawet bez spełnienia znamion zniewagi
73

. Brzmienie 

                                                      
65

 ,,Art. 96. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w 

art. 93, 94 lub 95, podlega karze do lat 10” (Ibidem). 
66

 ,,Art. 97 § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa, określonego w art. 93, 94 

lub 95, wchodzi w porozumienie z innymi osobami, podlega karze więzienia" 

(cyt. za: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - 

Kodeks karny...). 
67

 J. Makarewicz, Kodeks..., s. 184. 
68

 ,,Art. 97 § 2. Nie podlega karze, kto wziąwszy udział w porozumieniu, 

doniesie o niem władzy, powołanej do ścigania przestępstw, zanim władza 

dowiedziała się o porozumieniu i zanim wynikły jakiekolwiek ujemne skutki dla 

Państwa. Z bezkarności nie korzysta, kto doprowadził do takiego porozumienia” 

(cyt. za: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - 

Kodeks karny...). 
69

 J. Makarewicz, Kodeks..., s. 184. 
70  

,,Art. 125 § 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na osobę Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze więzienia do lat 10” (cyt. za: 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks 

karny...). 
71

 J. Makarewicz, Kodeks...., s. 233. 
72 

,,Art. 125 § 2. Kto uwłacza czci lub powadze Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlega karze więzienia do lat 5” (cyt. za: Rozporządzenie Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks karny...). 
73

 J. Makarewicz, Kodeks..., s. 227. 
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przepisu jednoznacznie przesądzało, że czyn dokonany być musiał wobec 

Prezydenta RP, gdy ten pełnił swoje służbowe obowiązki. 

 Konstytucja PRL z 1952 roku uznała za najważniejszy organ 

władzy państwowej Sejm. Jednym z jego najważniejszych zadań był 

wybór Rady Państwa składającej się z Przewodniczącego, czterech 

zastępców, sekretarza i dziewięciu członków
74

. To właśnie ona kolegial-

nie spełniać miała rolę „głowy państwa” do momentu przejścia tych 

kompetencji na Prezydenta PRL w 1989 roku
75

. Najistotniejszymi typami 

przestępstw były zamach na życie (art. 126 § 1
76

), zamach na zdrowie  

i pozbawienie wolności (oba 126 § 2 kk z 1969 roku
77

), dodatkowym 

znamieniem tych przestępstw miało być ich dokonanie w celu wrogim 

PRL (właściwie w momencie przywrócenia urzędu Prezydenta przepis 

brzmiał „w celu wrogim Rzeczypospolitej Polskiej”), a więc 

bezpośrednio godzącym w podstawowe interesy polityczne i gospodarcze 

kraju
78

. Nietrudno odgadnąć, że pierwotnie przepisy te miały przede 

wszystkim chronić istniejący ustrój. 

 Poza tym uregulowaniem istniał także odrębny przepis 

dopuszczenia się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego w art. 

233 § 1 kk z 1969 roku
79

, jakim niewątpliwie był Prezydent (o czym 

później), ale czyn ten musiał pozostawać w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, a więc miał być zamachem przede wszystkim 

                                                      
74  

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm 

Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., (Dz. U. nr 33 poz. 232) 
75  

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, (Dz. U. nr 19 poz. 101). 
76

 ,,Art. 126 § 1. Kto w celu wrogim Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

dopuszcza się gwałtownego zamachu na życie funkcjonariusza publicznego lub 

działacza politycznego, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy 

od lat 10 albo karze śmierci” (cyt. za: ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks 

karny...). 
77 

,,Art. 126 § 2. Kto w tym samym celu dopuszcza się gwałtownego zamachu na 

życie osoby wymienionej w § 1 lub pozbawia ją wolności, podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3” (cyt. za: Ustawa z dnia 19 

kwietnia 1969 r. Kodeks karny...). 
78

 I. Andrejew, Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1986, s. 113.  
79  

,,Art. 233 § 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza 

publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną, w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 

lat 8” (cyt. za: ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny...). 
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na wykonywanie obowiązków służbowych
80

. W razie spowodowania na-

stępstwa w postaci ciężkiego rozstroju zdrowia lub ciężkiego 

uszkodzenia ciała czyn ten kwalifikowany był z art. 233 § 2 kk z 1969 

roku
81

. 

 W kodeksie karnym PRL próżno szukać uregulowań zamachów 

na konstytucyjny organ państwa na wzór jego poprzednika. Widać także 

wyraźną różnicę w katalogu osób, które mogły być przedmiotem ataku. 

Wcześniej atak na Prezydenta posiadał odrębne uregulowania. Z racji 

braku takiego organu w PRL grupa ta rozszerzyła się do funkcjonariuszy 

publicznych. Pojęcie „funkcjonariusza publicznego” było znacznie 

szersze niż „urzędnika”, bo obejmowało osoby zatrudnione  

w administracji państwowej, przedsiębiorstwach państwowych  

i społecznych, których katalog zamknięty został wyliczony w art.  

120 § 11 kodeksu karnego z 1969 roku
82

. Do tego grona należał także 

Prezydent RP jako pracownik administracji RP
83

 oczywiście po przy-

wróceniu jego urzędu. Z kolei za działacza politycznego uznawano 

każdego, którego aktywność wiązała się z „utrzymywaniem, 

wykonywaniem i umacnianiem władzy ludowej”
84

 o charakterze polity-

cznym. 

 Poza karnoprawną ochroną Prezydenta należy zauważyć, że 

przedmiot ataku został w tym aspekcie potraktowany tak szeroko, że 

mógł to być nawet patrol Milicji Obywatelskiej
85

. Nieważnym było także 

na jak szerokim polu rozpościera się jego aktywność. 

 Kodeks przewidywał także przestępstwo lżenia, wyszydzania lub 

poniżania naczelnych organów w art. 270 § 1 kk z 1969 roku. Czynności 

sprawcze niniejszego przestępstwa były pojmowane szeroko i mogły 
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 I. Andrejew, Kodeks (..), Warszawa 1986, s. 217. 
81

 ,,Art. 233 § 2. Kto dopuszcza się czynnej napaści, o której mowa w § 1, 

polegającej na spowodowaniu ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 

rozstroju zdrowia, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 

3” (cyt. za: ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny...). 
82

 Zob. Art. 120 § 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny. (Dz. U. nr 

13 poz. 94). 
83

 Tak np. R. Krajewski, Prawnokarna ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Bydgoszcz 2015, s. 49. 
84

 K. Mioduski, Przestepstwa przeciwko podstawowym interesom politycznym i 

gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowek [w:] Kodeks karny. 

Komentarz, red. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Warszawa 1971, s. 294. 
85

 Ibidem, s. 295. 
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polegać zarówno na rzucaniu obelgami, wystawianiu na pośmiewisko, 

poniewieraniu w każdej możliwej formie
86

. Warunkiem było popełnienie 

tego czynu publicznie. Ostatnie z omawianych tu przestępstw polegało na 

użyciu przemocy lub groźby w celu zmuszenia funkcjonariusza 

publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do zaniechania 

określonego działania. Jak podkreślano, opór miał łączyć się ze 

zmuszeniem do zaniechania takich czynności, które były zgodne  

z prawem, pozostające we właściwości funkcjonariusza (odpowiednio 

Prezydenta), chociaż byłyby one niemerytoryczne i niepotrzebne
87

. 

 Należy podkreślić, że wszystkie te typy w odniesieniu do 

Prezydenta mogły być jednak dokonane dopiero od momentu 

przywrócenia jego stanowiska w 1989 roku. Od przywrócenia urzędu 

Prezydenta zaliczany jest on do elementu władzy wykonawczej. Jego 

pozycja została określona na zasadzie sześciu zasad: dualizmu, czyli 

odrębnego funkcjonowania Prezydenta i premiera; osłabionej pozycji 

Prezydenta, który pełni funkcję arbitra; bezpośredniego jego wyboru 

przez naród; charakteru urzędu kadencyjnego; zasady niezależności; 

zasady niepołączalności (nie może sprawować innego urzędu ani 

funkcji)
88

. 

 Jak słusznie podkreśla Radosław Krajewski
89

 między przywró-

ceniem w Polsce urzędu Prezydenta RP w grudniu 1989 roku
90

, a wej-

ściem w życie nowego kodeksu karnego w roku 1998 istniała swoista 

luka prawna wynikająca z nieistnienia szczególnej karnoprawnej ochrony 

Prezydenta RP. Zachowania godzące w jego zdrowie i życie mogłyby być 

penalizowane wyłącznie z ogólnego przepisu nieznowelizowanego art. 

126 § 1 kk z 1969 roku. Wspomniana luka została uzupełniona wraz  

z wejściem w życie obecnego kodeksu karnego, a tym samym art. 134 

kk
91

, niewątpliwie nawiązującego w swej tradycji do przestępstwa  z art. 

94 § 1 kk z 1932 roku
92

. 
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 I. Andrejew, Kodeks...., s. 246. 
87

 Ibidem. 
88

 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2017, s. 

295-296.  
89

 R. Krajewski, Prawnokarna...., s. 23. 
90

 Stało się to na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, (Dz. U. nr 75 poz. 444). 
91

 ,,Art. 134. Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, 
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 Analogicznie do przepisu art. 94 § 1 do dokonania tego 

przestępstwa nie jest konieczny skutek w postaci rzeczywistej śmierci 

Prezydenta RP. Przestępstwo popełnione jest bowiem w momencie 

samego dopuszczenia się zamachu czyli przedsięwzięcia jakichkolwiek 

czynności mających na celu pozbawienie tej osoby życia. Będzie to więc 

przestępstwo formalne czyli bezskutkowe
93

. Doktryna nie do końca jest 

zgodna z odpowiedzią na pytanie na straży jakich dóbr prawnych stoi 

tenże przepis. Stanisław Hoc uważa, że przedmiotem ochrony będzie 

bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne RP na których straży stoi 

Prezydent
94

. Z kolei Krzysztof Wiak odnosząc się do przedstawicieli 

doktryny prawa karnego okresu międzywojennego uważa, że jest nim 

urząd Prezydenta jako gwaranta ciągłości państwowej
95

. Jeszcze inną 

koncepcję proponuje Aneta Michalska-Warias przyjmując, że 

przedmiotem ochrony jest zarówno bezpieczeństwo wewnętrzne, jak  

i zewnętrzne, a także życie Prezydenta
96

. R. Krajewski łączy wszystkie 

powyższe poglądy i uważa, że dobrami prawnymi, które chroni przepis 

jest zarówno sama Rzeczypospolita Polska, urząd Prezydenta, jego życie, 

zdrowie oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne
97

. 

 Moim zdaniem dobrem prawnym, które przede wszystkim chroni 

niniejszy przepis jest sama Rzeczypospolita Polska, co wynika z tytułu 

rozdziału w jakim ustawodawca umieścił przepis, a także z pozycji 

ustrojowej Prezydenta, jako najważniejszej osoby w państwie. 

Analogicznie będzie rzecz się miała z pozostałymi przestępstwami 

dotyczącymi Prezydenta. Za wymienionym autorem
98

 należy także zau-

ważyć, że zgodnie z art. 16 § 2 kk
99

 przygotowanie do przestępstwa 

zamachu na głowę państwa będzie niekaralne. Czynna napaść i przepis 

                                                                                                                        
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 

wolności” (cyt. za: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny...). 
92 

Tak też P. Kardas, Przestępstwa..., s. 176. 
93

 S. Hoc, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Kodeks karny. 

Komentarz, red. R. A. Stefański, Warszawa 2015, s. 790. 
94

 Ibidem, s. 789. 
95

 K. Wiak, Przestępstwa przeciwko..., s. 808, 809. 
96

 A. Michalska-Warias, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej [w:] 

Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016, s. 370. 
97

 R. Krajewski, Prawnokarna...., s. 27. 
98

 Ibidem, s. 29. 
99

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.... 
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art. 135 § 1 kk
100

 nawiązuje do art. 125 § 1 kodeksu z 1932 roku oraz art. 

233 kk z 1969 roku i także statuuje przestępstwo dopuszczenia się 

czynnej napaści na Prezydenta RP mającej polegać, analogicznie jak to 

wcześniej zostało powiedziane, na „wszelkim działaniu podjętym w celu 

wyrządzenia krzywdy fizycznej”
101

. Tutaj także zarysowuje się spór, co 

do dobra prawnego, jaki przepis ma chronić. Należy zgodzić się  

z P. Kardasem, który uważa, że głównym przedmiotem ochrony będzie 

bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej
102

, co wynika z brzmienia ty-

tułu rozdziału. Niektórzy autorzy na pierwsze miejsce wysuwają cześć  

i nietykalność Prezydenta
103

. 

 W kodeksie karnym mamy także do czynienia ze znieważeniem 

Prezydenta RP w art. 135 § 2 kk
104

. Czynność sprawcza ma polegać na 

takim działaniu, które godzi w cześć i szacunek dla Narodu oraz RP
105

 

(analogicznie, jak ma to miejsce przy art. 133 kk). Brak jest obecnie 

odrębnej regulacji dotyczącej zamachu na Prezydenta RP jako 

konstytucyjnego organu - mamy do czynienia z jednym, zbiorczym 

przepisem dotyczącym wszystkich organów tego rodzaju w art. 128 § 1 

kk. Tym samym kodeks wypełnia lukę prawną, która powstała przez brak 

takich uregulowań w kodeksie karnym z 1969 roku. Zamachy z art. 126 

kk z 1969 roku były bowiem zamachami na życie, zdrowie oraz wolność, 

a nie na nacechowane były na usunięcie organu przemocą. Na pierwszy 

rzut oka można zauważyć pewne podobieństwo między tym artykułem,  

a art. 127 kk. Różnica między nimi jest jednak kolosalna. Art. 128 

zmierza do usunięcia jednostkowego konstytucyjnego organu, a art. 127 

do zmiany całego ustroju państwa. Tutaj także rysuje się spór dotyczący 

przedmiotu ochrony. Tadeusz Bojarski wymienia wyłącznie 

konstytucyjne organy państwa
106

. Krzysztof Wiak proponuje, że będzie to 

                                                      
100

 ,,Art. 135. § 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5” (cyt. za: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny...). 
101 

Wyrok SN z dn. 28.08.1984 r., sygn. IV KR 187/94. 
102 

P. Kardas , Przestępstwa..., s. 183. 
103 

R. Krajewski, Prawnokarna..., s. 51. 
104

 ,,Art. 135 § 2. § 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (cyt. za: ustawa z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks karny...). 

105 K. Wiak, Przestępstwa..., s. 766. 

106 T. Bojarski, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Kodeks 

karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016, s. 356. 
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ochrona czynności urzędowych tychże organów
107

. P. Kardas uważa  

z kolei łącząc powyższe koncepcje, że będą to konstytucyjne organy 

Rzeczypospolitej Polskiej i ich swobodne funkcjonowanie oraz ich 

urzędowe czynności
108

. Karalne jest także przygotowanie do niniejszego 

przestępstwa (128 § 2 kk
109

). 

 W tym samym artykule możemy znaleźć także przestępstwo 

wywierania przemocą wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego 

organu RP (128 § 3 kk
110

). Jest to typ formalny, a więc osiągnięcie 

konkretnego skutku przez wywarcie wpływu na czynności urzędowe. Co 

więcej, kierunek wywierania wpływu może dotyczyć nawet czynności 

legalnych i zgodnych z prawem
111

. Znieważenie (135 § 2) będzie ściśle 

łączyło się z jego odpowiednikiem z roku 1932. Mimo tego, że Prezydent 

jest funkcjonariuszem publicznym i konstytucyjnym organem nie będą go 

obejmować przepisy art. 226  § 1 i 3 (odpowiednio znieważenie 

funkcjonariusza publicznego i konstytucyjnego organu RP), bo te 

wyłączone są na zasadzie lex speciallis (w tym wypadku 135 § 2) derogat 

legi generalli
112

. 

Znieważenie musi być dokonane publicznie i polegać ma na zachowaniu 

mającym charakter obraźliwy, obelżywy, polegający na uczynieniu 

pośmiewiska z Prezydenta
113

. 

 Należy zauważyć, że w przypadku zniesławienia Prezydenta RP 

będzie to spełnienie znamion przestępstwa z art. 212 i nast. kk
114

. Znie-

sławienie, w przeciwieństwie do znieważenia, będzie wiązało się  

z postawieniem zarzutu zracjonalizowanego, ocenianego w kategorii 

                                                      
107

 K. Wiak, Przestępstwa..., s. 758. 
108 

P. Kardas , Przestępstwa...,  s. 121. 
109  

,,Art. 128 § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa 

określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” 

(cyt. za: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny...) 
110

 ,,Art. 128 § 3. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na 

czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega 

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” (cyt. za: ustawa z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny...) 
111 

S. Hoc, Przestępstwa.... 
112  

N. Kłączyńska, Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej [w:] 

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014, s. 

98. 
113 

P. Kardas , Przestępstwa..., s. 173, 184. 
114 

Ibidem. 
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prawdy i fałszu
115

, choć należy jasno zaznaczyć, że granica tutaj jest 

płynna. Osobno zostało także uregulowane bezprawne wywieranie 

wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnych organów, w tym także 

Prezydenta RP (128 § 3 kk). 

 W doktrynie podkreśla się, że to wywieranie wpływu może mieć 

charakter pozytywny – tj. opierać się na działaniu i wymuszaniu 

konkretnych działań przez Prezydenta, a także negatywny – tj. 

uniemożliwiający mu przeprowadzenie jakiś działań
116

. Było to rozsze-

rzenie znamion względem przestępstwa z art. 235 kk z 1969 roku, które 

penalizowało tylko użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu 

zaniechania czynności (a więc miało wyłącznie charakter negatywny). 

Przestępstwo to jest typem bezskutkowym – sprawca nie musi więc 

rzeczywiście osiągnąć skutku w postaci rzeczywistego wpływu na 

czynności. 

4. Przestępstwa dot. przekłamywania historii 

 Swoistym novum, zapoczątkowanym właściwie od przemian 

powojennych jest wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa karnego 

przestępstw penalizujących czyny przekłamujące historię. Pierwszym  

z takich przestępstw jest niewątpliwie przestępstwo propagowania ustroju 

totalitarnego. Jego początki sięgają kodeksu karnego PRL -  

art. 270 § 2
117

. Z jego brzmienia jasno wynika, że przepis zupełnie pomi-

jał inne ustroje totalitarne, jak np. socjalistyczne i komunistyczne. Nie 

trudno zgadnąć, że wynikało to z tego, że mimo śmierci Józefa Stalina  

w 1953 roku o tradycje i nawiązywanie do ustroju ZSRR jako idealnego 

w Polsce okresu PRL-u było łatwo. 

 Sytuacja zmieniła się dzięki regulacji obecnego kodeksu karnego 

i wprowadzenia w nim art. 256 § 1
118

. Ma on na celu karanie sprawców, 

którzy swoim zachowaniem propagują faszystowski lub inny totalitarny 

ustrój państwa – czyli działanie państwa w określony sposób. Łatwo 

                                                      
115 

J. Raglewski, Przestępstwa..., s. 32, 82. 
116 

P. Kardas , Przestępstwa..., s. 126. 
117

  ,,Art. 270 § 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie pochwala faszyzm lub 

jakąkolwiek jego odmianę” (cyt. za: Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks 

karny...). 
118

,,Art. 256. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny 

ustrój państwa (...) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2” (cyt. za: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny...). 
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wywnioskować z tego, że znamię nie zostanie spełnione, jeśli 

pochwalone zostaną faszyzm czy totalitaryzm jako doktryna. Zawęża to 

zakres kryminalizacji w przeciwieństwie do poprzedniego stanu 

prawnego, co należy uznać za rozwiązanie błędne, bo nie wystarczające 

na dostateczne objęcie sankcją karną czynów mających wysoki stopień 

społecznej szkodliwości i polegających na propagowaniu samych idei 

totalitarnych. Z kolei plany ustawodawcy, które miały sprowadzić 

odpowiedzialność karną na osoby fałszujące historię, doprowadziły do 

nowelizacji kodeksu karnego i wprowadzenia art. 132a kk
119

. Przepis nie 

obowiązywał jednak długo. Trybunał Konstytucyjny uznał proces 

legislacyjny, jaki towarzyszył jego uchwaleniu za niezgodny  

z Konstytucją
120

. Tym samym niniejszy przepis został uchylony. 

 Szczególnym rozwiązaniem w kwestii przestępstw związanych  

z przekłamywaniem historii jest przestępstwo tzw. „kłamstwa 

oświęcimskiego” określonego w art. 55 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 

roku o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu
121

. Ma ono na celu ukaranie osób, które 

w szerokim znaczeniu tego słowa negują zbrodnie nazistowskie, 

komunistyczne, a także inne zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub 

wojenne. Z powodu skierowania przez Prezydenta do Trybunału 

Konstytucyjnego nowelizacji powyższej ustawy
122

 nie będzie ona dalej 

omawiana. 

 

 

                                                      
119 

,,Art. 132a. Kto publicznie pomawia Naród Polski o udział, organizowanie 

lub odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3” (cyt. za: obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 

1944-1990 oraz treści tych dokumentów, Dz.U. 2007 Nr 63, poz. 425). 
120  

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 września 2008 r., K 5/07, 

Legalis nr 106244. 
121

 ,,Art. 55. Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których 

mowa w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości” (cyt. za: ustawa z dnia 18 

grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu). 
122

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,31,luty-2018-r.html,  

[dostęp: 27.02.2018 r.]. 
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5. Podsumowanie 

 Przez sto lat jakie w tym roku mijają od odzyskania przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku ustawodawstwo karne przebyło ogromną 

drogę, co wynikało głównie ze zmian ustrojowych i działań wojennych 

prowadzonych na terenie kraju. Z perspektywy czasu należy dobrze 

ocenić dwa główne nieobowiązujące już kodeksy, tj. kodeks karny z 1932 

roku i jego następcę z roku 1969. Oba były kodeksami nowoczesnymi  

i kompleksowymi, dobrze regulującymi omawiane tu zagadnienia. 

Obecnie obowiązujący kodeks karny z roku 1997 także czerpie z tradycji 

swoich poprzedników i we właściwy sposób wypełnia swoją „karzącą” 

rolę w omawianych wyżej przestępstwach. 
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Regulacja odpowiedzialności przewoźnika 

towarowego w prawie polskim – od  

II Rzeczypospolitej Polskiej do dnia dzisiejszego 

Regulation of the cargo carrier's liability in Polish law - from the  

II Republic of Poland to the present day 

 

Abstrakt 

 W treści opracowania analizie poddano historię rozwoju regulacji 

przewozowych w prawie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem 

regulacji odpowiedzialności przewoźnika towarowego. Prześledzone 

zostały losy aktów normatywnych w poszczególnych gałęziach 

transportu. Uwagi w tym zakresie obejmowały historię rozwoju regulacji 

normatywnej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika towarowego na 

przestrzeni okresu II RP, czasów powojennych, aż do czasów 

współczesnych. 

Słowa kluczowe:  

przewóz towarów; odpowiedzialność cywilna; przewóz drogowy, 

kolejowy, lotniczy, morski 

Abstract 

 The study analyzes the history of development of transport 

regulations in Polish law, especially in the area of the cargo carrier’s 

liability. There have been tracked the history of normative acts in the 

particular transport sectors. The chapter includes the history of the 

development of the normative regulation of the civil liability of the cargo 

carrier during the period of the Second Republic, post-war times, up to 

modern times. 
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1. Uwagi wprowadzające 

 Transport towarowy odgrywa ogromną rolę w obecnych 

okolicznościach społeczno-prawnych. Mimo tego, że przepisom 

przewozowym poświęca się w nauce stosunkowo mało uwagi, ich 

znaczenie praktyczne pozostaje ogromne. Dotyczy to m.in. właśnie 

kwestii regulacji odpowiedzialności cywilnej przewoźnika towarowego.  

 W niniejszym opracowaniu autor podejmie próbę zobrazowania 

rozwoju historycznego polskich regulacji przewozowych w zakresie  

w szczególności odpowiedzialności cywilnej przewoźnika towarowego, 

w przedziale od II Rzeczypospolitej Polskiej, aż do III RP. Zakres 

rozważań obejmować będzie tutaj najbardziej podstawowe gałęzie 

przewozu, tj. w szczególności przewóz drogowy, kolejowy, morski oraz 

lotniczy. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszej publikacji autor 

opracowania skupi się jednak przede wszystkim na rozwoju aktów 

regulujących poszczególne reżimy odpowiedzialności przewoźnika 

towarowego, z zasygnalizowaniem jedynie wybranych, najważniejszych 

aspektów regulacji samych mechanizmów odpowiedzialności cywilnej. 

2. Odpowiedzialność przewoźnika towarowego na gruncie ogólnej 

regulacji umowy przewozu 

 Co do zasady regulacja odpowiedzialności przewoźnika 

towarowego następuje w sposób specyficzny dla poszczególnych gałęzi 

przewozu. Niemniej jednak już od czasów II RP istotne znaczenie 

zachowywała również regulacja tycząca się ogólnych unormowań  

w zakresie umowy przewozu. Regulacja ta ma z reguły charakter 

uzupełniający wobec regulacji dla poszczególnych gałęzi oraz domyślny, 

dla nieunormowanych nigdzie indziej reżimów odpowiedzialności 

przewoźnika towarowego. W czasie II RP regulację w tym zakresie 

zawierał choćby Kodeks handlowy
1
, który normował odpowiedzialność 

przewoźnika na zasadzie winy domniemanej
2
.  

                                                      
1

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. 

Kodeks handlowy (Dz.U. nr 57, poz. 502 ze zm.), dalej k.h. 
2
 Por. art. 623 Kodeksu handlowego 



P. Ciok: Regulacja odpowiedzialności przewoźnika towarowego w prawie 

polskim – od II Rzeczypospolitej Polskiej do dnia dzisiejszego 

154 

 

 W chwili obecnej regulację w tym zakresie zawiera obecnie 

obowiązujący Kodeks cywilny
3
, który wraz z wejściem w życie uchylił 

postanowienia Kodeksu handlowego, również w zakresie umowy 

przewozu. W przeciwieństwie jednak do k.h., który zawierał 

autonomiczną regulację odpowiedzialności przewoźnika, k.c. opiera się 

tutaj na ogólnych regułach odpowiedzialności kontraktowej, 

unormowanej w art. 471 i nast., natomiast przy regulacji umowy 

przewozu jedynie przepisy uzupełniające w tym zakresie, m.in. odnośnie 

ograniczenia wysokości odszkodowania. Niemniej i tutaj odpowie-

dzialność opiera się na zasadzie winy domniemanej. 

 Jak jednak wspomniano rola k.c. (poza regulacją ogólnych 

instytucji prawa cywilnego istotnych dla odpowiedzialności cywilnej, np. 

reguł odpowiedzialności solidarnej) ma jedynie charakter uzupełniający. 

Przykładowo, obecnie odpowiedzialność przewoźnika objęta jest 

regulacją k.c. w zakresie przewozu konnego. 

3. Regulacja odpowiedzialności cywilnej przewoźnika morskiego 

 a. Okres międzywojenny oraz początki okresu powojennego 

 Regulacja prawa morskiego w polskim prawie międzywojennym 

miała charakter nieujednolicony, zwłaszcza że proces zastępowania 

ustawodawstwa zaborczego odbywał się tutaj w sposób niejednolity.  

Większy nacisk był w tym przypadku położony na regulację publicznego 

prawa morskiego, w szczególności w zakresie regulującym działalność 

żeglugową pod polską banderą. W efekcie uchwalane były m.in. ustawy  

o bezpieczeństwie statków, czy o polskich statkach handlowych
4
. Na 

morskie prawo prywatne kładziony był mniejszy nacisk, stąd też 

regulacja odpowiedzialności morskiego przewoźnika towarowego była 

przez okres międzywojenny (a nawet jeszcze na początku okresu 

powojennego) regulowana przez ustawodawstwo zaborcze. 

 Szczególne znaczenie miał tutaj zwłaszcza Niemiecki Kodeks 

Handlowy
5
 (<niem.> Handelgesetzbuch, w skrócie HGB), którego księga 

                                                      
3
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze 

zm.), dalej k.c.  
4
 Por. m.in. Ustawa z dnia 28 maja 1920 r. o polskich statkach handlowych 

morskich (Dz.U. nr 47, poz. 285, ze zm.), czy Ustawa z dnia 17 maja 1927 r. o 

pomiarze morskich statków handlowych (Dz.U. nr 47, Poz. 422 ze zm.)  
5
 Zob. J. Łopuski, Rozdział I Polskie prawo morskie, [w;] Prawo morskie t. II, cz. 

Trzecia Prawo żeglugi morskiej, (red.) J. Łopuski, Bydgoszcz 1998, s. 21-23 
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IV obejmuje przepisy dotyczące handlu morskiego, w tym również 

regulację odpowiedzialności przewoźnika morskiego. Przepisy te 

obowiązywały jednak przy uwzględnieniu modyfikacji wynikających  

z przystąpienia przez Polskę do tzw. konwencji brukselskich, 

regulujących m.in. kwestię ograniczenia odpowiedzialności właścicieli 

statków morskich. Zawierały one regulację m.in. odpowiedzialności 

samego okrętarza, tj. armatora, jak również szypra (czyli innymi słowy 

kapitana) okrętu
6
. 

 Przepisy morskie, zwłaszcza o charakterze prywatnoprawnym, 

nie zostały na terenie II RP ujednolicone nie tylko w czasie okresu 

międzywojennego, ale również w czasie bezpośrednio po zakończeniu II 

Wojny Światowej. W zasadzie do utraty znaczenia przez ustawodawstwo 

porozbiorowe doszło dopiero z chwilą wejścia w życie Kodeksu 

Morskiego z 1961 r.
 7

, który w sposób ujednolicony dokonał regulacji 

(przynajmniej zasadniczej części) polskiego prawa morskiego, w tym  

w zakresie odpowiedzialności przewoźnika morskiego. 

 b. Okres Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,  po wejściu w życie 

Kodeksu Morskiego z 1961 r. 

 Uchwalenie polskiego Kodeksu morskiego było kamieniem 

milowym w rozwoju polskiego prawa morskiego w okresie powojennym, 

zarówno jeśli chodzi o publiczne, jak i prywatne prawo morskie. 

Niemniej jednak, pomimo swojej nazwy Kodeks morski z 1961 r. 

stanowił podstawowy akt normatywny, ale raczej jedynie dla stosunków 

związanych  z żeglugą morską, nie zaś całości stosunków związanych  

z działalnością morską. Dlatego też w doktrynie podnoszono, że nazwa 

Kodeksu została przyjęta nieco na wyrost. Jego konstrukcja skupiała się 

na prywatnoprawnych aspektach żeglugi morskiej, nieco na wzór innych 

kodeksów handlowych kontynentalnej Europy
8
. Dalsze akty normatywne, 

obejmujące regulację bardziej szczegółowych kwestii z zakresu prawa 

morskiego tj. np. dotyczących rybołówstwa morskiego
9
 były już dosyć 

                                                      
6
 Księga IV „Handel morski” Niemieckiego Kodeksu Handlowego z dnia 10 

maja 1897 r.  <niem.> Handelsgesetzbuch (HGB) – por. T. Zborowski (tłum.) 

Niemiecki kodeks handlowy z dnia 10 maja 1897 r. z uwzględnieniem ustaw 

uzupełniających na język polski, Poznań 1912, s. 134 i nast.  
7
 Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski (Dz.U. nr 58, poz. 318 ze zm.) 

8
 J. Łopuski, op. cit., s. 25  

9
 Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. nr 22, poz. 115) 
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nieliczne, co nie oznacza jednak że regulacja zawarta w ówczesnym k.m. 

miała charakter kompleksowy.  

 Z punktu widzenia niniejszych rozważań istotne jest jednak to, że 

Kodeks z 1961 r. w sposób dosyć klarowny regulował kwestię 

odpowiedzialności przewoźnika morskiego, w tym również przewoźnika 

towarowego. Regulacje tam zawarte zostały nieomal wprost przejęte do 

późniejszej, obecnie obowiązującej regulacji. Stąd też uwagi w tej kwestii 

znajdą się w kolejnej części pracy. 

 c. III Rzeczpospolita Polska 

 Następcą kodeksu morskiego z roku 1961 pozostaje ustawa  

z dnia 18 września 2001 Kodeks morski
10

. Zasady odpowiedzialności 

przewoźnika morskiego za szkodę w towarze Kodeks reguluje w prawie 

polskim autonomicznie względem innych rodzajów przewozów. Warto  

w tym miejscu zaznaczyć, że rozwiązania przyjęte przez polskiego 

ustawodawcę w sporym stopniu wzorowane pozostają na regulacjach 

zawartych w międzynarodowych konwencjach, w tym w szczególności 

na tzw. Regułach hasko-visbijskich
11

, podobnie zresztą jak i w przypadku 

Kodeksu morskiego z 1961 r. Jak wspomniano powyżej trudno zresztą 

również nie zauważyć, że postanowienia Kodeksu morskiego z 2001 r. 

odnoszące się do odpowiedzialności przewoźnika morskiego za szkodę  

w ładunku pozostają w dużej części nawet nie tyle analogiczne, co wręcz 

wprost przeniesione z Kodeksu morskiego uchwalonego w roku 1961, do 

obecnie obowiązującej regulacji. O ile więc nastąpiła zmiana regulacji 

normatywnej w porównaniu do okresu PRL, to zasadnicza treść regulacji 

odpowiedzialności przewoźnika morskiego pozostała co do zasady 

analogiczna również w obecnie obowiązującym Kodeksie morskim. 

                                                      
10

 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz.U. nr 138 poz. 1545 ze 

zm.) – dalej k.m. 
11

 Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących 

konosamentów, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (ratyfikowana 

zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 1936 r.) (Dz.U. 1937 nr 33 poz. 258), 

zmieniona Protokołem sporządzonym w Brukseli zmieniającym 

Międzynarodową konwencję o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących 

konosamentów, podpisaną w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. (Dz.U. 1980 nr 

14, poz. 48) oraz Protokołem zmieniającym Międzynarodową konwencję o 

ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów z dnia 25 sierpnia 

1924 r. sporządzony w Brukseli dnia 21 grudnia 1979 r. (Dz.U. 1985 nr 9 poz. 

26) 
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 Odpowiedzialność przewoźnika morskiego za szkody powstałe  

w związku z przewozem towarowym regulują art. 165 i następne k.m. 

Regulacja ta kształtuje odpowiedzialność przewoźnika na zasadzie winy 

domniemanej
12

, choć sformułowanej w specyficzny sposób. Kodeks mor-

ski przyjmuje tutaj podejście kazuistycznie, określając cały szereg 

okoliczności, które mogą wyłączać odpowiedzialność przewoźnika 

morskiego. Jednocześnie jednak k.m. daje możliwość powołania się na 

zaistnienie „jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy 

przewoźnika, jego agentów i osób zatrudnionych przez przewoźnika”
13

. 

Regulacja zawarta w tychże przepisach obejmuje nawiązanie do treści 

Reguł hasko – visbijskich i reprezentowanych przez nią tradycji 

anglosaskich.  

 Mimo tego zatem, że redakcja art. 165 §1 mogłaby na pierwszy 

rzut oka sugerować skonstruowanie odpowiedzialności na zasadzie 

ryzyka, w rzeczywistości (ze względu na zacytowanie powyżej 

sformułowanie ekscepcji zawartej w punkcie 15, §1 art. 165) mamy tutaj 

do czynienia z konstrukcją winy domniemanej, choć z bardzo 

szczegółowo rozpisanymi ekscepcjami odpowiedzialności przewoźnika 

za szkodę w ładunku. Można wśród nich wymienić przykładowo 

okoliczności, które określa się jako winę nautyczną
14

, pożar, siła wyższa, 

właściwości towaru, niewłaściwość opakowania itd. 

 Zgodnie z tym przepisem przewoźnik odpowiada za szkodę 

wynikłą z utraty lub uszkodzenia ładunku od momentu przyjęcia go do 

przewozu, aż do wydania odbiorcy. Na marginesie warto zaznaczyć, że 

kwestią, która może budzić kontrowersje, jest ustalenie momentu,  

w którym przewoźnik morski przyjmuje towar do przewozu oraz kiedy 

następuje jego wydanie. Jeśli np. załadunku dokonuje się  

z wykorzystaniem urządzeń przeładunkowych statku, można przyjąć że 

momentem przyjęcia do przewozu będzie zaczepienie partii towaru na 

hak urządzenia statku. Gdy załadunku dokonuje inny podmiot niż 

przewoźnik – można przyjąć, że momentem przyjęcia do przewozu 

będzie przekroczenie burty statku przez ładunek. Analogicznie można 

również przyjąć w zakresie wydania towaru – byłyby to analogicznie 

                                                      
12

 K. Kochanowski, art. 165, [w:] Kodeks morski. Komentarz, red. D. Pyć, E. 

Sodolska, I. Zużewicz Wiewiórska, Lex 2012.  
13

 Art. 165 §2 pkt 15 k.m.  
14

 <franc.> faute nautique, tj. działania lub zaniechania kapitana, innych 

członków załogi, pilota lub osób zatrudnionych przez przewoźnika w zakresie 

nawigacji lub administracji statku 
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momenty odczepienia ładunku od haku urządzenia statku lub 

odpowiednio przekroczenia przez towar burty statku przy rozładunku
15

. 

4. Regulacja odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lądowego 

 Struktura niniejszej części przedmiotowego artykułu wymaga 

słowa komentarza. Zasadniczo bowiem  (patrząc przez pryzmat 

chociażby unormowań międzynarodowych, tyczących się 

odpowiedzialności przewoźnika lądowego), przewóz kolejowy i drogowy  

(a zatem i kwestia odpowiedzialności cywilnej każdego z tych dwóch 

rodzajów przewoźników) winny być rozpatrywane oddzielnie. Ta reguła 

jednak nie do końca przystaje do obecnych realiów normatywnych  

w państwie polskim.  

 Owszem – na początku przewozy te były odseparowane od siebie 

pod względem normatywnym. Należy przy tym podkreślić, że II RP nie 

dysponowała na początku swej historii zbyt rozbudowaną historią  

w zakresie prawa transportowego, w związku z czym ówczesny 

ustawodawca zmuszony był korzystać z wzorców i rozwiązań 

wypracowanych przez inne kraje, jak również na forum 

międzynarodowym. Odmienny był jednak technicznie stopień 

rozbudowania obydwu tychże gałęzi transportu, albowiem transport 

kolejowy był już na początku lat dwudziestych w powszechnym użytku 

(stąd wymagał najpilniejszej regulacji) podczas gdy transport 

samochodowy (choćby ze względu na poziom rozwoju techniki)  

– jedynie w powijakach. Regulacja normatywna obydwu tych gałęzi 

przewozu rozwijała się zatem swoimi własnymi torami, aż do roku 1984 

r., kiedy to doszło do uchwalenia ustawy Prawo przewozowe
16

 . Ustawa 

ta była (i jest w zasadzie nadal) o tyle nowatorska, że zakres jej regulacji 

obejmował szerszy krąg oddziaływania, aniżeli jedynie konkretny rodzaj 

przewozu. Stąd też reguły odpowiedzialności przewoźnika lądowego, 

unormowane w Prawie przewozowym pozostaną analogiczne dla 

towarowego przewoźnika, zarówno lądowego, jak i kolejowego.  

 Z powyższych względów zatem, w dalszej części niniejszego 

artykułu uwagi historyczne dotyczące regulacji odpowiedzialności 

przewoźnika drogowego, jak i kolejowego pozostaną rozbite jedynie na 

gruncie rozważań historycznych do początku lat osiemdziesiątych ub. 

                                                      
15

 S. Matysik, Podręcznik prawa morskiego, Warszawa 1975, s. 179 
16

 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. nr 53 poz. 272 

ze zm.), dalej Prawo przewozowe lub p.p. 
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wieku, albowiem dalsze uwagi tyczące się już stricte Prawa 

przewozowego pozostaną już wspólne dla obydwu kategorii przewozu 

lądowego. 

 a. Regulacje dotyczące przewozu kolejowego, przed rokiem 1984 

 Na gruncie przewozu kolejowego wartych wspomnienia jest kilka 

aktów normatywnych. Jak wspomniano wcześniej, po powstaniu II RP 

najpilniejszą kwestią pozostawała regulacja przewozu kolejowego, co 

nastąpiło w roku 1920 w drodze Rozporządzenia Ministra Kolei 

Żelaznych o przepisach przewozowych obowiązujących na kolejach 

polskich
17

. Jego zakres regulacji dotyczył różnorakich aspektów przewo-

zu kolejowego, nie tylko w zakresie przewozu towarowego, ale również 

przewozu osób, ich bagaży, przesyłek nadzwyczajnych, a nawet zwłok. 

W zakresie przewozu towarowego unormowano najróżniejsze 

szczegółowe kwestie, od listu przewozowego, aż do zagadnień 

związanych z dostarczaniem przesyłek towarowych do poszczególnych, 

małych miejscowości na trasie przejazdu pociągu. Regulacji poddana 

została również odpowiedzialność kolei za zaginięcie, ubytek lub 

uszkodzenie przesyłki. Zgodnie z art. 85 rzeczonego aktu normatywnego 

kolej ponosić miała odpowiedzialność od chwili przyjęcia towaru do 

przewozu do czasu jej wydania, o ile powstałe straty nie powstały z winy 

lub wskutek zleceń osoby uprawnionej do rozporządzania przesyłką,  

z powodu siły wyższej, wadliwości opakowania nie dającego się 

zauważyć z zewnątrz, jak również wskutek wadliwości towaru 

(rozumianego jako zepsucie wewnętrzne, ulatnianie się lub wyciek).  

 Analizując rzeczone unormowanie dojść należy do wniosku, że 

mamy tutaj do czynienia z oparciem konstrukcji odpowiedzialności kolei 

o zasadę ryzyka. W kolejnych przepisach, w szczególności zawartych  

w art. 86, czy też 87 zawarte zostały dalsze ograniczenia 

odpowiedzialności kolei, niemniej jednak nie uzależniały one 

odpowiedzialności kolei od czynnika zawinienia. Art. 86 wprowadzał 

jedynie kategorię dodatkowych okoliczności związanych ze szczególnym 

niebezpieczeństwem przewozu
18

, których uprawdopodobnienie mogło już 

wystarczyć do uwolnienia się od odpowiedzialności przez kolej 

(przypomina to konstrukcję tzw. okoliczności uprzywilejowanych, 

                                                      
17

 Dz.U. 1920,  nr 16, poz. 82 
18

 Dotyczyły m.in. przewozu żywych zwierząt, czy też przewozu ładunków z 

wykorzystaniem niekrytych wagonów 
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zawartych również w Prawie przewozowym, o których mowa będzie 

później).  

 Kolejna regulacja odnosząca się do mechanizmów 

odpowiedzialności przewoźnika kolejowego została zawarta  

w regulaminie przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych  

z roku 1938, wprowadzonym w  drodze rozporządzenia Ministra 

Komunikacji
19

. Wśród rozlicznych regulacji dotyczących przewozu kole-

jowego i samej umowy przewozu znajdowały się tam również 

unormowania dotyczące odpowiedzialności kolei za szkodę,  

w szczególności za szkodę w ładunku lub za opóźnienie w jego 

dostarczeniu. Poza pewnymi drobnymi różnicami przyjęty mechanizm 

odpowiedzialności przewoźnika pozostał tutaj jednak właściwie 

niezmieniony.  

 Pomimo zmiany ustrojowej, rzeczony Regulamin pozostawał  

w mocy obowiązującej jeszcze po II Wojnie Światowej, aż do roku 1953. 

Od tego momentu regulacja odpowiedzialności przewoźnika kolejowego 

uregulowana została za pomocą Dekretu o przewozie przesyłek i osób 

kolejami z dnia 24 grudnia 1952 r.
20

 Stanowił on podstawę dla regulacji 

przewozu kolejowego, aż do późniejszego wejścia w życie Prawa 

Przewozowego. Zasadniczo przyjęty w nim mechanizm 

odpowiedzialności przewoźnika również był bardzo podobny jak we 

wcześniej obowiązujących aktach normatywnych, choć wydaje się że 

warto wspomnieć w szczególności o jednej różnicy. Zgodnie z art. 95 ust. 

1 Dekretu odpowiedzialność Kolei za szkodę w ładunku była wyłączona 

w przypadku udowodnienia, że do powstania szkody doszło z winy lub  

z powodu zlecenia osoby uprawnionej, niewywołanego winą kolei, jak 

również wskutek okoliczności, której kolej nie mogła zapobiec i nie 

mogła uniknąć. Jest to bardziej ogólne sformułowanie, aniżeli we 

wcześniej przytoczonych unormowaniach. O ile pierwsze dwie z sytuacji 

wskazanych w art. 95 ust. 1 można poczytywać jako nieomal klasyczną 

konstrukcję przesłanki egzoneracyjnej właściwej dla zasady ryzyka,  

o tyle ostatnia z nich budzić może pewne wątpliwości. Według poglądów 

ówczesnej doktryny jednak nie zmieniało to faktu, że odpowiedzialność 

przewoźnika kolejowego zachowywała charakter odpowiedzialności 

                                                      
19

 Dokładniej było to Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 24 września 

1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedliwości, Przemysłu i 

Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie „Regulaminu przewozu 

przesyłek towarowych na kolejach żelaznych” (Dz.U. nr 73, poz. 521 ze zm.) 
20

 Dz.U. 1953 nr 4, poz. 7 ze zm. 
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obiektywnej, a przytoczone pojęcie stanowiło zamiennik dla pojęcia siły 

wyższej. Tym niemniej, pomijając tę uwagę, konstrukcja 

odpowiedzialności kolei również nie różni się w znaczący sposób  

w porównaniu do wcześniejszych aktów normatywnych,  

z zastosowaniem bardzo zbliżonych tzw. okoliczności 

uprzywilejowanych przewoźnika włącznie. Regulacje te wg poglądów 

doktryny nie odbiegały od regulacji ówczesnej konwencji CIM
21

 oraz 

opierały się na rozwiązaniach w sporym stopniu analogicznych, jak  

w innych państwach europejskich
22

. 

 b. Regulacje dotyczące przewozu drogowego przed rokiem 1984 

 W przypadku przewoźnika drogowego geneza rozwoju regulacji 

mechanizmów odpowiedzialności wyglądała nieco inaczej.  

W przeciwieństwie do regulacji odpowiedzialności przewoźnika 

kolejowego, odpowiedzialność przewoźnika drogowego jako odrębny 

reżim unormowana została w zasadzie dopiero w roku 1960, w zakresie 

zarobkowego przewozu i spedycji
23

. Podobnie jak regulacja przewozu 

kolejowego w drugiej połowie okresu międzywojennego, regulacja ta 

miała postać Regulaminu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia 

Ministra Komunikacji
24

. Mimo swojej nazwy Regulamin nie stanowił 

wzorca umownego w rozumieniu art. 385 k.c., ale (jako załącznik do 

rozporządzenia Ministra) akt powszechnie obowiązującego prawa
25

. Roz-

porządzenie wydane zostało na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1951 

r. o transporcie drogowym
26

. Co ciekawe, w rozumieniu rzeczonej ustawy 

zakresem pojęcia transportu drogowego obejmowano również przewóz 

konny
27

.  

 Regulacja ta określała różne aspekty zasad odpowiedzialności za 

stratę, czy uszkodzenie ładunku, rozróżniając jednak mechanizm 

                                                      
21

 Tzw. Konwencja berneńska o przewozie towarów kolejami (CIM) z 1890 r. 
22

M. Stec, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w przesyłce. 

Geneza, charakter prawny, granice. Studium prawnoporównawcze, Kraków 

1993 r., s. 56 
23

 Ibidem,  s. 57 
24

 Rozporządzenie z dnia 26 maja 1960 r. w sprawie regulaminu zarobkowego 

przewozu i spedycji w ciężarowym transporcie samochodowym (Dz.U. nr 31, 

poz. 174) 
25

 H. Piekarczyk, Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w lądowym 

transporcie towarów, Warszawa 1977, s. 50 
26

 Dz.U. nr 4, poz. 26 ze zm. 
27

 Por. art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o transporcie drogowym 
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odpowiedzialności przewoźnika za szkodę w zależności od tego, czy do 

szkody na ładunku doszło przy normalnym przewozie przesyłki, czy też 

szkoda nastąpiła tutaj przy najmie pojazdu z kierowcą.  

W przypadku owego drugiego rodzaju umów występowały w doktrynie 

poglądy, że stanowiły one wręcz odrębną kategorię i nie powinno się ich 

zaliczać w ogóle do kategorii umów przewozu
28

. 

 Podstawowe reguły odpowiedzialności za szkodę ładunkową  

w przewozie precyzował § 28 rzeczonego Regulaminu, który stanowił, że 

przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkodę za zaginięcie, 

uszkodzenie przesyłki, tudzież za opóźnienie w jej dostawie, chyba że 

szkodzie nie można byłoby zapobiec mimo dochowania najwyższej 

możliwej staranności. W przeciwieństwie zatem do przewozu 

kolejowego, w tym wypadku konstrukcja odpowiedzialności przewoźnika 

oparta została o regułę winy domniemanej, podobnie jak  

w przypadku podstawowej reguły dla odpowiedzialności umownej, 

zastrzeżonej w art. 472 k.c. Ów reżim odpowiedzialności przewoźnika 

drogowego należy jednak uznać za surowszy, albowiem wskazany art. 

k.c. umożliwia uwolnienie się od odpowiedzialności poprzez wykazanie 

jedynie należytej (nie zaś najwyższej staranności).  

 Na przewoźniku spoczywał zatem obowiązek zachowania 

wyższego poziomu staranności od normalnego kontrahenta umownego, 

najwyższego jaki w danych okolicznościach był tylko możliwy. Dopiero 

jego wykazanie mogło być podstawą dla uwolnienia się od 

odpowiedzialności. W ówczesnej doktrynie występował pogląd, że takie 

sformułowanie rzeczonego postanowienia stanowiło pokłosie 

orzecznictwa arbitrażowego
29

, z którego wynikało, że uwolnienie się od 

odpowiedzialności za szkodę możliwe jest po wykazaniu najwyższej 

możliwej staranności, w związku z którą jednak doszło do przeszkody  

w realizacji przewozu, której przewoźnik nie zawinił i której w żaden 

sposób nie byłby w stanie przezwyciężyć
30

. Biorąc pod uwagę przyjęty 

nurt interpretacyjny pojęcia „najwyższej staranności” można wręcz nawet 

powziąć wątpliwość, czy możliwe byłoby uwolnienie się przez 

przewoźnika od odpowiedzialności w innych sytuacjach niż choćby vis 

maior, czy ingerencja osób trzecich lub samego poszkodowanego (czyli 

                                                      
28

 Por. m.in. W. Górski, Problematyka prawna najmu samochodu, „Państwo i 

Prawo”, 1961 r., nr 5, s. 694-697 
29

 Por. m.in. Uchwałę Kolegium Arbitrażu Głównej Komisji Arbitrażowej nr 

2/58 z dnia 17 kwietnia 1958 r., OSP 1958, poz. 210 
30

 H. Piekarczyk, op. cit., s. 52 
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w innych sytuacjach niż objęte zakresem klasycznych przesłanek 

egzoneracyjnych).  

 Aby podkreślić, jak wysokiego reżimu dowodowego tutaj 

wymagano wystarczy przytoczyć choćby inny przykład z orzecznictwa 

arbitrażowego
31

, zgodnie z którym w przypadku uszkodzenia ładunku, do 

którego doszło wskutek nagłego hamowania pojazdu, dla uwolnienia się 

od odpowiedzialności przez przewoźnika nie wystarczyłoby wykazanie, 

że miały miejsce trudne warunki pogodowe, czy sama w sobie 

konieczność nagłego hamowania, ale także że mimo dołożenia 

niezbędnej dozy ostrożności i dostosowania się do warunków przejazdu 

nie było możliwości uniknięcia uszkodzenia ładunku
32

. 

 c. Prawo przewozowe z 1984 r. 

 Jak wspomniano wcześniej, oddzielna regulacja dla reżimów 

odpowiedzialności przewoźnika drogowego oraz przewoźnika 

kolejowego występowała aż do roku 1984, w którym to doszło do 

uchwalenia ustawy Prawo przewozowe. Jest to obecnie jeden  

z najważniejszych aktów normatywnych prawa polskiego, regulujący 

stosunki przewozowe. Zgodnie z art. 1 rzeczonej ustawy reguluje ona co 

do zasady przewóz odpłatny, realizowany na podstawie umowy, za 

wyjątkiem przewozu morskiego, lotniczego i konnego. Postanowienia 

Prawa przewozowego stosujemy również odpowiednio do przewozu 

realizowanego nieodpłatnie. Do jednych z najważniejszych postanowień 

rzeczonej ustawy należą właśnie regulacje dotyczące odpowiedzialności 

przewoźnika, w tym również przewoźnika towarowego. 

 Na przestrzeni lat zakres obowiązywania rzeczonej ustawy ulegał 

pewnym modyfikacjom. Najważniejsze pozostają jednak dwie. Od 

wejścia w życie ustawy nowelizującej z dnia 2 września 1994 r.
33

 zakres 

stosowania ustawy rozszerzony został o komunikację miejską. Drugą  

z istotnych zmian co do zakresu stosowania ustawy było wyłączenie spod 

jej zakresu przewozu lotniczego. Od 2002 roku bowiem weszła w życia 

                                                      
31

 Pochodzący co prawda jeszcze sprzed obowiązywania Regulaminu, jednakże 

zachowujący aktualność również po jego wejściu w życie – por. orzeczenie 

Głównej Komisji Arbitrażowej z dnia 27 marca 1958 r., OSP 1958, poz. 324 
32

 J. Jacyszyn, Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora w orzecznictwie 

arbitrażowym, Wrocław 1983, s. 114 
33

 Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o zmianie ustawy - Prawo przewozowe 

(Dz.U. nr 111, poz. 536) 
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ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze
34

, która wyłączyła stoso-

wanie Prawa przewozowego do tego rodzaju przewozu.  

 Podstawowe zasady odpowiedzialności towarowego przewoźnika 

lądowego w prawie polskim (tj. zarówno przewoźnika drogowego jak  

i kolejowego) reguluje Prawo przewozowe, a w szczególności art. 65  

i następne. Prawo przewozowe regulując podstawowe reguły 

odpowiedzialności przewoźnika wskazuje, że odpowiada on za utratę, 

uszkodzenie lub ubytek przesyłki od momentu przyjęcia jej do przewozu, 

aż do momentu wydania, jak również za opóźnienie w przesyłce.  

W doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuje się, że odpowiedzialność 

przewoźnika statuowana w prawie przewozowym ma charakter 

odpowiedzialności obiektywnej, niezależnej od winy przewoźnika - 

opiera się zatem na zasadzie ryzyka
35

. 

 Konstrukcja odpowiedzialności przewidziana na gruncie Prawa 

przewozowego bliższa jest zatem do wcześniejszych unormowań 

odpowiedzialności przewoźnika kolejowego, aniżeli przewoźnika 

drogowego. Również i tutaj okoliczności egzoneracyjne, unormowane 

przez ustawodawcę w art. 65 p.p. podzielić możemy na dwie kategorie. 

Pierwsze z nich, pomimo skonstruowania specyficznie pod kątem 

przewozu, zachowują klasyczną formę przesłanek egzoneracyjnych, tj. 

siła wyższa, właściwości towaru, jak również przyczyny występujące po 

stronie nadawcy lub odbiorcy towaru, niewywołane winą przewoźnika. 

 Przesłanki egzoneracyjne, które można by zaliczyć do drugiej 

kategorii charakteryzują się tym, że co prawda w dalszym ciągu to 

przewoźnik pozostaje obciążony ciężarem dowodu. Rygor dowodowy 

pozostaje jednak złagodzony poprzez wskazanie, że przewoźnik musi 

wykazać jedynie, iż do szkody w ładunku mogło dojść w wyniku jednej  

z kilku specyficznie wyszczególnionych okoliczności, a wykazanie takiej 

możliwości rodzi automatyczne domniemanie, że do szkody doszło 

właśnie w efekcie owej okoliczności. Tym samym przewoźnik musi de 

facto jedynie uprawdopodobnić możliwość wystąpienia szkody  

w wyniku jednej z tych okoliczności. Tym samym konieczność 

                                                      
34

 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. nr 130 poz. 1112) 
35

 Zob. M Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005, s. 

258;  A. Jaworski, Prawo przewozowe. Komentarz, Lex 2012;  T. Szanciło, 

Odpowiedzialność kontraktowa przewoźnika przy przewozie drogowym przesyłek 

towarowych, Legalis 2012, ale także Wyrok SO w Białymstoku z dnia 16 

września 2011 r., sygn. akt VII Ga 117/11, niepublik. 



P. Ciok: Regulacja odpowiedzialności przewoźnika towarowego w prawie 

polskim – od II Rzeczypospolitej Polskiej do dnia dzisiejszego 

165 

 

udowodnienia, że okoliczność taka nie zaistniała lub nie miała wpływu na 

powstanie szkody, zostanie przeniesiona z powrotem na występującego  

z roszczeniem przeciwko przewoźnikowi. Podkreślić przy tym tutaj 

dodatkowo należy, że roszczący musi już udowodnić (a nie jedynie 

uprawdopodobnić), fakt niezaistnienia owej okoliczności, aby obalić 

domniemanie dowodowe, działające w tym wypadku na korzyść 

przewoźnika. Ze względu na owe szczególne złagodzenie obciążenia 

dowodowego przewoźnika owe okoliczności określa się czasami mianem 

tzw. „okoliczności uprzywilejowanych”
36

. W porównaniu do uprzednich 

regulacji dotyczących przewozu kolejowego nastąpiła tutaj dosyć daleko 

idąca zmiana w zakresie okoliczności, jakie uznaje się za 

„uprzywilejowane”, choć niektóre zostały skonstruowany w sposób 

podobny, np. te dotyczące szkody powstałej przy załadunku lub 

rozładunku towaru. 

5. Regulacja odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego 

 Jak wspomniano uprzednio, odpowiedzialność cywilna 

przewoźnika lotniczego przez krótki, niespełna dwudziestoletni okres 

była objęta wspólną regulacją z przewozem drogowym i kolejowym.  

Z uwagi jednak na to, że okres ten traktować można  

w sumie jako jedynie epizod w zakresie regulacji przewozu lotniczego  

w prawie polskim, uwagi historyczne odnośnie ich rozwoju muszą zostać 

uwzględnione odrębnie w ramach przedmiotowego opracowania. 

 a. Okres międzywojenny 

 Pierwowzorem obecnych unormowań były akty wcześniej 

obowiązujące, takie jak Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej o prawie lotniczym z dnia 14 marca 1928 r.
37

 Akt ten w sposób 

stosunkowo kompleksowy regulował stosunki przewozowe  

w transporcie lotniczym. Pod kątem odpowiedzialności przewoźnika 

regulował on w sposób odrębny zasady odpowiedzialności w przewozie 

osobowym i towarowym, a ponadto przesuwał punkt ciężkości zasady 

odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z zasady winy, bliżej ku 

odpowiedzialności obiektywnej
38

. Zgodnie bowiem z art. 64 Rozporzą-

dzenia, przewoźnik lotniczy miał być odpowiedzialny za wyrządzoną 

szkodę w związku z przewożoną przesyłką bagażową lub towarową, o ile 

                                                      
36

 Por. M. Stec, Umowa przewozu…, op. cit., s, 261 
37

 Dz.U. 1928 nr 31, poz. 294 ze zm.  
38

 M. Stec, Odpowiedzialność cywilna…, op. cit., s. 56 
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nie udowodni że do jej powstania doszło w wyniku jednej z okoliczności, 

tj. siła wyższa, właściwości przesyłki, niedostateczne opakowanie lub też 

z winy wysyłającego. Wydaje się zatem, że można stwierdzić, iż w tej 

sytuacji możemy mówić o klasycznej konstrukcji zasady ryzyka,  

z odpowiednimi przesłankami egzoneracyjnymi. W przeciwieństwie 

jednak do analogicznych regulacji w zakresie przewozu kolejowego lub 

też obecnej konstrukcji występującej na gruncie Prawa przewozowego, 

brak tutaj odpowiednika wspomnianych „okoliczności uprzywi-

lejowanych”, stanowiących ułatwienie dowodowe dla przewoźnika. De 

facto, przytoczona konstrukcja z Rozporządzenia z roku 1928 najbardziej 

zbliżona wydaje się do klasycznej konstrukcji zasady ryzyka, którą 

przyrównać można choćby do przykładu odpowiedzialności za ruch 

przedsiębiorstwa, unormowanej w obecnie obowiązującym art. 435 k.c. 

Pomimo tego, że wydanie owego rozporządzenia poprzedza o prawie  

o rok uchwalenie konwencji warszawskiej
39

, jego treść w dużym stopniu 

pozostaje kompatybilna z postanowieniami Konwencji, co wynikało  

z bardzo silnych inspiracji projektami konwencji po stronie twórców 

Rozporządzenia
40

. 

 b. Okres powojenny 

 Regulacje przewozu lotniczego pozostawały w swej historii  

w silnym uzależnieniu od rozwoju technologicznego. Pomimo tego, że 

przepisy rzeczonego Rozporządzenia zachowały swoją moc 

obowiązującą jeszcze w czasach powojennych, to z czasem stały się po 

prostu nazbyt przestarzałe. Z tych też względów doszło do uchwalenia 

ustawy z dnia 31 maja 1962 r. – Prawo lotnicze
41

. Uwzględniała ona już 

zasady przyjęte w Konwencji chicagowskiej z 1944 r., jej załącznikach, 

protokole haskim z 1951 r., konwencji guadalajarskiej z 1961 r. oraz 

konwencjach rzymskich (z 1933 r. oraz 1952 r.)
42

.  

                                                      
39

 Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących 

międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 

października 1929 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1932 r.). 

(Dz.U. 1933 nr 8 poz. 49) 
40

 A. Konnert, Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 

2010, s. 46 
41

  Dz.U. nr 32, poz. 153 ze zm. 
42

 A. Konnert, Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku 

powietrznego, Warszawa 2014, s. 121  



P. Ciok: Regulacja odpowiedzialności przewoźnika towarowego w prawie 

polskim – od II Rzeczypospolitej Polskiej do dnia dzisiejszego 

167 

 

Prawo lotnicze z 1962 r. w brzmieniu sprzed wejścia w życie Prawa 

przewozowego również regulowało zasady odpowiedzialności zarówno 

przewoźnika towarowego, jak i przewoźnika osobowego
43

. Zachowywało 

ono przy tym moc obowiązującą aż do wejścia w życie ustawy z dnia 3 

lipca 2002 r. Prawo lotnicze
44

. Wejście w życie Prawa przewozowego 

doprowadziło jednak do derogacji przepisów Prawa lotniczego z 1962 r. 

które regulowały odpowiedzialność przewoźnika lotniczego
45

, poddając 

odpowiedzialność przewoźnika lotni-czego pod reżim p.p. Dopiero 

wejście w życie Prawa lotniczego z 2002 r. doprowadziło jednocześnie 

do derogacji Prawa lotniczego z 1962 r. w całości, jak również uchyliło 

stosowanie Prawa przewozowego do odpowiedzialności przewoźnika 

lotniczego, normując tę kwestię samodzielnie.  

 Odnosząc się do unormowań dotyczących odpowiedzialności 

przewoźnika lotniczego zawartych w Prawie lotniczym z 1962 r. należy 

stwierdzić, że dosyć znacząco odeszły one od unormowań zawartych  

w Prawie lotniczym z 1928 r. Tytułem przykładu wskazać można, że 

zgodnie z art. 75 i 77 w zw. z art. 78 przewoźnik lotniczy odpowiadał na 

tej podstawie za szkodę na przewożonym towarze lub za opóźnienie  

w jego dostarczeniu w przypadku gdy do zdarzenia powodującego szkodę 

doszło w trakcie przewozu lotniczego, chyba że przewoźnik 

udowodniłby, że przedsięwziął wszelkie możliwe środki dla uniknięcia 

szkody. Tak zarysowanej odpowiedzialności w żadnym razie nie można 

zatem poczytywać jako odpowiedzialności absolutnej, trudno uznać ją 

nawet za odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, o której była mowa  

w przypadku Rozporządzenia Prezydenta z roku 1928. Dla uwolnienia się 

od odpowiedzialności przez przewoźnika lotniczego konieczne było 

udowodnienie nie tyle konkretnej przesłanki egzoneracyjnej, ile raczej 

zachowanie szczególnej staranności
46

 poprzez zastosowanie wszelkich 

środków ostrożności. Przyjąć zatem należy, że w zasadzie 

odpowiedzialność tak unormowana miała charakter odpowiedzialności na 

zasadzie winy domniemanej. Wydaje się tym samym, że Prawo lotnicze  

z 1962 r. złagodziło nieco reżim odpowiedzialności w porównaniu do 

wcześniejszego reżimu Rozporządzenia z roku 1928, aby następnie został 

                                                      
43

 Zob. art. 74-87 ustawy z dnia 31 maja 1962 r.  Prawo lotnicze  
44

 Dz.U. nr 130, poz. 1112 ze zm. 
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 Por. art. 88 ust. 2 Prawa przewozowego, w zakresie derogacji przepisów 
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on ponownie ujęty w ramy odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, 

unormowanej w Prawie przewozowym.  

 c. III Rzeczpospolita Polska 

 Jak wspomniano powyżej, w wyniku wejścia w życie Prawa 

lotniczego z 2002 r. doszło jednocześnie do uchylenia w całości Prawa 

lotniczego z 1962 r., jak również zmiany Prawa przewozowego w ten 

sposób, że przewóz lotniczy został wyraźnie wyłączony spod zakresu 

stosowania Prawa przewozowego i jednocześnie poddany pod reżim 

Prawa lotniczego. Wiązało się to również automatycznie z uchyleniem 

stosowania reżimu odpowiedzialności unormowanym w p.p. do 

lotniczego przewozu towarowego.  

 Należy jednak zaznaczyć, że Prawo lotnicze z 2002 r. w sposób 

zupełnie odmienny unormowało kwestię odpowiedzialności przewoźnika 

lotniczego, zwłaszcza jeśli spojrzeć przez pryzmat techniki legislacyjnej. 

Zgodnie bowiem  art. 208 odpowiedzialność towarowego przewoźnika 

lotniczego zarówno w przewozie krajowym, jak i przewozie 

międzynarodowym objęta została regulacją na zasadach określonych  

w umowach międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 

Polską, stosownie do zakresu ich stosowania. Innymi słowy, 

ustawodawca zrezygnował w tym wypadku z samodzielnego normowania 

zasad odpowiedzialności przewoźnika (nawet z normowania na 

analogicznych zasadach), odwołując się wprost bezpośrednio do 

postanowień właściwej konwencji międzynarodowej.  

 Pod tym kątem należy mieć na względzie chronologię, jeśli 

chodzi o ratyfikację przez RP konwencji międzynarodowych. W dacie 

wejścia w życie Prawa lotniczego z 2002 r. (tj. 17 listopada 2002 r.) na 

terenie Polski obowiązywał system unormowany w ramach Konwencji 

Warszawskiej. W roku 2005 doszło jednak do ratyfikacji
47

 Konwencji 

Montrealskiej
48

, w związku z czym w chwili obecnej reżim odpowie-

dzialności przewoźnika unormowany w tejże Konwencji będzie tutaj 

                                                      
47

 Ratyfikacja nastąpiła w drodze ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o ratyfikacji 

Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego 

przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. nr 

150, poz. 1237) 
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 Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących 

międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r.  (Dz.U. 2007 nr 

37, poz. 235) 
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decydujący. Pod kątem unormowania odpowiedzialności przewoźnika 

towarowego nie jest to jednak różnica bardzo znacząca, albowiem 

postanowienia Konwencji Montrealskiej co do zasady właściwie 

powtarzają postanowienia Konwencji Warszawskiej w tym zakresie
49

.  

 Konwencja Montrealska zawiera dosyć specyficzne 

unormowanie w kwestii odpowiedzialności za szkodę w towarze oraz za 

opóźnienie w jego dostarczeniu. Zgodnie z treścią art. 18 Konwencji 

Montrealskiej przewoźnik ponosi za szkody na przewożonym towarze,  

w sytuacji gdy wydarzenie które do niego doprowadziło miało miejsce  

w czasie przewozu lotniczego (rozumianego jako czas, w którym ładunek 

znajdował się pod opieką przewoźnika), chyba że przewoźnik udowodni, 

że do szkody doszło wskutek jednej z enumeratywnie wymienionych 

okoliczności. Do okoliczności tych Konwencja zalicza czynniki związane 

z samym towarem (tj. wada własna towaru), jego opakowaniem, 

działaniami wojennymi, czy działaniami władz publicznych, związanych 

z wwozem, wywozem lub tranzytem ładunku. W przypadku 

odpowiedzialności za szkodę w opóźnieniu z kolei Konwencja stanowi, 

że przewoźnik nie odpowiada jeśli udowodni, że przedsięwziął wszelkie 

możliwe środki dla uniknięcia szkody. De facto zatem mamy tutaj do 

czynienia z przyjęciem dwóch odmiennych reżimów odpowiedzialności 

za szkodę w samym ładunku oraz za opóźnienie w jego dostarczeniu.  

O ile w pierwszym przypadku pozostaje raczej bezsporne, że występuje 

tutaj odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, o tyle w przypadku szkody 

powstałej w wyniku opóźnienia w przewozie wydaje się raczej, że doszło 

do złagodzenia reżimu odpowiedzialności przewoźnika, poprzez 

przyjęcia konstrukcji zbliżonej do odpowiedzialności na zasadzie winy 

domniemanej
50

.  

6. Uwagi końcowe 

 Jak starano się ukazać w ramach niniejszego opracowania, 

rozwój regulacji normatywnej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika 

towarowego przebiegał w sposób bardzo różnorodny na poszczególnych 

etapach historii regulacji na przestrzeni XX oraz XXI wieku. Trudno 

wskazać tutaj jakąkolwiek wspólną cechę rozwoju owych regulacji przy 

porównaniu genezy rozwoju regulacji odpowiedzialności cywilnej 

przewoźników towarowych, w poszczególnych gałęziach przewozu. 

Każda z nich rozwijała się mniej lub bardziej w sposób autonomiczny, 
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 A. Konnert, Odpowiedzialność cywilna…, op. cit., s. 174 
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dostosowując się zarówno do stopnia rozwoju technologicznego, jak  

i stosunków prawno-społecznych związanych z wykorzystywaniem 

poszczególnych gałęzi transportu. Szczególnie interesujące w tym 

względzie wydają się zwłaszcza losy regulacji odpowiedzialności 

cywilnej przewoźnika lądowego w kontekście uchwalenia Prawa 

przewozowego. Połączenie w jednym miejscu regulacji 

odpowiedzialności dla więcej niż jednej gałęzi przewozu  

(w szczególności drogowego i kolejowego, ale przez pewien okres 

również choćby lotniczego) stanowiło wyraz tendencji integracyjnych, 

widocznych coraz wyraźniej także w doktrynie innych państw 

europejskich, zwłaszcza doktrynie niemieckiej
51

, jednakże faktyczna ich 

realizacja poprzez uchwalenie Prawa przewozowego stanowiło 

ówcześnie nowatorski krok w skali europejskiej (zarówno państw 

zachodnich jak i bloku wschodniego). Wszystko to podkreśla dodatkową 

złożoność i w sumie w pewnym stopniu oryginalność polskiej myśli 

normatywnej w zakresie rozwoju regulacji przewozowych.  
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Polska polityka historyczna a prawda o Holokauście 

Polish national identity and the true face of the Holocaust 

 

Abstrakt  

 Praca stanowi próbę analizy zagadnienia polskiej polityki 

historycznej względem Holokaustu oraz odniesienie jej do polityki 

historycznej prowadzonej przez Niemcy oraz Izrael. Przedstawiono  

w niej trzy istotny elementy, wpływające na kształtowanie się 

powojennych relacji międzynarodowych: wywołanie II Wojny Światowej 

przez Niemców oraz wprowadzenie przez nich terroru na okupowanych 

terenach, relacje polsko-żydowskie podczas okupacji niemieckiej, 

przyczynienie się samych Żydów do eksterminacji współbraci. 

Szczególne miejsce poświęcono na wskazanie braku spójnej  

i przemyślanej polityki historycznej prowadzonej przez poszczególne, 

polskie rządy oraz konsekwencje tego stanu rzeczy dla budowania 

wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.  

Słowa kluczowe:  

Polityka historyczna, Żydzi, Niemcy, Izrael, Polska, tożsamość 

narodowa, Holokaust 

Abstract 

 This work is an attempt to analyze the issue of Polish historical 

policy towards the Holocaust and to refer it to the historical policy 

pursued by Germany and Israel. It presents three important elements 

influencing the formation of post-war international relations: trigger of 

the Second World War by the Germans and the implement of terror in the 

occupied territories, Polish-Jewish relations during the German 

occupation and the contribution of the Jews to the extermination of 

themselves. A particular place was devoted to point out the lack of 

coherent and thought-out historical policy pursued by individual Polish 
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governments and the consequences of this state for building Poland's 

image on the international arena. 

Key words:  

historical policy, Jews, Germany, Israel, Poland, polish national identity, 

the Holocaust  

 

Wprowadzenie 

 Proces budowania demokratycznego państwa prawnego 

rozpoczęty w Polsce po 1918 r. związany był nie tylko z odbudową 

państwowości w kontekście ustrojowym, prawnym oraz gospodarczym, 

ale również i społecznym. Okres międzywojenny jawił się jako czas 

wieloaspektowego rozwoju polskich terenów, ale także jako okres napięć 

społecznych (np. stosunek Narodowej Demokracji do kwestii 

żydowskiej
1
). Z kolei wybuch II Wojny Światowej przyniósł okupacyjny 

terror oraz Holokaust. Wydarzenia, które rozegrały się na polskich 

terenach okupowanych przez nazistów, przez lata były okryte płaszczem 

milczenia
2
.  

 W tym samym czasie Niemcy prowadząc zakrojone działania  

w zakresie własnej polityki historycznej „wymazali” ze świadomości 

Europy i świata swój udział w dziele Holokaustu. Prowadzone przez nich 

działania nie miały większego znaczenia dla władz PRL, które próbowały 

jeszcze bardziej nastawić przeciwko sobie naród polski i żydowski. 

Pogromy lat 40.-60. XX w. do jakich doszło w Polsce, ukształtowały  

w świecie wyobrażenie o Polaku-antysemicie
3
. Zaprzepaszczono dorobek 

Rzeczypospolitej budowanej przez obie nacje oraz poświęcenie (często 

życia) Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II Wojny Światowej
4
.  

                                                      
1
 O. Bergmann, Narodowa Demokracja a Żydzi 1918-1929, Poznań 2015, s. 32-

54. 
2
S. Korboński, The Jews and Poles in Word War II, New York 1989, s. 10-11.  

3
M. Adamczyk, Pogrom Żydów kieleckich (4 lipca 1946 r.) w świetle polskiej 

prasy emigracyjnej, [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” nr 

6/199, s. 293. 
4

Na liście Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata znajdują się nazwiska 

Polaków, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów: https://sprawie-

dliwi.org.pl/pl/o-sprawiedliwych/instytut-yad-vashem/lista-yad-vashem?page=1, 

dostęp z dnia 12 lutego 2018 r. 
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 Transformacja ustrojowa oraz lata III Rzeczypospolitej, mimo lat 

zaniedbania pod względem dążenia przez Polskę do budowania 

świadomości świata o zbrodniach jakie dokonały się na jej terenie  

w czasach okupacji niemieckiej, nie przyniosły koniecznych działań  

w zakresie kształtowania narodowej polityki historycznej. Kolejne rządy 

próbowały z różnym skutkiem mierzyć się z tym problemem. W artykule 

postaram się przedstawić podstawowe założenia polityki historycznej 

prowadzonej przez poszczególne rządy III Rzeczypospolitej, przede 

wszystkim w zakresie dochodzenia prawdy o Holokauście oraz wskażę 

na błędy, niejasności oraz brak spójności w prowadzonych działaniach
5
.  

 Współcześnie istotnym elementem funkcjonowania 

poszczególnych państw na arenie międzynarodowej jest prowadzenie 

przez nie prawidłowej polityki historycznej. Niekiedy w literaturze 

przedmiotu pojęcie to używane jest zamiennie z terminem „polityka 

pamięci”
6
. Po raz pierwszy termin odnoszący się do polityki historycznej 

pojawił się w drugiej połowie XX w. w Niemczech. Kazimierz Wóycicki 

wskazuje, że termin „polityka historyczna” narodził się w Niemczech  

w okresie upadku systemu komunistycznego w Europie
7
. Proces wdra-

żania działań wchodzących w zakres polityki historycznej, związany był 

z próbą odbudowania przez państwo niemieckie swojej pozycji 

międzynarodowej, w oderwaniu od przeszłości odnoszącej się do 

istnienia i funkcjonowania III Rzeszy
8
.  

 Od historii danego państwa nie da się uciec, czego przykładem są 

Niemcy, które pomimo prowadzenia swojej polityki historycznej na 

bardzo wysokim poziomie, co jakiś czas muszą zmierzyć się  

z przeszłością swoich przodków. Stało się tak, m.in. w czasie 

międzynarodowej debaty na temat polskiej ustawy dotyczącej Instytutu 

Pamięci Narodowej. Ze względu na zaostrzający się konflikt na linii 

                                                      
5

E. Ponczek, Polityka wobec pamięci versus polityka historyczna: aspekt 

semantyczny, aksjologiczny i merytoryczny w narracji polskiej, [w:] „Państwo i 

Prawo” nr 2/2012, s. 15. 
6
 J. Michałek, Współcześnie o przeszłości, czyli wpływ polityki historycznej na 

kształt podręczników szkolnych, [w:] „Klio” nr 16/2011, s. 171. 
7
 J. Woycicki, Rola polityki historycznej we współczesnych stosunkach polsko-

niemieckich, [w:] „Problemy Międzynarodowe. Biuletyn Centrum Stosunków 

Międzynarodowych”, nr 1/1998, s. 6.  
8

Polityka historyczna w Polsce i w Niemczech: http://www.polska1918-

89.pl/pdf/musialem-przeskakiwac-przez-plot,5556.pdf, dostęp z dnia 12 lutego 

2018 r.  
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Polska-Izrael, część niemieckich polityków wystąpiła w mediach 

z oświadczeniem o nazistowskiej odpowiedzialności za II wojnę 

światową i Holokaust
9
.  

Okres II Rzeczypospolitej 

 Konsekwencje związane z zaniechaniem prowadzenia 

odpowiednich działań w ramach upowszechniania wiedzy na temat 

historii i znaczenie poszczególnych wydarzeń historycznych dla danego 

państwa bardzo jasno uwidaczniają się na przykładzie Polski. Państwo, 

które przez 123 lata pozostawało w niewoli, a tym samym nie miało 

silnej reprezentacji dyplomatycznej, wchodziło w XX w. z nowymi 

możliwościami. Odzyskanie przez Polaków niepodległości w 1918 r. 

stwarzało im szansę na odbudowanie silnego państwa w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Działania podejmowane przez demokratycznie 

wybrane władze państwowe umożliwiły wieloaspektowy rozwój Polski  

w latach 1918-1939
10

.  

 To właśnie wówczas doszło do znacznego rozwoju 

ekonomicznego, społecznego oraz demograficznego państwa polskiego. 

Okres międzywojenny był czasem budowania państwowości na zasadach 

wybrzmiewających z Konstytucji, a zapewniających demokratyczny 

porządek prawny. II Rzeczypospolita była państwem, w którym 

obywatele mogli w końcu swobodnie (w granicach prawa) rozwijać 

swoje zakłady, uczestniczyć w życiu publicznym czy edukować młodzież 

na wyższych poziomach (uczelnianych). Ponadto należy zauważyć, że II 

Rzeczypospolita stanowiła państwo wielonarodowe, na którego terenie 

współistniały obok siebie różne religie, tradycje oraz kultury
11

.  

 W literaturze przedmiotu wskazuje się, że współistnienie na 

jednym terytorium państwowym różnych nacji doprowadzało do różnego 

rodzaju konfliktów. Niemniej nie były to wydarzenia zakrajające  

o prześladowania na szeroką skalę. W Polsce w tym okresie mieliśmy do 

czynienia zarówno z działaniami Polaków skierowanymi przeciwko 

                                                      
9

Niemiecki MSZ zabrał głos w sprawie odpowiedzialności za Holokaust. 

Antypolska narracja legnie w gruzach? http://niezalezna.pl/216086-niemiecki-

msz-zabral-glos-w-sprawie-odpowiedzialnych-za-holokaust-antypolska-narracja-

legnie-w-gruzach, dostęp z dnia 12 lutego 2018 r.  
10

W. Wrzesiński, Kształtowanie nowych granic państwa polskiego po II wojnie 

światowej a przyszłość polityczna, gospodarcza i kulturowa Rzeczypospolitej, 

[w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” nr 5/2011, s. 14. 
11

Tamże. 
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Żydom (np. pogromy) jak i z działaniami Żydów zmierzającymi do 

zepchnięcia i zmarginalizowania społeczności polskiej w wielu branżach 

(np. handlu, krawiectwie). Problem relacji polko-żydowskich istniejący 

w okresie międzywojennym wymaga gruntownych badań skupiających 

się na analizie materiałów źródłowych, dokumentów oraz relacji 

świadków (zarówno tych pochodzenia polskiego jak i żydowskiego). 

Niemniej mimo występowania pewnych konfliktów pomiędzy obiema 

nacjami, nie można zapominać, że narody te przez wieki współistniały ze 

sobą na jednym terytorium we względnej zgodzie i szacunku
12

.  

 W II Rzeczypospolitej istniały zarówno wspólnoty żydowskie 

zamknięte, które izolowały się od reszty społeczeństwa, ale również 

funkcjonowały wspólnoty żydowskie otwarte na zawieranie kontaktów  

z innymi nacjami. Często żydowskie dzieci bawiły się razem z polskimi 

dziećmi na podwórzu, a ich rodzice spotykali się w tych samych 

miejscach rekreacyjnych (np. parki) czy miejscach handlu (sklepach, 

targach)
13

.  

Okres II Wojny Światowej 

 Asymilację narodu żydowskiego przerwał wybuch II Wojny 

Światowej, a tym samym okupacja ziem polskich przez hitlerowców.  

1 września 1939 r., stał się pamiętnym dniem dla wszystkich Polaków. 

Niemniej to właśnie ludność żydowska została poddana szczególnemu 

terrorowi ze strony niemieckich okupantów. Współistnienie obu 

narodów, polskiego i żydowskiego, tak starannie dopracowywane przez 

wieki, a po 1918 r. wchodzące w nowy etap rozwoju, zostało poddane 

ogromnej próbie. Działania podejmowane przez nazistów skupiały się na 

wyniszczeniu narodu żydowskiego. W tym celu podjęli oni zakrojone 

działania zmierzające do eksterminacji całej tej nacji na terenach 

okupowanych. Należy przy tym zauważyć, że tylko w Polsce została 

wprowadzona kara śmierci za jakąkolwiek pomoc udzieloną Żydowi
14

.  

 Nikt nie przypuszczał, że działania militarne podjęte przez 

Niemców w 1939 r. staną się początkiem wielkiej eksterminacji narodu 

żydowskiego. W wyniku Holokaustu wojny nie przeżyło 1/3 wszystkich 

                                                      
12

Pamięć. Historia Żydów polskich przed, w czasie i po zagładzie, Warszawa 

2004, s. 12-14.  
13

Tamże.  
14

IPN, Polacy ratujący Żydów w latach II wojny światowej. Materiały dla ucznia, 

Warszawa 2008, s. 65. 
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Żydów na świecie, w tym 2/3 Żydów europejskich. Większość z nich 

zginęła w obozach utworzonych na polskich terenach okupowanych 

przez nazistów, po przybyciu do nich transportami deportacyjnymi. 

 Ludność okupowanych terenów przez Niemców stanęła przed 

wielką próbą. Niemniej w państwach zachodnich, pomoc Żydom nie była 

tak surowo karana jak w Polsce, co również istotne poszczególne kraje 

(rząd Vichy
15

 czy władze węgierskie
16

) współpracowały z Hitlerem  

w procesie wywózki nacji żydowskiej do obozów koncentracyjnych.  

W Polsce takie działania nie miały miejsca. Polskie Państwo Podziemne 

rozpracowywały zdrajców oraz szmalcowników, którym wymierzane 

były najwyższe kary – śmierci. Przedstawiciele okupowanego narodu 

polskiego nie tylko nie przyłożyli się do dzieła Holokaustu, ale wręcz 

prowadzili działania zmierzające do wymierzenia sprawiedliwości 

względem osób współpracujących z niemieckim okupantem
17

.  

 Próba zrozumienia mechanizmów funkcjonowania polityki 

historycznej w kontekście polsko-żydowsko-niemieckich relacji w czasie 

II Wojny Światowej, szczególnie w odniesieniu do Holokaustu wymaga 

przywołania kilku elementarnych faktów z historii: odpowiedzialności 

Niemiec za wybuch II Wojny Światowej oraz Holokaust, relacjach 

polsko-żydowskich istniejących w czasie okupacji niemieckiej oraz 

stosunku samych Żydów do Holokaustu w kontekście działalności  

w różnego rodzaju organizacjach (np. Judenracie, Policji Żydowskiej). 

 Pierwszym z nich jest kwestia agresywnej polityki prowadzonej 

przez III Rzeszę, która w konsekwencji doprowadziła do wybuchu wojny, 

eskalacji przemocy oraz szeregu niehumanitarnych zachowań względem 

nie tylko pojedynczych osób, ale również wobec całych nacji. Pamiętny 

dzień, 1 września 1939 r., nie zapowiadał tragedii, jaka miała dotknąć 

mieszkańców Polski, szczególnie tych żydowskiego pochodzenia. Jeden  

z Żydów zamieszkujących Polskę, Abraham Finkler, określił początek 

wojny polsko-niemieckiej, jako koniec żydowskich marzeń, kres ich 

świata. Martyrologia narodu żydowskiego spowodowana działaniami 

                                                      
15

P. Klamann, Miedzy realizmem a oportunizmem. Rzecz o Francji Vichy, [w:] 

„Folia Historica Cracoviensia” v.18/2012, s. 309-312. 
16

C. Madajczyk, Deportacje i eksterminacje Żydów w Europie Środkowo-

Wschodniej, [w:] „Dzieje Najnowsze” nr 18/1986, s. 31-32. 
17

J. Wołkonowski, Wymiar Sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na 

Wileńszczyźnie w latach II wojny światowej, [w:] „Miscellanea Historico-

Iuridico” T. V, 2007, s. 125. 
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nazistowskiego okupanta skupiała się na wielu aspektach ich życia, 

począwszy od warunków socjalno-bytowych, po szereg społeczno-

kulturalnych ograniczeń wprowadzonych przez Niemców
18

. Kolejne mie-

siące przyniosły rozprzestrzenienie działań wojennych na inne kraje 

europejskie, a tym samym niemalże cała europejska społeczność 

żydowska została zagrożona przez hitlerowską III Rzeszę. Należy jednak 

zwrócić uwagę, że jedynie na polskich terenach okupowanych przez 

Niemców wprowadzono karę śmieci za wszelką pomoc udzielaną 

narodowi żydowskiemu
19

. 

 Drugą kwestią są relacje, które istniały w czasie II Wojny 

Światowej pomiędzy Żydami a Polakami. Od rozpoczęcia działań 

wojennych relacje polsko-żydowskie przechodziły przemiany. Sytuacja, 

jaka zapanowała w Generalnym Gubernatorstwie, nie może być 

porównywana z żadnym innym terenem okupowanym przez Niemców. 

Należy bowiem zwrócić uwagę, że tylko Polakom groziła kara śmierci za 

pomoc udzielaną narodowi żydowskiemu. Polityka okupanta wobec 

narodu polskiego była zgoła odmienna niż wobec Francuzów czy 

Węgrów. Stąd działania pomocowe ze strony Polaków dla Żydów były 

obarczone ogromnym ryzykiem, nie tylko utraty własnego życia, ale 

również swojej najbliższej rodziny, w tym dzieci
20

.  

 Brutalne metody stosowane przez Niemców ograniczały 

możliwość niesienia pomocy Żydom przez Polaków. Niemniej wśród 

mieszkańców Polski było wielu, którzy ryzykowali, aby ocalić 

bezbronnych ludzi przed nazistowskim wyrokiem śmierci w komorach 

gazowych. Niewątpliwie okres okupacji niemieckiej był czasem wielkiej 

próby i bohaterstwa względem osób, które podążyły z pomocą względem 

Żydów. Przykładów heroicznego zachowania można wyliczać  

w dziesiątkach tysięcy, o czym świadczy lista Polaków uhonorowana 

medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.  

 Trzecim aspektem istotnym dla polskiej polityki historycznej 

względem Holokaustu jest działalność podejmowana przez samych 

Żydów w czasie II Wojny Światowej. Już na początku okupacji niemieckiej 

                                                      
18

 E. Silverman-Goldberg, How we saved ourselves death, [w:] Memorial Book 

of Szydłowiec, ed. B. Kagan, New York 1989, s. 287.  
19

 D. Libionka, Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym 

Gubernatorstwie, Warszawa 2004, s. 12-20. 
20

C. Madajczyk, Deportacje i eksterminacje Żydów w Europie Środkowo-

Wschodniej, [w:] op. cit., s. 31-32. 
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zostały zlikwidowane gminy żydowskie, a na ich miejsce Niemcy powołali 

Żydowskie Rady Starszych, zwane po niemiecku Judenrat. Powstały one 21 

września 1939 r. na rozkaz szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, 

Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Ustrój i funkcję Żydowskich 

Rad Starszych  z Generalnym Gubernatorstwie regulowało zarządzenie 

wydane przez generalnego gubernatora Hansa Franka. Na jego mocy 

w mniejszych miejscowościach (liczących do 10 tysięcy mieszkańców)  

w skład Judenratów wchodziło 12 wpływowych przedstawicieli 

miejscowej społeczności żydowskiej, w większych miejscowościach ich 

liczba mogła wzrosnąć nawet do ponad 24 członków. Z dokumentów 

oraz relacji naocznych świadków, m.in. B. Kagan wynika, że „Niemcy 

sami wyznaczali osoby mające zasiąść w Judenracie, przy czym: 

odrzucenie tego <<honoru>> było niemożliwe”
21

. Zwierzchnią władzę 

nad Żydowskimi Radami Starszymi sprawowały niemieckie władze 

administracyjne. Z tego też względu wszelkie działania podejmowane 

przez członków Judenratów były naznaczone niemieckimi restrykcjami.  

 Działalność Judenratów skupiała się na administrowaniu 

określonym terenem, najczęściej danym gettem. Ich kompetencje 

skupiały się na wykonywaniu poleceń władz niemieckich oraz dbaniu  

o sprawy żydowskie w zakresie zaopatrzenia gett w żywność, 

prowadzenia ewidencji ludności żydowskiej, służby zdrowia, czy 

organizacji pochówków. Poza kwestiami administracyjnymi Judenraty 

oraz policja żydowska odgrywały również rolę w procesie eksterminacji 

narodu żydowskiego.  

 Pierwszym z badaczy, który zarzucił Żydom współudział  

w zbrodniach przeciwko własnemu narodowi była żydowska myślicielka 

XX w. Hannah Arendt. W swojej książce „Eichmann w Jerozolimie” 

wystąpiła z oskarżeniem przeciwko Judenratom. Według niej Żydzi brali 

czynny udział w eksterminacji własnego narodu poprzez prowadzenie 

rejestracji Żydów, rozlokowywania ich w getcie, tworzeniu imiennych 

list do obozów pracy i obozów koncentracyjnych. Stwierdza ona, że 

„o ile jednak członkowie rządów typu quislingowskiego pochodzili 

zazwyczaj z partii opozycyjnych, członkami rad żydowskich byli z reguły 

cieszący się uznaniem miejscowi przywódcy żydowscy, którym naziści 

nadawali ogromną władzę do chwili, gdy ich także deportowano”
22

. 

                                                      
21

 B. Kagan, Life, [w:] Memorial Book of Szydłowiec, New York1986, s. 346. 
22

 H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie, Kraków 1987, s. 150-151. 
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 Część Judenratów próbowała szukać swego rodzaju równowagi 

pomiędzy dobrem współbraci a żądaniami stawianymi przez 

niemieckiego okupanta. Uważali oni, że w ten sposób uda im się 

uratować, chociaż część Żydów oraz zapewnić lepsze warunki dla życia 

dla tych, którzy zasiedlili mury getta. Zarzuty kierowane przez H. Arendt 

koncentrowały się na stwierdzeniu, że bez pomocy Judenratów Niemcy 

nie byliby w stanie w tak sprawny i szybki sposób wyszukać Żydów  

i dokonać ich rejestracji. Ponadto to właśnie również Żydowskie Rady 

Starszych odpowiadały za opracowanie wykazów majątków należących 

do współbraci. Niewątpliwie trudnym elementem w ocenie procesu 

kolaboracji Judenratów z Niemcami jest fakt, że zazwyczaj w każdej 

nacji kolaborantami byli ludzie pochodzący z marginesu społecznego, zaś 

w przypadku Żydów najczęściej byli to ludzie wpływowi, należący do 

elity. 

 Doświadczenia II Wojny Światowej nie mogą być postrzegane  

w kategoriach zero-jedynkowych. Dlatego tak istotne jest indywidualne 

pochylenie się nad historią każdego świadka minionych wydarzeń. 

Przedstawione przeze mnie wspomnienia osób z Szydłowca i okolicy, 

które przeżyły okres okupacji nazistowskiej, zostały tak wybrane, aby jak 

najszerzej ukazać sytuację miejscowej ludności. Badanie dziejów 

Holokaustu wymaga głębokiej analizy nie tylko działań bezpośrednio 

podejmowanych podczas II Wojny Światowej, ale również po jej 

zakończeniu
23

.  

Konsekwencje dla polityki historycznej 

 Po II wojnie światowej Żydzi zbudowali na Holokauście swoją 

martyrologię, zaś Niemcy rozpoczęli proces zaprzeczania swojemu 

udziałowi w zbrodniach nazistowskich. Polska nie miała w tym czasie 

żadnego głosu, bowiem jej tereny przeszły tak naprawdę pod okupację 

radziecką. Polityka zewnętrzna prowadzona przez władze PRL miała 

charakter nakazowy. Bezpośrednie instrukcje dla rządu w Polsce szły  

z Moskwy. Nie objęcie przez Polskę, w latach powojennych, silnego 

stanowiska na temat Holokaustu umożliwiło wykreowanie 

antysemickiego obrazu państwa polskiego. Nieuczciwość ze strony 

niektórych środowisk doprowadziła do wypaczenia historii i przypisania 

                                                      
23

A. Żbikowski, Polacy i Żydzi pod okupacja niemiecką 1939-1945. Studia i 

materiały, Warszawa 2006, s. 204-312. 
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Polsce miana nie tylko państwa antysemickiego, ale również podmiotu 

odpowiedzialnego za dzieło Holokaustu
24

.  

 Okres transformacji ustrojowej przyniósł wieloaspektowe 

przemiany w zakresie funkcjonowania polskiej państwowości. Tym 

samym okres ten charakteryzował się szeregiem zmian wprowadzanych 

w wielu dziedzinach życia, począwszy od aspektów prawnych po 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego. I co ważne, to właśnie  

w latach 90. XX w. doszło do uwidocznienia się najsilniejszego prądu  

w budowaniu polityki historycznej. Polskie władze ten okres przegapiły  

i nie przystąpiły w prawidłowy sposób do budowania znaczenia państwa 

polskiego na arenie międzynarodowej w oparciu również o politykę 

historyczną. Istotnym problemem wchodzącym w zakres omawianego 

zagadnienia jest również brak ciągłości w prowadzeniu działań 

związanych z polityką historyczną. Wraz ze zmianą rządów dochodziło 

do przekształceń w pojmowaniu polityki historycznej i jej kształtowaniu. 

Tego rodzaju sytuacje miały negatywny wpływ na postrzeganie polskiej 

racji stanu na arenie międzynarodowej oraz wskazywało na brak 

stabilności w działaniach prowadzonych przez polskie władzy.  

 Należy stwierdzić, że Polska przez długi okres była ograniczona 

w zakresie stosowania tego „narzędzia konstruowania tożsamości 

wspólnoty”
25

. Umożliwiło to publikowanie szeregu kłamliwych, nieopar-

tych na rzetelnych badaniach publikacji przez pseudonaukowców, m.in. 

Tomasza Grossa. Powielane przez niego na arenie międzynarodowej 

sformułowania dotyczące rzekomych masowych zbrodni dokonywanych 

przez Polaków na Żydach przyczyniło się do wykreowania negatywnego, 

antysemickiego oblicza Polski.  

 Zakończenie II Wojny Światowej nie przyniosło odwilży na 

ziemiach polskich. Wraz z wejściem na jej terytorium Armii Czerwonej 

doszło do zamiany okupacji niemieckiej na sowiecką. Ograniczenia 

nałożone przez władze komunistyczne doprowadziły do alienacji Polskiej 

Republiki Ludowej na arenie międzynarodowej. Stając się zaściankiem 

Europy, polskie racje narodowe oraz prawda historyczna o działaniach 

                                                      
24

W. Jarząbek, Polska w polityce międzynarodowej i „zimnej wojnie” 1945-

1989, [w:] Polska wiek XX: PRL od grudnia 70 do czerwca 89, red. K. Persak, P. 

Machcewicz, Warszawa 2011, s. 304-321. 
25

 W. Piasek, Polityka historyczna, pamięć kulturowa i historiograficzna w 

Polsce, [w:] Pamięć polska, pamięć niemiecka. Od XIX do XXI wieku, red. K. 

Mikulski, Z. Noga, Toruń 2006, s. 60-62. 
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mających miejsce na jej terytorium zostały zepchnięte na margines. 

Poszczególne państwa, w tym szczególnie Niemcy oraz Izrael podjęły 

zakrojone działania zmierzające do zbudowania swojej pozycji na 

polityce historycznej
26

. 

 Niemcy dokonały tego poprzez podejmowanie szeregu działań 

zmierzających do zaprzeczenia ich udziałowi w II wojnie światowej, 

wywołaniu jej oraz przeprowadzeniu Holokaustu. Zgodnie z ich narracją 

historyczną, odpowiedzialność za zbrodnie wojenne ponoszą naziści,  

a więc nie Niemcy. Z kolei Żydzi po wojnie rozpoczęli proces budowania 

swojej tożsamości narodowej na Holokauście, który to spajał ich  

w zakresie współczesnej martyrologii
27

.  

 Polska w tym samym czasie, gdy Niemcy i Izrael budowały 

swoje znaczenie oraz powojenną tożsamość, musiała zmierzać się  

z komunistycznym terrorem. Władza komunistyczna panująca w PRL nie 

była zainteresowana prowadzeniem czynności upowszechniających 

prawdę o II wojnie światowej. Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich wpływając na władze PRL skutecznie blokował  

w kontekście zarówno dyplomacji oraz nauki prowadzenia skutecznych  

i rzetelnych działań na rzecz państwa polskiego. Holokaust będący 

dziełem Niemców stał się po II wojnie światowej zarzewiem sporów 

akademickich, politycznych i publicystycznych, ale również i swego 

rodzaju kartą przetargową w budowaniu relacji pomiędzy 

poszczególnymi państwami. Liberalna forma polityki historycznej
28

 sto-

sowana przez lata w Polsce doprowadziła do budowania narodowych 

mitów historycznych państw ościennych, dostosowując prawdę 

historyczną do ich potrzeb oraz spychając na margines rzetelne badania 

naukowe.  

 

 

 

                                                      
26

Polityka historyczna w Polsce i w Niemczech: http://www.polska1918-

89.pl/pdf/musialem-przeskakiwac-przez-plot,5556.pdf, dostęp z dnia 12 lutego 

2018 r. 
27

Na czym polega polityka historyczna Izraela? https://www.polskiera-

dio.pl/9/313/Artykul/2040482, dostęp z dnia 12 lutego 2018 r. 
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Abstrakt 
 Artykuł dotyczy realizacji planu budowy Centralnego Okręgu 

Przemysłowego w widłach Wisły i Sanu w latach trzydziestych 

dwudziestego wieku. Utworzenie własnej, niezależnej gospodarki 

zbrojnej oraz nowych miejsc pracy na terenach objętych największym 

bezrobociem pozwoliło na trwałą zmianę krajobrazu Rzeczypospolitej. 

Efektem są dziś nowe miejscowości oraz ośrodki przemysłowe, do 

których sprowadzano inżynierów z całej II RP. Dzięki temu miejscowa 

ludność miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz 

zatrudnienia w fabrykach i hutach. Konsekwencje migracyjne  

i ekonomiczne są dostrzegalne po dziś dzień. 

Słowa kluczowe:  

Trójkąt bezpieczeństwa, Centralny Okręg Przemysłowy, dwudziestolecie 

międzywojenne 

Abstract 

 The article explains the process of Polish modernizations in 

fourth decade of XX century by building Central Industrial Region. The 

aim was making own, self-contained fabrics and steelworks. The 

consequence was making number of investments, with new jobs for local 

people and engineers from all II Republic of Poland. There was crucial 

decisions, which changed the environment of central part of the country. 

Effects of these transformations can be perceived to modern times. 
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 Organizacja Państwa Polskiego po odzyskaniu niepodległości 

stanowiła ogromne wyzwanie. Działania i plany polityczne uwzględniały 

konieczność integracji zróżnicowanych obszarów, zmierzenie się  

z problemami ekonomicznymi oraz wzmocnienie pozycji Polski na arenie 

międzynarodowej. Idea powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego 

proponowała rozwiązania przełomowe, które zapewnią wzrost 

gospodarczy przy wykorzystaniu dostępnych surowców naturalnych oraz 

przygotowaniu wielu nowych miejsc pracy. Zdumiewające tempo pracy 

pozwoliło na trwałe zmiany i rozwój wybranych terenów, jeszcze przed 

rozpoczęciem II Wojny Światowej. Szereg inwestycji i idące za tym 

modernizacje są do dziś inspiracją w licznych publikacjach  

i konferencjach. Budowa oraz rozwój Centralnego Okręgu 

Przemysłowego był długim procesem, inicjującym kolejne działania 

związane z modernizacją infrastruktury, planów ekonomicznych 

wpływających na postępy w realizacji planu, a także przemiany 

architektoniczne i społeczne. Wymagało to opracowania wielu planów, 

analizy zastanej sytuacji oraz licznych konsultacji. Przedstawiony artykuł 

zawiera najważniejsze informacje przybliżające czytelnikowi ideę 

budowy COP-u, jego zasięg oraz osadzenie we współczesnych realiach. 

Wykorzystane będą materiały archiwalne oraz fragmenty wywiadów 

prowadzonych przez autorkę na omawianym terenie w latach 2011-2017. 

Pierwsze lata niepodległości 

 Wraz z euforią związaną z odzyskaniem niepodległości, pojawiły 

się wyzwania niezbędne do wytworzenia prawdziwie niezależnego  

i silnego kraju. Odbywało się to na zróżnicowanym terytorium, 

wyniszczonym działaniami wojennymi, a wcześniej latami okupacji. 

Jerzy Klusek pisze: 

  „Zniszczenie przemysłu polskiego w latach I Wojny Światowej 

było przede wszystkim wynikiem celowych działań okupantów. Gdyby 

całość tych zniszczeń przyjąć za 100, to sprawcami 56% byli Niemcy, 
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22% Austriacy i 18% Rosjanie. Jedynie 4% potencjału przemysłowego 

uległo zniszczeniu wskutek bezpośrednich działań wojennych”
1
. 

 Ponadto II Rzeczypospolita była rozległym terenem, rządzonym 

przez trzech zaborców w sposób niezwykle poróżniający poszczególne 

obszary oraz utrudniający kontakty handlowe między nimi. W zaborze 

austriackim obowiązywał ruch lewostronny, a większość ludności 

utrzymywała się z rolnictwa i leśnictwa, choć „wydajność rolnicza 

utrzymywała się na poziomie słabych wyników osiąganych  

w Królestwie”
2
. Planowane były kolejne inwestycje oraz projekty zwią-

zane ze zwalczaniem bezrobocia i zapewnienia spójności kraju. Bolesław 

Orłowski opisując ówczesny stan techniki w Polsce, pisze: 

 „Mimo posiadania znakomitej kadry naukowo-technicznej, której 

czołówka reprezentowała najwyższy poziom światowy, Polska 

ustępowała jednak w dziedzinie techniki krajom najbardziej 

cywilizacyjnie i technicznie rozwiniętym. Zacofana była zwłaszcza wieś, 

widoczna też była dysproporcja pomiędzy «nadążającymi za Europą» 

Śląskiem i Wielkopolską, a obszarami wschodnimi. Inaczej być zresztą 

nie mogło trudno było nadrobić zaszłości długiego okresu zaborów”
3
. 

 Problemy stwarzały też różnice walutowe, których rodzaj 

zmieniał się w zależności od decyzji politycznych oraz rejonów. Jerzy 

Klusek wymienił łącznie 9 walut obowiązujących w niepodległej Polsce
4
. 

Już w 1918 roku wprowadzono markę polską, której używano aż do 

reform Grabskiego w 1924 roku. Stopniowo starano się ujednolicić 

sytuację w kraju, jednakże priorytetową kwestią było zapewnienie mu 

bezpieczeństwa. Eugeniusz Kwiatkowski powiedział o COP-ie: „to 

uzbrojenie nie tylko militarne, ale i gospodarcze Polski”
5
. 
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 B. Orłowski, Krótka charakterystyka stanu techniki polskiej w Dwudziestoleciu 
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Trójkąt bezpieczeństwa 

 Jedną z istotniejszych potrzeb okazała się budowa zakładów 

przemysłowych, które zapewnią suwerenność gospodarczą  

i zabezpieczenie na wypadek wojny. W latach dwudziestych 

ukształtowała się teoria tzw. trójkąta bezpieczeństwa, czyli terenów 

leżących w widłach Wisły i Sanu. Tam zamierzano wykorzystać dostępne 

surowce tworząc ośrodki przemysłowe, będące w bezpiecznej odległości 

od zagrożonych granic. Istotny był również fakt, iż na tym obszarze 

mieściło się wiele przeludnionych wsi, w których istniał problem 

bezrobocia. Utworzenie nowych miejsc pracy miało poprawić tę 

sytuację
6
. Już wtedy wybudowano pierwsze wytwórnie wojskowe, „m.in. 

w Radomiu (1924), Skarżysku-Kamiennej (1925), Pionkach (1925), 

Warszawie (1926)”
7
. W 1928 roku wprowadzono ulgi podatkowe dla 

inwestycji w widłach Wisły i Sanu
8
. Jak pisze Wacław Stachiewicz: 

 „Budowa fabryk przemysłu wojennego w tym okresie nie była 

oparta na planie zharmonizowanej produkcji, ani też na obliczeniach 

zapotrzebowania w różnych działach. Chodziło o jak największe 

uruchomienie fabrykacji zasadniczego sprzętu, stanowiącego podstawę 

jednolitego uzbrojenia wojska”
9
. 

 Światowy kryzys gospodarczy w latach 1930-1935 zmienił 

perspektywę planowania inwestycji
10

. Z jednej strony obawiano się in-

westycji prowadzonych na szeroką skalę, wymagających dużych 

nakładów finansowych, z drugiej w sytuacji Rzeczypospolitej odrzucenie 

tych propozycji nie wprowadziłoby większych, długoterminowych 

zmian. Władysław Kosieradzki
11

, uznany za autora nazwy Centralnego 

Okręgu Przemysłowego, w swoim memoriale z 15 listopada 1936 roku 

skrytykował dotychczasowe porównywanie gospodarki polskiej do 

państw Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. Zauważył 

paradoks hamujący polską gospodarkę poprzez odrzucanie lokalnych 

inwestycji i jednocześnie niepodejmowanie działań na skalę 

                                                      
6
 B. Orłowski, op. cit., s. 21. 

7
 Marcin Furtak, Centralny Okręg Przemysłowy 1936-1939. Architektura i 

urbanistyka, Łódź, 2014, s. 16. 
8
 Ibidem. 

9
 W. Stachiewicz, Przygotowania wojenne w Polsce 1935-1939, Paryż 1977, s. 

124. 
10

 J. Klusek, op. cit., s. 19. 
11

 Docent, reprezentujący Uniwersytet Warszawski, 
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ogólnopolską ze względu na niewielkie środki finansowe. Spodziewano 

się również szybkiego tempa osiągania zysków. Zdaniem Kosieradzkiego 

należało przede wszystkim skupić się na dobrze zaplanowanych 

działaniach o charakterze lokalnym, które dopiero w dalszych etapach 

utworzą większą całość, a „entuzjazm narodu można wzbudzić tylko 

wielkimi dziełami.”
12

. Z tego powodu widoczne są różnice w opisach idei 

Centralnego Okręgu Przemysłowego na przestrzeni lat. Dwudziestolecie 

międzywojenne to czas, w którym publikowano teksty o charakterze 

propagandowym, niezawierających często krytycznych i rzetelnych 

informacji
13

. 

 Kosieradzki zauważył, że bierna walka z kryzysem 

gospodarczym doprowadziła do „sztucznie zrównoważonego ubóstwa”
14

. 

Zaproponował więc planowe działania w celu uprzemysłowienia 

centralnej Polski. W memoriale przedstawił etapy działań 

przygotowawczych, takie jak niezbędne zmiany w komunikacji, budowę 

dróg i torów kolejowych, następnie uruchomienie produkcji  

i przetwórstwa surowców naturalnych oraz obrót handlowy
15

. W jego ar-

gumentacji nie brakuje haseł podkreślających podjęcie odważnych  

i przemyślanych działań: 

 „Trzeba stawiać bądź na rozwój ducha przedsiębiorczości  

i twórczości narodu polskiego, bądź, dla przejściowego spokoju, 

pielęgnować jego najgorszą cechę – skłonność do bezwładu”
16

. 

 Kosieradzki koncepcję COP-u opracowywał wraz z ówczesnym 

ministrem skarbu i wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkowskich, który 

odpowiadał między innymi za budowę i rozwój portu w Gdyni
17

. Rów-

nolegle trwały prace Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu 

Wojskowego i Sztabu Głównego Wojska Polskiego, „gdzie w 1936 r. 

powstał 6-letni plan rozbudowy polskich sił zbrojnych”
18

. 
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 W. Kosieradzki, Plan Centralnego Okręgu Przemysłowego. Memoriał z dnia 

15 listopada 1936 r., Warszawa 1937, s. 9. 
13

 M. Furtak, op. cit., s. 13 
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 W. Kosieradzki, op. cit., s. 7. 
15

 Ibidem, s. 22-28. 
16

 Ibidem, s. 21. 
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 M. M. Drozdowski, Historia Centralnego Okręgu Przemysłowego, Warszawa-

Radom 2015, s. 37. 
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Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego 

 5 lutego 1937 Sejm Rzeczypospolitej Polskiego oficjalnie 

zatwierdził plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego
19

. Niewie-

le później rozpoczęto wdrażanie kolejnych projektów. Ze środków 

publicznych przeznaczono na ten cel ponad 1 mld złotych. „Do tego 

należy dodać trudny do oszacowania wkład kapitału prywatnego, 

samorządowego i spółdzielczego”
20

. 

 Powierzchnia Centralnego Okręgu Przemysłowego wynosiła ok. 

60 tys. km
2
, co stanowiło ok. 15% powierzchni całego kraju

21
. Ustalono 

podział na trzy regiony: „A”- kielecko-radomski, „B” – lubelski i „C” – 

sandomiersko-rzeszowski. Eugeniusz Kwiatkowski planował utworzenie 

województwa ze stolicą w Sandomierzu
22

, rywalizującym o to miano  

z Rzeszowem. Podział terytorialny nastąpił po uwzględnieniu 

dostępności surowców naturalnych. W kielecczyźnie dostępność skał 

osadowych i minerałów spowodowała rozwój przemysłu metalowego  

i mineralnego. Region lubelski przeznaczono na kompleks rolniczy 

zapewniający zaopatrzenie żywności. Ostatni, kluczowy rejon „C”,  

a więc Nizina Sandomierska i Podkarpacie „dzięki zasobom ropy 

naftowej, gazu ziemnego, siarki oraz dotychczas niewykorzystanej 

energii wodnej – były przewidziane na bazę energetyczną dla przemysłu 

COP oddalonego od śląskiego węgla”
23

. Wraz z budową nowych zakła-

dów poszukiwano i sprowadzano wykwalifikowanych inżynierów, którzy 

podjęliby pracę i przeszkolili lokalnych bezrobotnych
24

. Budowa kolej-

nych fabryk nie zawsze ściśle wiązała się z pierwotnym planem, rozwój 

Centralnego Okręgu Przemysłowego zależał od dostępności nakładów 

finansowych oraz rodzaju zawiązywanych spółek. 

Rejon „A” 

 W 1927 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych powołało 

przedsiębiorstwo Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia, które 

„dysponowały sporym kapitałem finansowym i cieszyły się całkowitym 

                                                      
19

 M. Furtak, op. cit., s. 17, 
20

 M. Drozdowski, op. cit., s. 92. 
21

 Ibidem, s. 100. 
22

Ibidem. 
23

 J. Klusek, op. cit., s. 26. 
24

 M. Furtak, op. cit., s. 12. 
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poparciem władz państwa”
25

. W jego skład wchodziły fabryki w Rado-

miu, Warszawie i Skarżysku-Kamiennej, w której rozbudowywano 

istniejącą już elektrownię i Państwową Fabrykę Amunicji. Od 1937 

budowano nowe fabryki amunicji w Dąbrowie Bór koło Kraśnika  

i Jawidzu koło Lubartowa, jednakże ta inwestycja nie została ostatecznie 

zrealizowana
26

. Do lat 30 wykorzystywano też dostępne środki na rozwój 

Fabryki Broni w Radomiu. Następnie uruchomiono Wojskową 

Wytwórnię Sprzętu Gazowego. Od 1938 roku Polska Akcyjna Spółka 

Elektryczna „Ericsson” w Katowicach posiadała w Radomiu swój 

Oddział Fabryczny, w którym produkowano wyposażenie elektryczne  

i łącznościowe dla wojska i kolei, a także telefony i mikrotelefony, które 

od 1939 były głównym produktem dla fabryki, przemianowanej na 

Radomską Wytwórnię Telefonów – Telefony Polskie S.A.
27

 

 Kolejnym zakładem rozbudowanym dzięki planowi 6-letniemu 

COP była Huta Ludwików w Kielcach, będąca od 1934 częścią koncertu 

Huta „Pokój”
28

. Początkowo produkowano tam głównie naboje. Wraz  

z rozwojem zakładu, Ministerstwo Spraw Wojskowych składało 

zamówienia m.in. na produkcję hełmów, kociołków, łódek do amunicji 

karabinowej oraz tarcz ochronnych. W latach 1928-1939 

współpracowano ściśle z warszawską firmą Przemysł Metalowy „Granat” 

S.A. Oddział kielecki produkował granaty oraz zapalniki. W 1937 

wyprodukowano tam pierwsze motocykle SHL
29

. 

 Od 1929 trwały konsultacje Romana Felińskiego z władzami 

Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie rozbudowy miasta. Plany jednak 

nie zostały zrealizowane
30

. W ramach planu COP-u odbudowano Zakłady 

Ostrowieckie, istniejące na tym terenie od XIX wieku. Drozdowski pisze: 

 „Zakłady na potrzeby armii produkowały w latach 1936-1939 

różnego rodzaju skorupy pocisków do haubic i armat polowych oraz 

najcięższych moździerzy, bomby lotnicze, surowe lufy karabinów 

Mauser i karabinów maszynowych. Produkowały także odlewy wież 

                                                      
25

Ibidem, s. 263. 
26

Ibidem, s. 135. 
27

Ibidem, s. 124. 
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Ibidem, s. 126. 
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Ibidem, s. 127. 
30

Ibidem, s. 94. 
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pancernych do fortyfikacji oraz części kute i prasowane do czołgów  

i samochodów bojowych”
31

. 

  W Królestwie Polskim największym ośrodkiem przemysłowym, 

posiadającym kopalnie i hutę były Starachowice
32

. W latach dwudzie-

stych Ministerstwo Spraw Wojskowych dofinansowało modernizację  

i rozbudowę starachowickich zakładów. Towarzystwo Starachowickich 

Zakładów Górniczych wykonywało głównie zamówienia polskiego 

wojska. Posiadało kopalnie, stalownię, walcownię, odlewnię żeliwa, 

fabrykę amunicji i wytwórnię dział
33

. Produkowano tam też między 

innymi armaty i działa.  

 Istotnym ośrodkiem przemysłowym dla rejonu „A” była 

Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach, istniejąca od 1923 roku, 

początkowo pod nazwą Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów 

Kruszących
34

. Rozbudowa wytwórni nastąpiła w latach 1933-1939. 

Wówczas oprócz produkcji bawełny strzelniczej, prochu, materiałów 

kruszących i mas plastycznych, wykonywano usługi spawalnicze, 

produkowano sztuczne skóry, lakiery i taśmy filmowe
35

. Podobnie jak 

poprzednie fabryki, głównie wykonywano zlecenia na potrzeby wojska. 

Rejon „B” 

 W rejonie „B” zaplanowano ośrodki aprowizacyjne, a więc 

zaplecze rolnicze dla pozostałych obszarów. Jest to wschodnia część 

Okręgu, zawierająca powiaty województwa lubelskiego. Ze względu na 

mieszczącą się w pobliżu Podlaską Wytwórnię Samolotów, stopniowo  

i tutaj rozwijał się przemysł lotniczy. Od 1936 pracowano nad budową 

Lubelskiej Wytwórni Samolotów
36

. Produkowano w niej płatowce i sa-

moloty bombowe na zamówienie wojska. Również w Lublinie powstała 

w 1938 roku fabryka samochodów. Do wybuchu wojny nie udało się 

całkowicie zrealizować planu. Wybudowana w latach trzydziestych hala 

fabryczna dziś stanowi część kompleksu fabrycznego Fabryki 

Samochodów Honker sp. z.o.o.
37

 Planowaną lubelską inwestycją była 
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 M. Drozdowski, op. cit., s. 132. 
32

 M. Furtak, op. cit., s. 88 
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 M. Furtak, op. cit., s. 96. 
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Wytwórnia Masek i Sprzętu Przeciwgazowego, jednakże II Wojna 

Światowa wybuchła tuż po zatwierdzeniu planów, więc budowy nie 

udało się zrealizować
38

. 

 W Kraśniku w 1937 roku wybudowano w ramach planu  

COP-u Państwową Fabrykę Amunicji nr 2. Produkowano w niej m.in. 

skorupy pocisków, zapalniki artyleryjskie. Prace nad rozbudową fabryki 

nie zostały sfinalizowane, jednakże produkcja została uruchomiona, 

wybudowano również budynki administracyjne i mieszkaniowe dla 

pracowników
39

.  

Rejon „C” 

 Ostatni rejon, obejmujący województwo krakowskie i lwowskie 

był najważniejszym elementem Centralnego Okręgu Przemysłowego i to 

tutaj skupiały się największe inwestycje. Aby zachować spójność opisu, 

korzystam głównie z chronologii zaproponowanej przez Marka 

Drozdowskiego
40

. 

 Autor zaczyna od rozwoju Zakładów Azotowych w Tarnowie-

Mościcach, których dyrektorem był w latach 1931-1935 sam Eugeniusz 

Kwiatkowski. Od 1933 zakłady stanowiły część koncernu państwowego 

wykonującego wraz z fabryką w Chorzowie i Jaworznie zlecenia armii 

polskiej
41

.  

 W Sanoku w ramach planu 6-letniego Centralnego Okręgu 

Przemysłowego zostały rozbudowane trzy ośrodki. Pierwszy z nich to 

Fabryka Obrabiarek „Nowy Sanok” produkująca wagony kolejowe, a po 

rozbudowie również „wagony wojskowe, kuchnie polowe, przyczepy do 

ewakuacji czołgów” oraz karabiny maszynowe
42

. Kolejny zakład –Polska 

Spółka dla Przemysłu Gumowego „Sanok”, przed realizacją planu COP-

u, skupiał swoją produkcję głównie na wężach strażackich. Po 

modernizacji wykonywano zlecenia na wojska, dla których wytwarzano 

nawet łodzie desantowe. Dodatkowo w 1936 roku założona została 

Sanocka Fabryka Akumulatorów S.A.
43
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40

Ibidem, s. 135-154. 
41

Ibidem, s. 135. 
42

Ibidem, s. 136-137. 
43

Ibidem, s. 137. 



P. Laskowska-Chyła: Centralny Okręg Przemysłowy – idea modernizacji 

Państwa Polskiego 

196 

 

 Kolejnym ważnym miastem rejonu „C” był Rzeszów. Tam pod 

koniec lat trzydziestych wybudowano filię poznańskich zakładów 

Hipolita Cegielskiego, czyli Fabrykę Obrabiarek Cegielski S.A.
44

 Od 

1937 produkowano tam armatki, działka, wozy taborowe, kociołki, łóżka 

polowe i skrzynie amunicyjne
45

. Ponadto w Rzeszowie i w Mielcu 

rozpoczęto działalność Państwowych Zakładów Lotniczych, założonych 

w Warszawie w 1928 roku. W Rzeszowie w roku 1937 powstała 

Wytwórnia Silników nr 2, a w Mielcu (dokładniej we wsi Cyranka) 

Wytwórnia Płatowców nr 2. Jak pisze Marcin Furtak: „rzeszowska 

fabryka dostarczała silniki, które następnie montowano w gotowych 

samolotach w jej siostrzanym zakładzie w Mielcu”
46

. 

 Plan rozwoju Centralnego Okręgu Przemysłowego istotnie 

wpłynął na miasto Dębica. Furtak zauważa, że w tym miejscu „głównym 

czynnikiem miastotwórczym okazały się inwestycje prywatne”
47

. W la-

tach 1937-1939 powstawała Fabryka Gum Jezdnych, budowana przez 

poznańską fabrykę „Stomil”
48

. Wówczas uruchomiono również kombinat 

produkujący konserwy mięsne dla armii, wybudowano zakłady 

katowickiej spółki Lignoza S.A. Oddział Fabryczny w Pustkowie koło 

Dębicy. Trzecim ważnym ośrodkiem przemysłowym w Dębicy była 

Fabryka Kauczuku Syntetycznego – Zakłady Chemiczne „Dębica” S.A., 

działające od 1938 roku.  

 Jako inwestycje COP-u z końca lat trzydziestych wymienia się 

także Warszawską Odlewnię Metali Półszlachetnych w Gorzycach, 

Wytwórnię Amunicji Nr 3 w Majdanie – Dębie, Fabrykę Porcelany 

Technicznej w Boguchwale, Hutę Szkła Taflowego i Technicznego  

w Kamieniu Nowym, Oddział Fabryczny Spółki Akcyjnej Pabianickich 

Fabryk Bawełnianych „Krusche i Ender”, Zakłady Przemysłowe 

„Sędziszów” Sp. z.o.o., Zakład Przemysłu Lnianego „Krosno”, 

Państwową Wytwórnię Prochu – Oddział Krajowice (k. Jasła), Zakłady 

Metalowe „Dwikozy” S.A., fabrykę kleju i żelatyny „Bacutil” S.A.  

w Puławach
49

. Przedsięwzięcie napędzało również inne formy gospo-

darki, rozbudowywane były kolejne zakłady, a także powstawały nowe 

miejsca pracy dla drobnych przedsiębiorców. 
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 Każda z wymienionych inwestycji prowadziła do modernizacji 

krajobrazu, tworzenia nowych osiedli mieszkaniowych, reorganizacji 

miasta, budowy sieci transportowych, gazociągów, elektrociepłowni. 

Niektóre z inwestycji nie zostały dokończone, bądź nawet rozpoczęte, 

ponieważ prace planowe i budowlane przerwały działania wojenne. 

Wówczas powstałe fabryki produkowały sprzęty na potrzeby okupanta. 

Po II Wojnie Światowej przyjmowano zlecenia ze Związku 

Radzieckiego. Współcześnie działalność fabryk prowadzona jest zgodnie 

z pierwotnymi założeniami i produkowane są maszyny i sprzęty 

wykorzystywane na terenie Polski. Zakłady, podobnie jak na początków, 

finansowane są ze środków zarówno prywatnych, jak i państwowych. 

 Na etapie tworzenia COP-u zdarzały się również 

nieporozumienia związane z planowaniem inwestycyjnym i organizacją 

pracy. Wątek ten mógłby stanowić osobną, obszerną pracę. Niewątpliwie 

jednak utworzenie nowych miejsc pracy i modernizacja przestrzeni 

wpłynęła znacząco na rozwój i integrację w niepodległej Polsce. 

Jednakże czołowym planem Centralnego Okręgu Przemysłowego było 

wybudowanie Zakładów Południowych, od podstaw, na terenie leśnym, 

obok wsi Pławo. Plan został zrealizowany i w 775 dni powstało 

przemysłowe miasto Stalowa Wola. 

Nowe miasto - Stalowa Wola 

 Autorzy publikacji dotyczących Centralnego Okręgu 

Przemysłowego właściwie bezspornie uznają budowę Zakładów 

Południowych i miasta Stalowa Wola za najważniejszą inwestycję  

w czasach II RP. Ponieważ powstanie tego miasta oraz procesy 

kreowania i szukania tożsamości leżą w zakresie moich zainteresowań 

badawczy, przykład Stalowej Woli opiszę bardziej szczegółowo, niż 

poprzednie. 

 Na terenach leśnych w okolicach Niska oraz wsi Pławo 

planowano utworzyć wielki zakład metalurgiczny. Zleceniodawcą był 

Sztab Generalny Huty „Pokój” wraz ze Starachowickimi Zakładami 

Górniczymi S.A., których dyrektorem był inżynier Marceli 

Siedlanowski
50

, późniejszy dyrektor Zakładów Południowych. Projekt ur-

banistyczny opracował Bronisław Rudziński, we współpracy z Haliną 

Skibniewską
51

. Za symboliczną datę powstawania Zakładów Południo-
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wych, dzisiejszej Huty Stalowa Wola, uznaje się dwudziesty marca 1937 

roku. Jako pierwszy użył jej Melchior Wańkowicz, reportażysta, autor 

pracy Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym z 1939 roku. 

Na temat realizacji tego projektu pisze: 

 „80 hektarów przeznaczono na budowę tych wielkich zakładów 

hutniczych. 20 marca 1937 roku ścięto pierwszą sosnę. Las to bowiem 

był prawy, na piaseczku rosnący. Jenerał Scaevola-Wieczorkiewicz brnie 

teraz przy mnie w piasku między stojącymi halami i kręci głową: -W tym 

roku jeszcze zimą tu polowałem”
52

. 

 Od tego momentu do dnia, w którym poświęcono i oficjalnie 

otwarto Zakłady Południowe minęło 27 miesięcy. Prasa opisywała tzw. 

„tempo copowskie”
53

. Przygotowywano drogi, koleje, infrastrukturę wod-

ną i elektryczną. Jak pisze Dionizy Garbacz: 

 „Do współpracy w budowie powołano wiele firm. Konstrukcje 

stalowe wykonywały Huta Pokój, Wspólnota Interesów, Starachowice, 

Zieleniewski i Rudzki; suwnice i urządzenia hutnicze – Huta Zgoda, 

Zakłady Ostrowieckie, Huta Pokój, Zieleniewski i Rudzki; obrabiarki – 

Stowarzyszenie Mechaników Polskich w Pruszkowie, Zieleniewski, John, 

Paschalski i Wiepofama; wiele urządzeń i maszych specjalnych 

pochodziło z importu”
54

. 

 Zakłady Południowe podzielone były na Zakład Hutniczy 

(stalownię, walcownię, kuźnię, prasownię, hartownię, zakład obróbki 

grubej oraz badawczo-doświadczalny) i Zakład Mechaniczny 

(narzędziownię montownię, zakład odbioru, warsztat, strzelnicę)
55

. Prace 

produkcyjne rozpoczęto już w styczniu 1938 roku. Przed wybuchem II 

Wojny Światowej stan zatrudnienia wynosił 3600 osób
56

, a Stalowa Wola 

liczyła ok. 4000 mieszkańców. Dodatkowo w 1939 r. powstała 

elektrownia, zapewniająca nowe miejsca pracy.  

                                                      
52
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 Propagandowe teksty dotyczące budowy Zakładów 

Południowych powodowały, że była to inwestycja znana w całym kraju. 

Krążyły historie o robotnikach przybyłych z dalekich stron z nadzieją na 

odmianę swojego bytu. Jedną z popularniejszych jest ta o dwóch 

mężczyznach, którzy zaniepokojeni sytuacją we Lwowie i grożącym 

niebezpieczeństwem, przejechali rowerem 200 km w jeden dzień, aby 

poszukać zatrudnienia w Stalowej Woli i sprowadzić tu swoje rodziny
57

. 

To i podobne wspomnienia zostały opublikowane w publikacji 

„Stalowowolanie – kim jesteśmy”, wydane przez Muzeum Regionalne  

w Stalowej Woli. 

 W 1938 roku osiedle przy Zakładach Południowych nazwano tak, 

jak zaproponował gen. Tadeusz Kasprzycki – Stalowa Wola.W latach 

dwudziestych generał, przedstawiając plan Centralnego Okręgu 

Przemysłowego, powiedział, iż jest to „stalowa wola narodu polskiego 

wybicia się w nowoczesność”
58

. Eugeniusz Kwiatkowski podczas od-

wiedzin Zakładów Południowych 19 listopada 1938 roku, zapisał  

w księdze pamiątkowej: „Z wyrazami prawdziwego uznania za dokonaną 

pracę ze stalową wolą w «Stalowej Woli»”
59

. Wańkowicz w „Sztafecie” 

pisze w ten sposób o pracownikach Zakładów: 

 „Ci chłopcy (pracownicy Zakładów Południowych – przyp.), jak 

i całe państwo, mogą już pracować równiej, w warunkach 

uporządkowanych. Im jednak równie będzie potrzebna jak tamtym, 

niezbędna w każdej epoce i w każdych okolicznościach – silna wola, 

chęć dopięcia zamierzeń. Dlatego szczęśliwy był pomysł, że 

miejscowość, w której będzie się produkować stal, stworzona od nowa 

pośród lasów, otrzymała nazwę – Stalowa Wola”
60

. 

 Nazwa ta przywoływana jest po dziś dzień przy okazji różnego 

rodzaju uroczystości, a także przy określeniach stowarzyszeń  

i organizacji działających w mieście. Jest to symbol identyfikujący 

społeczność niezwykle zróżnicowaną, ze względu na pochodzenie, 

przemiany społeczne i gospodarcze kształtujące format dzisiejszej 

Stalowej Woli.  
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 W czasie drugiej Wojny Światowej Niemcy nie bombardowali 

terenów przyzakładowych, mając zamiar wykorzystania fabryk do 

własnych celów militarnych
61

. Po wkroczeniu Armii Czerwonej, część 

sprzętu została wykradziona, przez co opóźniło się uruchomienie 

zakładów po zakończeniu wojny, choć w niewielkim stopniu, gdyż 

produkcję wznowiono już w styczniu 1945 r.
62

 W latach sześćdziesiątych 

powstały filie w Strzyżowie, Leżajsku, Zaklikowie i Janowie Lubelskim.  

 Powojenna działalność Huty Stalowa Wola dostosowana była do 

bieżących potrzeb i zamówień. Zrealizowano kilka akcji 

rewitalizacyjnych, również w ostatnich dekadach
63

.Powstałe na potrzeby 

rozwoju miasta osiedla, hotele i budynki administracyjne, stanowią 

inspirację dla historyków sztuki oraz twórców ekspozycji muzealnych.   

Z pewnością dla Stalowej Woli działalność Huty będzie nieodzownym 

elementem kreującym tożsamość, bez względu na postępujące 

przemiany. 

Z perspektywy antropologicznej 

 Istnieje kilka kwestii, które współcześnie mogą zainteresować 

badaczy – antropologów, socjologów, regionalistów. Poniższe refleksje 

opieram na badaniach prowadzonych w widłach Wisły i Sanu, głównie  

w okolicach Stalowej Woli, od 2011 roku. Tematyka badawcza nie 

dotyczy bezpośrednio inwestycji COP-owskich, jednakże przeobrażenia 

powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym mają swoje odbicie we 

współczesnych realiach.  

 Powstanie zmodernizowanych zakładów przemysłowych. 

zdobywających sławę dzięki propagandowym publikacjom, dawało 

nadzieję na zapewnienie sobie i rodzinie lepszego bytu w nowej 

rzeczywistości. Napawało to dumą i często spełniało zamiar osiągnięcia 

społecznego awansu. Również po II Wojnie Światowej rozkwitał mit  

o lepszej rzeczywistości, w której panuje równość i pracownicy znajdują 

wspólny język, bez względu na status i miejsce pochodzenia
64

. Współ-

cześnie zmienia się wymiar zleceń realizowanych przez wymienione 
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zakłady i nie zawsze są to rentowne przedsięwzięcia. Marcin Furtak 

pisze:  

 „Tego, czego nie zniszczyła wojna i system komunistyczny lat 

powojennych, niszczy równie brutalny okres tzw. wolnej gospodarki. 

Osiedla, budynki i założenia fabryczne są przebudowywane, 

dewastowane i bezpowrotnie zaciera się ich pierwotny charakter”.  

 Niekiedy podczas badań zauważalna jest nostalgia za latami 

świetności fabryk i zakładów Centralnego Okręgu Przemysłowego. 

Pomimo przeobrażeń gospodarczych, mit COP-u pozostaje żywy  

i uznawany za jedno z najważniejszych przedsięwzięć II RP. 

 Ciekawym elementem badań terenowych jest traktowanie przez 

mieszkańców poszczególnych miejscowości zwyczajów przedwojennych. 

Niekiedy odnosi się wrażenie, że badane społeczności, wśród których 

część rozpoczęła pracę w fabrykach nawet w latach siedemdziesiątych, 

wyraźnie zamierzają odciąć się od dotychczasowych przekonań oraz 

stylu życia charakterystycznego dla społeczności chłopskiej. Oczywiście 

jest to w tym miejscu uogólnienie, a poruszony wątek wymaga stałej 

analizy. Natomiast owa niechęć do przedstawiania dawnych tradycji  

w swojej rzeczywistej formie i próby naprowadzania rozmowy na inne 

wątki, ukazują jak duża odpowiedzialność ciąży na osobach, które byłyby 

w stanie podzielić się informacjami dotyczącymi życia „poza” Okręgiem 

Przemysłowym. Tym trudniejsze jest badanie terenów mieszczących się 

w widłach Wisły i Sanu. Jednocześnie pojawia się kontrast między 

traktowaniem dawnego stylu życia jako wstydliwego rozdziału, o którym 

należałoby zapomnieć, a pamięcią o dawnych czasach z jednoczesnym 

rozgraniczeniem między tym, a kolejnym etapem, wiążącym się  

z przeprowadzką do miasta bądź podjęcia pracy robotniczej bez zmiany 

miejsca zamieszkania. Druga sytuacja pozwala na pielęgnowanie 

wspomnień bez obawy o zbyt mocne utożsamienie się z nimi. Dotyczy to 

głównie dawnych rytuałów o charakterze magicznym, popularnych na 

terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej. Respondent, który ma 

świadomość, iż jego wspomnienia nie piętnują go jako osoby wierzącej  

w dawne zwyczaje, jest w stanie pomóc udokumentować zapominane 

działania i tradycje mieszkańców terenów zaabsorbowanych do budowy 

COP-u. To wyzwanie podejmują współcześni antropolodzy, wchodząc 

tym samym w dyskurs na temat współczesnego traktowania pamięci, 

przeobrażeń kulturowych, społecznych oraz przywracania zapomnianych 

tradycji w formie wydarzeń artystycznych. Społeczny wymiar 

konsekwencji płynących z powstaniem i rozwojem Centralnego Okręgu 
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Przemysłowego stanowi jednak osobny temat, wymagający dodatkowych 

badań i analizy materiałów źródłowych. 

Wnioski 

 Analizując inwestycje powstałe w ramach Centralnego Okręgu 

Przemysłowego, można dostrzec niezwykłe tempo prac w bardzo krótkim 

czasie. Od zatwierdzenia planu przez polski Rząd do wybuchu II Wojny 

Światowej upłynęły zaledwie trzy lata. Dzięki odpowiednim projektom, 

ustaleniu budżetu krajowego przeznaczonego na inwestycje wojskowe,  

a także wsparcia prywatnych przedsiębiorstw zrealizowano dziesiątki 

projektów budowy i modernizacji zakładów przemysłowych oraz 

stworzenia zaplecza mieszkaniowego, administracyjnego oraz 

odpowiedniej infrastruktury. Realizacja owych przedsięwzięć wymagała 

współpracy inżynierów kształconych w ośrodkach uniwersyteckich,  

a także społeczności wiejskich, gotowych do pracy w zakładach. 

Zainicjowało to trwające do dziś przemiany społeczne i ekonomiczne. 

 Centralny Okręg Przemysłowy stał się hasłem – symbolem, 

stosowanym i przypominanym również współcześnie. Liczne działania  

z nim związane stanowią inspirację do tworzenia ekspozycji, 

upamiętniania istotnych wydarzeń i postaci na tablicach, pomnikach oraz 

nazwach publicznych instytucji. Nieustannie powstają publikacje 

analizujące wybrane elementy składowe projektu COP, organizowane są 

konferencje naukowe na ten temat. W niniejszym artykule niektóre 

informacje zostały przedstawione skrótowo, niektóre zostały całkiem 

pominięte, jednakże istnieje obecnie wiele obszernych opracowań 

dotyczących zarówno Centralnego Okręgu Przemysłowego jako całości, 

a także poszczególnych inwestycji. 

 Z pewnością można potwierdzić, iż Centralny Okręg 

Przemysłowy był jedną z czołowych inwestycji II Rzeczypospolitej. 

Tereny o wysokiej stopie bezrobocia oraz niskim poziomie kształcenia 

społeczności, o nieurodzajnych glebach i słabo wykorzystanych 

gospodarczo, wykorzystano do przeprowadzenia wielkich i niekiedy 

ryzykownych inwestycji. W setną rocznicę odzyskania niepodległości, 

zauważamy dostosowywanie ówczesnych idei do realiów współczesnej 

gospodarki. Przemiany społeczne odbyły się na szeroką skalę  

i zdecydowanie jest to istotna część historii naszego kraju. 
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Polityka celna Drugiej Rzeczypospolitej 

The customs policy of the Second Polish Republic 

 

Abstrakt 

 Polityka celna występowała i występuje w każdym ustroju 

gospodarczym, gdzie występuje państwo. Niezależnie od zaspokojenia 

finansowych potrzeb państwa, polityka celna wywiera poważne wpływy 

na gospodarkę kraju i jej położenie gospodarcze.   

 Zagadnienie polityki celnej zostało również dostrzeżone przez 

władze II Rzeczpospolitej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 

Proces odbudowy polityki celnej nie należał do łatwych, gdyż od samego 

początku państwo polskie borykało się z wieloma problemami, które 

wynikały z odmiennej sytuacji prawno-ustrojowej. Na politykę celną 

odradzającego się państwa miała przede wszystkim wpływ sytuacja 

spowodowana brakiem urzędów i wysoko wykwalifikowanych służb 

celnych.  

 Wobec politycznego chaosu, dezorganizacji i załamania 

dotychczasowego handlu towarowego z innymi krajami, organizujące się 

władze polskie postanowiły wziąć na siebie ciężar prowadzenia 

międzynarodowej wymiany handlowej, wprowadzając nowe zasady 

polityki celnej obowiązujące na obszarze całej Rzeczpospolitej.   

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w zarysie 

najważniejszych problemów związanych z polityką celną odradzającej się 

Rzeczpospolitej. 

Słowa kluczowe:  

polityka celna, II Rzeczypospolita, administracja celna, prawo celne, 

reglamentacja 

Abstract 

 The customs policy has been present in each economic system, 
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wherever there is a state. Irrespectively of satisfying the state’s financial 

needs, the customs policy significantly influences the country’s economy 

and its economic location.   

 The issue of customs policy was also noticed by the government 

of the Second Republic of Poland after regaining independence by 

Poland. The process of customs policy’s reconstruction was not easy, as 

since the very beginning the Polish state struggled with many problems 

resulting from different legal and system situation. The customs policy of 

resurrecting state was predominantly influenced by the situation caused 

by a lack of offices and highly-skilled customs service.   

 In view of a political chaos, disorganisation and a slump in 

hitherto commodity trade with other countries, developing Polish 

government decided to take the burden of conducting international 

commodity trade by introducing new customs policy principle binding in 

the area of the whole Republic of Poland.   

 This elaboration is aimed at outlining the most important 

problems related with the customs policy of the resurrecting Republic of 

Poland. 

Key words:  

customs policy, the Second Republic of Poland, customs administration, 

customs law, regulation 

 

1. Wprowadzenie 

 11 listopada 1918 r., po 123 latach niewoli, Polska odzyskała 

niepodległość. Nie oznaczało to jednak końca walk o odbudowę kraju. 

Przed nowo powstającym państwem polskim, stanęło zadanie 

uporządkowania na całym terytorium II Rzeczpospolitej, jednolitej 

polityki celnej. Proces odbudowy państwa polskiego nie był łatwy, gdyż 

w każdej z trzech części odzyskanych ziem obowiązywała różna polityka 

celna. Na terytorium Rzeczpospolitej obowiązywały także regulacje 

celne, wprowadzone przez państwo niemieckie po zajęciu ziem polskich 

w czasie I Wojny Światowej. Żadna z regulacji celnych obowiązująca na 

ziemiach państw zaborczych nie odpowiadała nowo powstałym 

stosunkom gospodarczym, które to wywarły istotny wpływ na sytuację 

geopolityczną w Europie Środkowej. 

 Sytuację odradzającego się państwa Polskiego pogarszał brak 

urzędów i służb celnych, odpowiedzialnych za prawidłową realizację 
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polityki celnej. Wobec politycznego chaosu, dezorganizacji i załamania 

dotychczasowego handlu towarowego z innymi krajami, organizujące się 

władze polskie postanowiły wziąć na siebie ciężar prowadzenia 

międzynarodowej wymiany handlowej, wprowadzając nowe zasady 

polityki celnej obowiązujące na obszarze całej II Rzeczpospolitej. 

 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w zarysie 

najważniejszych problemów związanych z polityką celną odradzającej się 

II Rzeczpospolitej. Powyższe badania przeprowadzone zostaną na 

podstawie przepisów obowiązującego wówczas ustawodawstwa celnego, 

które zostaną uzupełnione poglądami przedstawicieli nauk 

ekonomicznych, prawnych oraz historycznych okresu przedwojennego, 

jak i współczesnego. Podjęcie badań w zakresie polityki celnej II 

Rzeczpospolitej jest tym bardziej istotne, iż brak jest opracowań 

poświęconych tej istotnej problematyce w doktrynie prawa celnego
1
. 

2. Pojęcie „polityki celnej” 

 Niniejsze rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia 

przedmiotowego i podmiotowego pojęcia „polityka celna”. Wyznaczając 

zakres tego pojęcia, w pierwszym rzędzie wskazać należy, że termin 

„polityka” wywodzi się z języka greckiego, gdzie odpowiadało ono 

słowu „politika”. Odwołując się do Słownika języka polskiego, należy 

zauważyć, że pojęcie to oznacza sztukę rządzenia państwem
2
, a głównie 

do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu 

stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków z zagranicą.  

Z kolei drugi z wymienionych desygnatów definiendum „celna” wywodzi 

się z definicji „cło”, oznaczającego świadczenie, które ustalane  

i pobierane jest na podstawie taryfy celnej od podmiotów dokonujących 

obrotu towarowego z zagranicą, w związku z przemieszczaniem się 

towaru przez granicę celną państwa lub grupy państw tworzących Unię 

Celną
3
. 

                                                      
1

 W opracowaniu zostały pominięte zagadnienia dotyczące wojny celnej 

pomiędzy Polską a Niemcami oraz kryzysu gospodarczego, gdyż problematyka 

ta zostanie przeprowadzona w odrębnej publikacji. 
2
 M. Szymczak (red.), Słownik Języka Polskiego. T. II, Warszawa 1988, s. 785-

786. 
3
 A. Drozdek, Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i 

unijnym prawie celnym, Szczecin 2017, s. 135. 
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 W piśmiennictwie z zakresu prawa celnego wskazuje się, że 

pojęcie to obejmuje całokształt działalności państwa lub organizacji 

międzynarodowej i jego (jej) organów związanych z ochroną interesów 

narodowych obrocie międzynarodowym, polegająca na tworzeniu norm  

i regulacji prawnych autonomicznych lub na przyjmowaniu 

międzynarodowych standardów wynikających z umów (porozumień, 

konwencji) międzynarodowych oraz wprowadzaniu ich do własnej 

praktyki życia gospodarczego
4
. 

 Przytoczone pojęcie cła i „polityki celnej” wskazuje zatem na 

kilka istotnych elementów, do których po pierwsze należy zaliczyć 

działalność ustawodawczą państwa, która prowadzona jest w sferze 

międzynarodowego obrotu towarowego, np. opracowanie taryfy celnej  

i pobierania na jej podstawie cła od towarów przekraczających granicę 

celną. Po drugie, kompleksową działalność organów administracji 

celnej, polegającą na realizacji lub kontroli zadań wynikających  

z polityki celnej państwa. Po trzecie, działalność państwa (organizacji 

międzynarodowej) w zakresie prowadzonej polityki celnej oparta została 

na regulacjach o charakterze autonomicznym, kształtujących stosunki 

wewnętrzne w państwie oraz stosunki z państwami trzecimi. I wreszcie 

po czwarte celem działalności polityki celnej, są interesy społeczno-

gospodarcze, np. funkcja fiskalna i pozafiskalna. 

 Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że przedmiotem 

polityki celnej jest nie tylko zwiększenie dochodów skarbu państwa 

(funkcja fiskalna), ale także ochrona przemysłu krajowego oraz dobór 

odpowiednich środków do realizacji tych celów. Na politykę celną składa 

się polityka taryfowa, tj. zakres stosowania ceł, sposób ich ustalania, 

poziom stawek celnych, zasady poboru ceł, zakres i warunki stosowania 

ulg i zwolnień celnych itp. Natomiast polityka pozataryfowa 

obejmująca swym zakresem ograniczenia handlowe, np. sankcje, 

embarga, ograniczenia ilościowe, bariery techniczne, normy fitosanitarne 

i weterynaryjne oraz ograniczenia taryfowe, do których zaliczamy 

stosowanie z krajami trzecimi ceł antydumpingowych  

i antysubwencyjnych. 

 Z kolei podmiotem polityki celnej są organy państwowe, do 

których należy zaliczyć m.in. parlament, rząd, ministerstwo czy 

administrację celną. 

                                                      
4

 W. Czyżowicz, Polityka celna - istota, przedmiot, podmioty, (red.) W. 

Czyżowicz (red.), Prawo celne, Warszawa 2004, s. 5. 
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 Zadaniem organów państwowych w zakresie prowadzonej 

polityki celnej państwa jest szybkie i skuteczne reagowanie na 

zmieniające się warunki gospodarcze panujące na świecie, a które 

wpływają na sytuację gospodarczą kraju. 

 W świetle powyższego należy uznać, że polityka celna jest 

bezwątpienia częścią polityki handlu zagranicznego. Za pomocą polityki 

celnej ustalane są cele gospodarcze, dotyczące wymiany towarowej  

z zagranicą oraz dobór odpowiednich środków do ich realizacji. 

Przesłankami stosowania ustawodawstwa w ramach polityki celnej 

państwa mogą być, m.in.: ochrona interesów rodzimych producentów 

przed konkurencją towarów zagranicznych, sprzyjanie 

uprzemysłowieniu, a zwłaszcza rozwojowi nowych gałęzi produkcji, 

zmniejszenie bezrobocia, umacnianie bezpieczeństwa militarnego, 

dążenie do powiększenia popytu, np. poprzez ograniczenie odpływu 

pieniędzy za granicę; odwet za działania protekcyjne (protekcjonizm) ze 

strony innych państw, oraz dążenie do zwiększenia dochodów budżetu 

państwa płynących z wymiany handlowej z zagranicą. 

3. Organizacja administracji celnej w II Rzeczpospolitej 

 W chwili wybuchu pierwszej Wojny Światowej, jak i po jej 

zakończeniu obowiązywało ustawodawstwo trzech różnych państw 

zaborczych, tj. rosyjskiego z odrębnościami na terenie dawnego 

Królestwa Polskiego, austriackiego oraz pruskiego. Odmienności  

w zakresie stosowania ustawodawstwa państw zaborczych pogłębiały się 

i wykazywały daleko idące podziały już w momencie wprowadzenia 

jednolitej administracji celnej przez władze okupacyjne. Po odzyskaniu 

przez Polskę niepodległości brakowało w kraju jednolitego ustroju władz 

i korpusu urzędniczego odpowiedzialnego za realizację polityki celnej. 

Złą sytuację polityki celnej pogłębiał przede wszystkim aparat celny, 

który nie posiadał odpowiednio wyszkolonych pracowników, a także 

braki w wyposażeniu technicznym urzędów celnych. Dużym wyzwaniem 

dla nowo odradzającego się państw polskiego było znalezienie 

rozwiązania problemu związanego korumpowaniem administracji celnej. 

 Podstawy do kształtowania administracji celnej w Polsce zostały 

stworzone z dniem 17 stycznia 1917 r., wskutek wyodrębnienia 

Departamentu Skarbu przez Tymczasową Radę Stanu. Pomimo, że 

rosyjskie władze okupacyjne nie przyznały Ministrowi Skarbu żadnych 

uprawnień w zakresie kształtowania administracji celnej, to zasługą 

ministerstwa było tłumaczenie i wydawanie rosyjskich ustaw 
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skarbowych, obowiązujących w byłym Królestwie Polskim. Ministerstwo 

Skarbu Państwa powzięło również szeroko zakrojone zadania mające na 

celu przygotowanie i przeprowadzenie kursów przygotowawczych dla 

przyszłych i obecnych urzędników administracji celnej. 

 Po przejęciu przez Polskę w 1918 r. od państw zaborczych 

struktur administracji celnej, rząd utrzymywał je głównie ze względu 

technicznych. Oparte zostały w głównej mierze na rozwiązaniach 

przyjętych w państwach zaborczych. Reforma polityki celnej wymagała 

nie tylko od Sejmu sprawnej i skutecznej realizacji podjętych działań  

w zakresie stworzenia nowoczesnej administracji celnej, ale również 

akceptacji tych działań ze strony kompetencyjnych i odpowiedzialnych 

wyszkolonych urzędników administracji celnej. 

 Proces unifikacji przepisów polityki celnej II Rzeczpospolitej 

rozpoczął się od uchwalenia przez Sejm ustawy tymczasowej  

o organizacji władz i urzędów skarbowych
5
. Zgodnie z przyjętymi w niej 

regulacjami Minister Skarbu był naczelną władzą rządzącą  

w wyznaczonych przez ustawy działach administracji państwowej. 

Zadania Ministra Skarbu koncentrowały się m.in. na organizacji 

administracji celnej. W ramach struktur administracji celnej zostały 

wyodrębnione dyrekcje ceł jako władze II instancji oraz urzędy celne 

jako władze I instancji. Z dniem 1 sierpnia 1919 r. utworzone zostały 

pierwsze urzędy celne, których podstawowym zadaniem w ramach 

prowadzonej polityki celnej był wymiar i pobór ceł oraz wszelkich 

czynności dokonywanych przy odprawie celnej towarów. 

 Podstawowe znaczenie dla kształtu organizacji administracji 

celnej w ramach nowo tworzonej polityki celnej miało rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie 

ustanowienia dyrekcji ceł, jako okręgowych władz II instancji na 

obszarze byłego zaboru rosyjskiego i austriackiego
6
. Na jego podstawie 

wprowadzono bardziej szczegółową strukturę administracji celnej, 

ustanawiając dyrekcję ceł w Warszawie, w Wilnie i Lwowie wraz  

z podporządkowanymi im urzędami celnymi. Do kompetencji dyrekcji 

                                                      
5
 Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. 

U. Nr 65, poz. 391 z późn. zm.). 
6
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 1922 r. w przedmiocie 

ustanowienia Dyrekcji ceł, jako okręgowych władz II instancji na obszarze b. 

zaboru rosyjskiego i austriackiego (Dz. U. Nr 91, poz. 846 z późn. zm.). 
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ceł należało m.in. wykonywanie nadzoru nad czynnościami podległych 

im urzędów celnych, orzecznictwo w sprawach celnych, załatwianie 

niektórych spraw przekazanych przez Ministerstwo Skarbu, sprawy 

osobowe i gospodarcze urzędów celnych. Urzędy celne były organami 

skarbowymi, do których należał nie tylko taryfowy wymiar i pobór cła, 

ale także dokonywanie odprawy towarów w przywozie, przewozie  

i wywozie. Co do zasady urzędy celne były zlokalizowane na granicy 

państwa na kolejowych, drogowych, morskich oraz rzecznych przejściach 

granicznych. Urzędy zostały również utworzone w większych miastach, 

gdzie ruch handlowy był szczególnie nasilony, były to tzw. wewnętrzne 

urzędy kolejowe i pocztowe. W ramach prowadzonej przez odradzający 

się polski rząd polityki celnej, niektóre urzędy celne nosiły nazwę 

ekspozytur. Zlokalizowane zostały na lotniskach, przy urzędach 

pocztowych oraz kopalniach i hutach. Do ochrony celnej granicy 

państwowej przed przemytem była powołana straż celna. Był to organ  

o uprawnieniach skarbowego organu wykonawczego, podległy właściwej 

dyrekcji ceł. 

 Badając politykę celną II Rzeczpospolitej, warto także zauważyć, 

że urzędy celne zostały podzielone stosownie do zakresu swego 

działania, na urzędy pierwszej klasy zlokalizowane przy drogach 

żelaznych i wodnych, w których dokonywano odprawy wszystkich 

towarów bez względu na ich ilość lub wysokość przypadającego cła. 

Urzędy celne drugiej klasy położone przy drogach kołowych miały za 

zadanie dokonywanie odpraw celnych towarów. Oprócz urzędów celnych 

zlokalizowanych na drogach kołowych ustanowiono liczne posterunki 

celne. Miały one za zadanie ułatwienie przejścia podróżnym  

i mieszkańcom pogranicza, a przewóz jakichkolwiek towarów przez 

posterunki celne był zakazany. W ramach ujednolicenia polityki celnej 

wprowadzono do ustawodawstwa polskiego „drogi celne”. Zgodnie  

z treścią § 1 rozporządzenie Ministra Skarbu o postępowaniu celnym
7
, 

ruch towarów przez linię celną odbywał się tylko wyznaczonymi 

drogami, przy których ustanowiono urzędy celne lub posterunki celne. 

Drogi takie otrzymały nazwę „dróg celnych”. Obowiązkiem osób 

                                                      
7
 Rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu 

celnym (Dz. U. z 1921 r., Nr 11, poz. 21, poz. 64), zastąpione rozporządzeniem 

Ministra Skarbu z dnia 14 marca 1930 r. o postępowaniu celnym (Dz. U. Nr 33, 

poz. 276); rozporządzenie było pięciokrotnie nowelizowane, a z dniem 10 

listopada w 1933 r. uchylone i zastąpione rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 

4 października 1930 r. o postępowaniu celnym (Dz. U. Nr 77, poz. 552). 
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przewożących towary, pod groźbą sankcji finansowych, było 

przemieszczanie się wyznaczonymi drogami. 

 Kolejnym aktem prawnym regulującym problematykę polityki 

celnej było rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1923 r.  

w przedmiocie organizacji i zakresu działania dyrekcji ceł na obszarze  

b. zaboru rosyjskiego i austriackiego
8
. Zgodnie z tą regulacją prawną na 

czele dyrekcji ceł stał Prezes, który był przełożonym wszystkich 

urzędników i niższych funkcjonariuszy celnych oraz straży celnej.  

W ramach dyrekcji ceł powołany został dział odpowiedzialny za 

prawidłowy bieg czynności urzędowych z zakresu zarządu celnego 

danego okręgu dyrekcji ceł. Prezes sprawował ogólne kierownictwo nad 

wszystkimi sprawami podległych dyrekcji ceł oraz czuwał bezpośrednio  

i za pośrednictwem wyznaczonych do tego urzędników nad czynnościami 

dyrekcji ceł, urzędów celnych i organów straży celnej. Do zadań tej 

komórki organizacyjnej należało również pilnowanie i ścisłe 

przestrzeganie ustaw, rozporządzeń oraz dokonywanie lustracji 

podległych mu urzędów celnych i organów straży celnej
9
. 

 Istotny wpływ na rozwój międzywojennej polityki celnej miała 

ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 

celnych
10

. Zgodnie z art. 1 tej regulacji prawnej, obszar polityczny Rze-

czypospolitej Polskiej stanowił jeden obszar celny jednolity pod 

względem ustawodawstwa celnego, obrotu towarowego z zagranicą, 

celnej ochrony granic i ustroju organów celnych. Organy administracji 

celnej były trójinstancyjne. Zarząd ceł na całym obszarze celnym 

sprawował Minister Skarbu za pośrednictwem okręgowych władz 

celnych drugiej instancji i odrębnych urzędów celnych, jako władz 

pierwszej instancji. Natomiast organem wykonawczym Ministra Skarbu 

była w ramach realizowanej jednolitej polityki celnej straż celna, jako 

organ wykonawczy powołany do celnej ochrony granic i zapobiegania 

nielegalnemu przekraczaniu granicy. 

                                                      
8
 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie 

organizacji i zakresu działania Dyrekcji Cel na obszarze b. zaboru rosyjskiego i 

austriackiego
 
(Dz. U. Nr 38, poz. 258). 

9
 M. Woźniczko, Polska administracja celna w okresie międzywojennym, (w:) 

W. Czyżowicz, M. Woźniczko (red.), Cło i celnicy w historii. Struktury i 

mechanizmy działania, Warszawa 2012, s. 94. 
10

 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków 

celnych (Dz. U. Nr 80, poz. 777 z póżn. zm.). 
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 Kluczowa przebudowa w zakresie polityki celnej II 

Rzeczpospolitej, a zarazem funkcjonowania administracji celnej, 

wprowadzona została na mocy rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczpospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym
11

. Zgo-

dnie z tą regulacją prawną, urzędy celne zlokalizowane zostały nie tylko 

przy zewnętrznej granicy celnej, ale także wewnątrz kraju. Ich zadaniem 

było ustalenie wymiaru i pobór należności celnych
12

, ale również wyko-

nywanie wszelkich czynności urzędowych przy odprawie celnej, 

prowadzenie dochodzeń w sprawach przestępstw celnych oraz we 

właściwym zakresie orzecznictwo w sprawach karno-skarbowych
13

.  

W związku z prowadzonym postępowaniem celnym i karno-skarbowym, 

organ celny miał prawo wglądu do ksiąg i dokumentów związanych  

z przewozem osób i towarów przez granicę celną. W uzasadnionych 

przypadkach organ celny mógł także zatrzymać i zająć towary 

pochodzące nie tylko z przestępstwa, ale również zatrzymać podejrzane 

osoby oraz dokonywać rewizji osób i przeszukania pomieszczeń. 

 Z dniem 1 grudnia 1934 r. weszło w życie kolejne rozporządzenie 

w sprawie organizacji i zakresie działania okręgowych władz celnych II 

instancji
14

, które obowiązywało aż do 1945 roku. Na jego mocy powołane 

zostały kolejne okręgi i siedziby okręgowych władz celnych II instancji 

we Lwowie, Mysłowicach, Poznaniu, Warszawie oraz Wolnym Mieście 

Gdańsk. 

 W świetle przedstawionych rozważań prawnych należy 

wnioskować, że administracja celna pełniła istotną rolę w ramach polityki 

celne II Rzeczpospolitej. Oparta początkowo na regulacjach prawnych 

państw zaborczych była przedmiotem wielokrotnych zmian. Organy 

administracji celnej zlokalizowane zostały nie tylko przy najważniejszych 

                                                      
11

 Postępowanie w sprawach celnych zostało uregulowane w art. 35 do 116 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 października 1933 

r. o prawie celnym (Dz. U. Nr 84, poz. 610 z późn. zm.) - dalej powoływane jako 

prawo celne z 1933 r. 
12

 Por. art. 43 prawa celnego z 1933 r.; szer. zob. K. Teszner, Administracja 

podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012, s. 84. 
13

 Por. art. 8 prawa celnego z 1933 r.; I. Weinfeld, Daniny. Podatki, opłaty, cła i 

akcyzy, skarbowości polskiej, t. II, Warszawa 1937, s. 167-168. 
14

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 1934 r. o organizacji i 

zakresie działania okręgowych władz celnych II instancji (Dz. U. Nr 104, poz. 

926). 
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„drogach celnych”, ale również w miejscach strategicznych dla 

gospodarki polskiej, w kopalniach czy hutach. 

 Model administracji celnej w ramach polityki celnej II 

Rzeczpospolitej oparty został na trójstopniowym ustroju władz celnych. 

W strukturze tej, opartej na zasadzie hierarchii, naczelnym organem 

administracji celnej i najwyższą instancją (kasacyjną) w sprawach 

skarbowych był Minister Skarbu. Organem drugiej instancji były 

okręgowe władze (izby celne) oraz urzędy celne powołane do wymiaru  

i poboru cła. 

 Istotnym instrumentem do walki z nielegalnym przekroczeniem 

granicy celnej państwa (przemytem) było postępowanie celne. Na jego 

mocy władze celne wyznaczały „drogi celne”, którymi mogły się 

poruszać towary po dokonaniu odprawy celnej. Przyjęcie takiego 

rozwiązania przez ustawodawcę polskiego spowodowało, że w razie 

wątpliwości co do tożsamości przewożonych towarów celnych, mogły  

z łatwością zostać poddane rewizji celnej przeprowadzonej przez 

kompetentne organy administracyjne. 

4. Polityka celna II Rzeczpospolitej w zakresie stanowienia taryfy 

celnej i poboru cła 

 Problemem równie ważnym dla władz Rzeczpospolitej w ramach 

realizowanej polityki celnej było przeprowadzenie gruntownej reformy 

prawa celnego. 

 Jak już zostało wskazane na wstępie prowadzonych rozważań 

prawnych, po odzyskaniu przez państwo polskie niepodległości 

początkowo obowiązywała polityka celna państw zaborczych. Taryfa 

celna, jak i na jej podstawie wymierzane i pobierane cło, było ustalone  

w oparciu o różne regulacje prawne państw zaborczych, m.in. ustawy 

austriacko-węgierskiej o taryfie celnej pochodzącej z dnia 13 lutego 1906 

r., ustawy niemieckiej o taryfie celnej z dnia 25 grudnia 1902 r. oraz 

rosyjskiej taryfy celnej z dnia 13 (26) stycznia 1903 r.
15

 Przyjęcie tego 

rozwiązania przez polski rząd spowodowało, że obowiązujące wówczas 

przepisy celne w ramach polityki celnej, były często ze sobą sprzeczne,  

a zarazem niejasne. W praktyce oznaczało, że na terytorium Polski 

obowiązywały różne stawki celne, które stosowane były przez 

                                                      
15

 M. Woźniczko, Polska administracja celna w okresie międzywojennym, 

„Monitor Prawa Celnego” 1996, nr 8, s. 170. 
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administrację celną w stosunku do tego samego towaru. Uzależnione to 

było od zlokalizowania urzędu celnego, gdzie wprowadzany był towar na 

obszar celny II Rzeczpospolitej, tzn. inna była stawka cła przy imporcie 

do byłej Galicji, a inna w Wielkopolsce. Ten sam towar, który został 

obciążony cłem na obszarze zajętym przez jedno z byłych państw 

zaborczych, niekoniecznie był obciążony cłem w takiej samej wysokości 

w innym obszarze odrodzonej Polski. Wobec braku jednolitej polityki 

celne II Rzeczpospolitej importerzy i eksporterzy prowadzili migrację 

towarów po całym kraju i dokonywali oclenia tam, gdzie na dany towar 

obowiązywało najniższe cło
16

. Rozwiązanie to powodowało liczne tru-

dności dla podmiotów handlujących towarami z krajami trzecimi. Od tej 

głównej zasady, polskie władze wprowadziły jeden bardzo znaczący 

wyjątek obejmujący wszystkie odzyskane ziemie po zakończeniu 

pierwszej Wojny Światowej, a mianowicie w przypadku importu  

z krajów ententy obowiązywała tzw. taryfa Hindenburga, która 

kształtowała stawki cła na poziomie najniższym spośród wszystkich 

stosowanych w Polsce
17

. 

 Z powodu braku jednolitości oraz jasności przepisów celnych 

w 1919 r.
18

 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w dniu 26 maja 

1919 r. o tymczasowym wprowadzeniu i stosowaniu dla całego obszaru 

celnego Rzeczpospolitej Polskiej jednolitej taryfy celnej ogłoszonej  

w dniu 22 grudnia 1919 r.
19

 zapoczątkowany został proces odbudowy 

polskiego prawa celnego. Na podstawie powołanej taryfy celnej 

wprowadzono jednolite cło na całym obszarze kraju, ustanawiając tym 

samym podstawy polskiego prawa celnego obowiązującego w okresie 

                                                      
16

 S. Waschko, Handel zagraniczny Polski (od czasów najdawniejszych do 

najnowszych), Sopot 1963, s. 47. 
17

 A. Drozdek, O cle w Polsce w latach 1918-1939, „Z Dziejów Prawa”. T. 9, 

Katowice 2016, s. 44. 

Struktura taryfy celnej wzorowana była na taryfie rosyjskiej pochodzącej z 1903 

r. Autorzy zajmujący się zagadnieniem ceł okresu międzywojennego podnoszą, 

że taki wybór podyktowany był tym, iż do przedmiotowej taryfy przystosowana 

była największa i najwięcej uprzemysłowiona dzielnica polski, a po drugie była 

to taryfa najbardziej protekcyjna ze względu na zróżnicowanie zwartych w niej 

stawek celnych (W. Krzywicki, Aktualne zagadnienia celne, Warszawa 1928, s. 

6). 
18

 L. Adam, Podatki i opłaty w kapitalizmie, Warszawa 1962, s. 99. 
19

 Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu Handlu z dnia 4 listopada 

1919 r. o taryfie celnej (Dz. U. z 1919 r. Nr 95, poz. 510) - dalej powoływana 

jako rozporządzenie z 1919 r. 
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międzywojennym. Wprowadzono w niej zasadę, zgodnie z którą każdy 

towar przemieszczany do obszaru celnego państwa polskiego podlegał 

„opłacie celnej”, według dołączonej tej taryfy, o ile nie został wskazany 

jako wolny od cła. Stawki celne zawarte w taryfie miały zastosowanie do 

wszystkich towarów, bez względu na kraj pochodzenia lub jego 

wytworzenia. Wysokość opłat wewnętrznych i sposób ich uiszczania 

określały odrębne przepisy
20

. W art. 1 taryfy celnej ustawodawca za-

znaczył, że od towarów, które podlegają opłatom spożywczym lub 

innym, należy oprócz cła przywozowego pobierać wszystkie opłaty 

wewnętrzne przypadające w myśl obowiązujących wówczas ustaw. Cło 

pobierane na podstawie przedmiotowej taryfy miało charakter 

protekcyjny, natomiast towary przewożone przez obszar celny państwa 

polskiego lub z niego wywożone nie podlegały cłu. 

 Elementem szeroko zakrojonej polityki celnej II Rzeczpospolitej 

w ramach wymiany handlowej z zagranicą, były także opłaty pobierane 

przez administrację celną od towarów przyjętych na skład urzędowy, tzw. 

opłata składowa, opłata manipulacyjna, opłata za spełnianie czynności 

poza godzinami urzędowania lub poza obrębem placu urzędowego, oraz 

za konwojowanie lub strzeżenie towarów
21

. Przedmiotowe opłaty były 

uiszczane przez osoby dokonujące wymiany międzynarodowej, zarówno 

w imporcie, jak i eksporcie oraz tranzycie towarów. Pobierane opłaty 

przez administrację celną były uiszczane przez podmioty dokonujące 

handlu z innymi krajami niezależnie od cła czy ceł odwetowych, a ich 

zasadniczym celem było obniżenie kosztów działalności administracji 

celnej. 

 Wobec powyższego należy przyjąć, że w okresie polityki celnej 

II Rzeczpospolitej wprowadzono zasadę, zgodnie z którą przywóz towaru 

na polski obszar celny wiązał się z uiszczeniem dwóch świadczeń, tj. ceł  

i opłat celnych. Cło pobierane było wyłącznie od towarów 

importowanych, odstąpiono natomiast od towarów eksportowanych 

i przewożonych przez obszar celny
22

. Niezależnie od powołanych regu-

lacji przepis art. 5 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu  

i Handlu z dnia 4 listopada 1919 r. o taryfie celnej nakazywał stosowanie 

ceł odwetowych. Były one stosowane wobec towarów pochodzących 

z krajów, których towary lub okręty polskie traktuje się gorzej aniżeli 

                                                      
20

 Przepisy wykonawcze do rozporządzenia o taryfie celnej z dnia 4 listopada 

1919 r. (Dz. U. z 1919 r. Nr 95, poz. 511). 
21

 Art. 15 rozporządzenia z 1919 r. 
22

 Por. art. 1 akapit 3, art. 15 rozporządzenia z 1919 r. 
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towary lub okręty innych państw
23

. Cła odwetowe stosowane były obok 

ceł właściwych. Był to rodzaj represji stosowany wobec innych państw, 

które chroniły swój rynek zbytu przed konkurencyjnymi towarami 

pochodzącymi z Polski. Na skutek prowadzonej polityki celnej II 

Rzeczpospolitej, wprowadzone cła w taryfie celnej miały za zadanie 

ochronę dźwigającego się polskiego przemysłu przed nieuczciwą 

konkurencją z zagranicy
24

. 

 Należy również zwrócić uwagę na to, że w okresie 

międzywojennym w Europie zaprzestano poboru ceł tranzytowych. 

Podstawę prawną stanowiły postanowienia Konwencji i Statutu  

o wolności tranzytu z dnia 20 kwietnia 1921 r.
25

, którą Polska ratyfiko-

wała w 1922 r. Do zaprzestania poboru ceł tego rodzaju w znacznym 

stopniu przyczynił się rozwój transportu międzynarodowego, w tym 

środków przewozowych oraz dróg
26

. 

 Analizując politykę celna II Rzeczpospolitej, należy podkreślić, 

że do 1924 r. w Polsce nie były pobierane cła wywozowe. Miały one 

tylko i wyłącznie charakter organizacyjny, a nie fiskalny
27

. Wprowadze-

nie przez rząd ceł wywozowych miało na celu ochronę konsumenta 

krajowego przez wprowadzenie ograniczenia ilościowego eksportu 

niektórych towarów
28

. Począwszy od 1928 r. celem ceł wywozowych 

było scentralizowanie wywozu w kontrolowanych przez państwo 

                                                      
23

 Art. 5 rozporządzenia z 1919 r. 
24

 Por. I. Weinfeld, Daniny. Podatki…, op. cit., s. 174. 

Na marginesie prowadzonych rozważań, należy zauważyć, że istotnym 

czynnikiem wpływającym na faktyczną wysokość pobieranych w II 

Rzeczpospolitej ceł, była dewaluacja marki polskiej. W celu zaradzenia 

spadkowi realnego obciążenia wymiany handlowej okresowo wyznaczano 

dopłaty do stawek taryfowych, a potem stosowano mnożniki dla poszczególnych 

grup towarów. Gdy to nie wystarczyło, w 1923 r. opłaty przewalutowano na 

złote franki. Cła pobierano natomiast bazując kursie franka złotego do marki 

obiegowej. 
25

 Dz. U. z 1925 r., Nr 34, poz. 236. 
26

 Szer. zob. S. Waschko, Systemy celny, Warszawa 1971, s. 87-88. 
27

 Zostały one wprowadzone nie w celach fiskalnych, „żeby przez zwolnienie od 

nich pewnych osób pod warunkiem należenia do pewnej organizacji lub zadość 

uczynienia pewnym wymogą, spowodować utworzenie takiej organizacji, czego 

by rząd w innej drodze prawnej nie mógł osiągnąć, nie mając po temu uprawnień 

ustawowych” (cyt. za S. Waschko, Handel zagraniczny Polski, op. cit., s. 105-

107). 
28

 I. Weinfeld, Daniny. Podatki, opłaty, cła, op. cit., s. 179. 
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organizacjach oraz standaryzowanie towarów eksportowanych. 

Zastosowanie wysokich prohibicyjnych stawek ceł uniemożliwiało 

swobodny wywóz tych towarów. Regulacja ta przewidywała również 

zwolnienie od cła lub zezwolenia na zastosowanie niższej stawki celnej, 

pod warunkiem przedłożenia właściwym władzom celnym zaświadczenia 

instytucji zawodowych
29

. Pobierano również inne opłaty unormowane 

osobnymi przepisami i należały do nich m.in. opłaty statystyczne na cele 

statystyki handlu zagranicznego, opłaty za wydanie pozwolenia na 

wyjątkowy przewóz lub wywóz zakazanych towarów
30

, opłaty za czyn-

ności Komisji Obrotu Towarowego
31

 oraz opłaty za czynności związane 

ze standaryzacją danego towaru na rzecz Izb Przemysłowo-Handlowych  

i właściwych komisji standaryzacyjnych. Wysokość tych opłat była 

również nieograniczona. Wszystkie dodatkowe opłaty, które pobierane 

były w związku z obrotem towarowym z zagranicą, stanowiły dochód 

budżetu państwa
32

. Powołana została także Centralna Komisja Przywo-

zowa, której zadaniem było wydawanie świadectw pochodzenia  

i pozwoleń na przywóz towarów. Z kolei do zadań Państwowego 

Instytutu Eksportowego w ramach polityki celnej należało m.in. badanie 

możliwości i warunków eksportu dla poszczególnych produktów polskich 

i udzielanie odnośnych informacji sferom zainteresowanym, czy 

inicjowanie i projektowanie środków pomocy państwowej dla eksportu
33

. 

 Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 

1932 r. wprowadzono jak na owe czasy nowoczesną taryfę celną
34

. 

Zerwała ona z systemem rosyjskim i wykorzystywała nomenklaturę 

opracowaną przez specjalną komisję Ligi Narodów, opartą na tzw. 

projekcie genewskim, który miała za zadanie unifikację taryf celnych. 

Wprowadzała na grunt Polski rozwiązania dotąd niestosowane, 

                                                      
29

 Ibidem, s. 179. 
30

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 października 1934 r. o 

warunkach udzielania pozwoleń na prawo przywozu towarów objętych zakazami 

przywozu (Dz. U. Nr 97, poz. 893). 
31

 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 1936 r. w sprawie kontroli 

obrotu towarowego z zagranicą i z Wolnym Miastem Gdańskiem (Dz. U. Nr 36, 

poz. 279). 
32

 I. Weinfeld, Daniny. Podatki, opłaty, cła, op. cit., s. 178. 
33

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o 

Państwowym Instytucie Eksportowym (Dz. U. Nr 83, poz. 739). 
34

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o 

ustanowieniu taryfy celnej przywozowej (Dz. U. Nr 85, poz. 732 z późn. zm.). 
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zastępując przestarzały i nieadekwatny do różnorodności towarów -  

a przez to uśredniający stawki celne dla znacznie różniących się towarów 

- system jednokolumnowy odziedziczony jeszcze po carskiej Rosji.  

W porównaniu z poprzednimi taryfami, ilość stawek wzrosła przeszło 

dwukrotnie, uzyskując w ten sposób o wiele lepszą ochronę polskiego 

przemysłu. 

 Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o Prawie 

celnym z dnia 27 października 1933 r. zastąpiono powyższy akt prawny. 

Dokument ten utrzymał stosowanie przez administrację celną ceł 

przywozowych i wywozowych, celnych opłat manipulacyjnych, 

dodatkowych celnych opłat manipulacyjnych, tzw. akcydencje oraz opłat 

składowych w urzędowych składach celnych
35

. Utrzymana została także 

zasada niepobierania ceł od towarów przewożonych przez polski obszar 

celny. Wprowadzona taryfa celna określała wysokość ceł dla 

poszczególnych towarów. Wysokość cła przywozowego określana była  

w toku postępowania celnego na podstawie taryfy przywozowej przy 

pomocy stawek celnych w niej zawartych. 

 Razem z cłem wymierzane i pobierane były dodatkowe daniny 

zwane potocznie „dodatkami do ceł”. Przykładem takich świadczeń na 

gruncie przedwojennego prawa celnego były opłaty celne manipulacyjne. 

Pobierane one były od towarów przywozowych, jak i wywozowych. 

Niezależnie od opłat manipulacyjnych pobierana była dodatkowa opłata, 

tzw. opłata akcydencja, którą należało uiścić w momencie przedstawienia 

towarów podlegających odprawie celnej
36

. Ten rodzaj opłaty posiadał 

charakter sankcji, gdyż pobierana była w przypadku, gdy deklaracja 

towaru złożona na piśmie była niezupełna, brak wymaganych prawem 

dokumentów handlowych. Kolejną grupę opłat składających się na 

należności celne stanowiły opłaty składowe w urzędowych składach 

celnych oraz specjalne opłaty za czynności wykonywane przez 

funkcjonariuszy celnych poza miejscem urzędowym lub poza czasem 

urzędowym, za konwojowanie i strzeżenie towarów
37

. Wraz z opłatami 

celnymi pobierane były również kary za zwłokę
38

 oraz odsetki od 

                                                      
35

 Por. art. 17 Prawa celnego z 1933 r. 
36

 A. Jędruszczak, Opłaty manipulacyjne na gruncie przepisów prawa celnego, 

„Monitor Prawa Celnego” 1999, nr 12, s. 510. 
37

 Por. art. 44 prawa celnego z 1933 r. 
38

 Por. art. 117 prawa celnego z 1933 r.; I. Weinfeld, Daniny. Podatki, opłaty, 

cła, op. cit., s. 190. 
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kredytowania należności celnych
39

, a ich wysokość była nieograniczo-

na
40

. 

 Z kolei na mocy rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 23 

października 1934 r.
41

 zmieniono charakter ceł wywozowych. Podstawo-

wym celem poboru ceł nie była już funkcja fiskalna, lecz gospodarcza 

polegająca na ochronie produkcji krajowej przed wywozem towarów za 

zagranicę. Powyższa regulacja odnosiła się do trzech rodzajów ceł
42

, tj.: 

 standaryzacyjnych, czyli ceł nakładanych z dwóch powodów, aby 

wywożone towary były dobre pod względem jakościowym oraz 

dostosowane do zwyczajów i wymagań zagranicznych 

odbiorców, jak również, aby mogły zapewnić ochronę renomy 

polskich produktów. Drugi powód , aby wywożone towary były 

lepszej jakości oraz o wyższej wartości; 

 organizacyjnych,  które miały za zadanie tworzyć należytą 

organizację eksportu. Za ich pomocą regulowano wielkość 

dostaw na zagraniczne rynki oraz utrzymywano ciągłość dostaw; 

 ochronnych, których podstawowym zadaniem było 

powstrzymanie wywozu za granicę surowców niezbędnych do 

produkcji towarów kraju. 

 W świetle powyższego należy wnioskować, że początkowo 

polityka celna II Rzeczpospolitej w zakresie stanowienia prawa celnego 

oparta została na regulacjach państw zaborczych. Prowadzona przez rząd 

polityka celna była niewątpliwie źródłem zmieniających się regulacji 

celnych. W okresie międzywojennym zachodzące zmiany w prawie 

celnym podkreśliły nie tylko funkcję fiskalną cła, ale przede wszystkim 

był to istotny instrument ochrony polskiej gospodarki. Potwierdzają to 

przeprowadzone badania, które wskazują, że już od samego początku 

polityka celna II Rzeczpospolitej skierowana była na silny protekcjonizm, 

                                                      
39

 Por. art. 120 prawa celnego z 1933 r.; Ibidem, s. 190. 
40

 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 16 czerwca 1937 r. w sprawie 

osobnych opłat za wykonywanie czynności przez funkcjonariuszy celnych poza 

miejscem urzędowym lub po za czasem urzędowym oraz za konwojowanie i 

strzeżenie towarów (Dz. U. Nr 48, poz. 375). 
41

 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 października 1934 r. o 

wyjaśnieniach uzupełniających taryfę celną wywozową (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 
42

 K. Włodkowski, Historia taryf celnych w Polsce - do rozbiorów Polski, część 

II, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2011, nr 12, s. 498-499. 
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którego podstawowym zadaniem była ochrona dźwigającego się 

polskiego przemysłu przed nieuczciwą konkurencją z zagranicy. 

Świadczenie, pobierane przez organy administracji celnej, stanowiło 

podstawowe obciążenie podmiotów dokonujących obrotu towarowego  

z zagranicą. 

Wnioski końcowe 

 Podsumowując wyniki analizy przeprowadzonej w niniejszym 

opracowaniu należy zdaniem Autora przyjąć, iż polityka celna stanowi 

trwały element rzeczywistości ekonomicznej każdego państwa. Należy 

ona do zjawisk co najmniej tak samo starych, jak instytucja państwa. 

 Przeprowadzone badania wykazały, że polityka celna II 

Rzeczpospolitej już od samego początku borykała się z wieloma 

problemami, które wynikały z odmiennej sytuacji prawno-ustrojowej, 

jaka panowała na terytoriach państw zaborczych. Nie było to łatwe 

zadanie, zważywszy zarówno na trudną sytuację państwa, jak również 

przepaść gospodarczą i nawet mentalnościową pomiędzy Polską 

zachodnią a terenami na wschodzie. Scalone z zaboru rosyjskiego, 

niemieckiego i austriackiego państwo polskie odziedziczyło po zaborcach 

nierównomierny rozwój gospodarczy, spowodowany różną polityką 

gospodarczą państw zaborczych. Najsłabiej uprzemysłowione były 

ziemie wschodnie, natomiast ziemie zaboru pruskiego były najbardziej 

rozwinięte. Nie istniał również rynek ogólnopolski, gdyż dotąd każdy  

z zaborów był połączony jedynie ze swoją metropolią (Prusami, Rosją, 

Austrią). 

 Analiza przepisów prawnych przeprowadzona w niniejszym 

opracowaniu prowadzi do konkluzji, że jednym z najważniejszych 

problemów było przeprowadzenie gruntowej reformy służb skarbowych. 

Powołana została administracja celna, której podstawowym zadaniem  

w ramach prowadzonej polityki celnej była ochrona granicy celnej przed 

nielegalnym wprowadzeniem, wyprowadzeniem lub przewozem towarów 

przez terytorium państwa polskiego. 

 Polityka celna Rzeczypospolitej była narzędziem polityki 

handlowej ściśle powiązanym z innymi instrumentami oddziaływania na 

gospodarkę. Do najważniejszych instytucji prawa celnego wpływających 

na realizację polityki celnej, należy zaliczyć reglamentację obrotu 

towarowego z zagranicą, wprowadzenie licznych zakazów 

przywozowych, zawieranie przez polski rząd traktatów handlowych oraz 
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rozbudowany system ulg, zwolnień i zwrotów ceł. Ponadto bezwzględnie 

należy wskazać, że wszystkie taryfy celne obowiązujące w Polsce miały 

charakter ochronny. Najlepszym tego przykładem jest taryfa pochodząca 

z 1932 roku, która  była najbardziej protekcyjną, ale zarazem najbardziej 

nowoczesną taryfa celną stosowaną przez administrację celną. W wyniku 

unifikacji prawa celnego wprowadzono zasadę, zgodnie z którą na całym 

obszarze celnym Rzeczpospolitej obowiązywało jednolite cło, które 

wymierzane i pobierane było przez organy celne. Oznacza to, że każdy 

towar, wprowadzany na terytorium państwa polskiego lub z niego 

wyprowadzany, podlegał identycznej stawce celnej. Stawki zawarte  

w taryfie miały zastosowanie do wszystkich towarów bez względu na 

kraj pochodzenia lub jego wytworzenia. 
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Abstrakt 

 Niniejszy artykuł dotyczy problematyki udziału Senatu RP  

w procedurze ustawodawczej. Pierwsza jego część to analiza przepisów 

prawa stanowionego, które wyznaczają prawa i obowiązki wyższej izby 

w omawianym zakresie. Skupiam się na analizie przepisów Konstytucji 

oraz regulaminów Sejmu i Senatu. Druga część tekstu dotyczy praktyki 

działalności wyższej izby po 2005 r. Analizuję w niej dane dotyczące:  

(a) wykonywania przez wyższą prawa inicjatywy ustawodawczej,  

(b) uchwał odnoszących się do przedłożonych przez Sejm ustaw. Celem 

artykułu jest wykazanie ścisłej zależności pomiędzy prawem 

stanowionym, przyznającym kompetencje, a ich faktycznym 

wykonywaniem przez Senat. 

Słowa kluczowe:  

Senat, Sejm, procedura ustawodawcza, Konstytucja, Regulamin Sejmu, 

Regulamin Senatu, inicjatywa ustawodawcza Senatu, Senat wobec ustaw 

Abstract 

 This article concerns the problem of the Senate's participation in 

legislative procedure. Its  first part is  an analysis of the law, which 

designates rights and obligations of  the upper house of the Polish 

parliament in the discussed area. I am studying rules, which are valid 

until now and they are located in: Polish Constitution, Rules and 

Regulations of the Sejm, Rules and Regulations of the Senate. The 

second part of the article is related to the practical use of those 

competencies by Senate after 2005. I analyze data concerning:  
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(a) practical application the right of legislative initiative by upper house, 

(b) the procedure of examining by the Senate bills, which were passed by 

the Sejm. The main goal of the article is to show the strict relation 

between the law, and practical use of Senate's competencies in the 

legislative procedure.   

Key words:  

Senate, Sejm, legislative procedure, Constitution, Rules and Regulations 

of the Sejm, Rules and Regulations of The Senate, Senate's right of 

legislative initiative, Senate towards bills 

 

Wstęp 

 Jak powszechnie wiadomo jednym z trzech głównych filarów 

władzy jest ustawodawstwo. Odpowiada ono za tworzenie prawa, a jego 

sprawne funkcjonowanie konieczne jest dla prawidłowego działania 

złożonego organizmu, jakim jest państwo. Władza ustawodawcza  

w Polsce jest sprawowana przez Sejm i Senat, co wprost wynika 

z przepisów art. 10 oraz art. 95 Konstytucji. Jednakże Konstytucja 

expresis verbis nie podejmuje wątku symetryczności (w szerokim jak  

i wąskim rozumieniu, mimo że przepisy sugerują ważniejszą rolę Sejmu
1
) 

polskiego bikameralizmu. Problemem tym zajmuje się doktryna prawa 

konstytucyjnego, która wskazuje, że Sejm jest organem istotniejszym od 

                                                      
1
 Rozróżniam wąskie i szerokie rozumienie, ponieważ w literaturze pojawiają się 

dwa stanowiska dotyczące kwestii symetrii. Jedno z nich głosi, że izby są 

symetryczne wtedy, gdy były wybrane w ten sam sposób, ich kadencja trwa tyle 

samo i są wzajemnie uzależnione (G. J. Wąsiewski, Czy Polsce potrzebny jest 

Senat?, [w:] Studia Iuridica Toruniensia, red. K. Kamińska, Toruń 2006, s. 216) 

i pogląd ten można rozumieć jako wąskie rozumienie kwestii omawianego 

terminu. Szersze podejście również jest obecne w literaturze i wskazuje na to, że 

o symetryczności można orzec wtedy, gdy dodatkowo kompetencje 

przysługujące obu izbom są identyczne (J. Szymanek, Izby drugie parlamentu w 

procesie ustawodawczym, Warszawa 1999, s. 79). Od 2011, czyli nowelizacji 

Kodeksu Wyborczego, nie można mówić o pełnej symetrii nawet w wąskim 

znaczeniu, gdyż wówczas wielomandatowe okręgi wyborcze w wyborach 

senackich zamieniono na jednomandatowe (M. Jarentowski, Zmiana systemu 

wyborczego do Senatu RP z 2011 r., ,,Przegląd Sejmowy” 2011, nr 4, s. 33.) 
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Senatu
2
. Stanowisko takie potwierdzane było także w orzecznictwie Try-

bunału Konstytucyjnego, który wskazywał na brak równowagi między 

oboma organami władzy ustawodawczej nie tylko w zakresie realizacji 

funkcji kontrolnej i kreacyjnej, ale także w procesie ustawodawczym,  

o czym świadczy chociażby to, że procedura legislacyjna może być 

wszczęta jedynie w Sejmie
3
. Przewaga pierwszej izby nad drugą w pro-

cesie stanowienia prawa naznacza relacje obu izb i determinuje różne 

formy współpracy oraz wzajemnego blokowania. Niniejszy artykuł 

przybliża to zagadnienie od strony formalno-prawnej, jak i pokazuje 

praktykę udziału obu izb w powstawaniu ustaw na przykładzie 

koegzystencji Sejmu i Senatu. Moim celem jest określenie stopnia 

korelacji pomiędzy przepisami prawa stanowionego a faktyczną 

działalnością parlamentu w omawianym zakresie. Aby to 

osiągnąć, posłużę się analizą formalno-prawną przepisów prawa 

stanowionego (głównie Konstytucji
4
, Regulaminu Sejmu

5
 i Regulaminu 

Senatu
6
), jak i prześledzeniem twardych danych liczbowych. 

 Dla dalszych rozważań konieczne jest dokonanie pewnych 

rozstrzygnięć definicyjnych. Jak podaje Leszek Garlicki ,,ustawa jest to: 

a) akt parlamentu; b) o charakterze normatywnym; c) zajmujący 

najwyższe miejsce w systemie źródeł prawa krajowego 

(podporządkowany jednak Konstytucji); d) o nieograniczonym zakresie 

przedmiotowym, przy czym niektóre materie mogą być regulowane tylko 

w drodze ustawy lub z jej wyraźnego upoważnienia; e) dochodzący do 

skutku w szczególnej procedurze, która w swych zasadniczych zrębach 

znajduje unormowanie konstytucyjne”
7
.  

 

                                                      
2

 J. Ciapała, Uwagi w sprawie udziału Senatu w stanowieniu ustaw, [w:] 

Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, red. A. Bisztyga, P. 

Zientarski, Warszawa 2014, s. 95. 
3
 S. Zwolak, Istnienie Senatu w Polsce, ,,Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2013, 

nr 3, s. 66. 
4
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku, Dz. U. nr 78 poz. 

483. 
5
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 VII 1992 roku-Regulamin 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. 2017 poz. 262. 
6
 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 XI 1990 roku-Regulamin 

Senatu, M.P.  2015 poz. 373. 
7
 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016, s. 

265-266. 
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Analiza przepisów prawa stanowionego warunkujących działalność 

ustawodawczą Senatu 

 W świetle rozwiązań obowiązującej Konstytucji proces 

powstawania ustawy jest podzielony na kilka etapów, które określają art. 

118-122 Konstytucji. Ów tryb ustawodawczy to ,,całokształt 

parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do 

skutku, tak jak określa je Konstytucja”
8
. Na podstawie tych przepisów 

można wyróżnić następujące stadia, które wydają się być 

kluczowymi (1) wniesienie projektu ustawy do Sejmu, (2) nadanie biegu 

inicjatywie legislacyjnej, (3) rozpatrywanie projektu ustawy przez Sejm 

w trzech czytaniach, (4) Przekazanie ustawy przez Sejm Senatowi,  

(5) powrót ustawy do Sejmu i rozpatrywanie stanowiska senackiego  

(6) podpis Prezydenta (alternatywnie: wniesienie do Sejmu o ponowne 

rozpatrzenie ustawy, co implikuje podjęcie przez pierwszą izbę 

parlamentu próby odrzucenia weta lub skorzystanie z prewencyjnego 

wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy  

z Konstytucją (7) promulgacja ustawy.   

 W proces ustawodawczy zaangażowanych jest kilka 

podmiotów, które występują na poszczególnych etapach procedury. I tak 

na etapie wstępnym, a więc inicjowania propozycji ustawodawczej, 

występuje 5 grup podmiotów i zgodnie z art. 118 Konstytucji są 

to: posłowie, Senat, Prezydent Rzeczypospolitej, Rada Ministrów, a także 

obywatele w liczbie 100 000 osób. Należy jednak zauważyć, że zgodnie  

z art. 235 ust. 1 Konstytucji Senat znajduje się wśród kręgu podmiotów 

mogących wnieść projekt ustawy w sprawie zmiany Konstytucji
9
. Arty-

kuł ten wskazuje także na dodatkową płaszczyznę współpracy pomiędzy 

dwiema izbami parlamentu, gdyż bez zgody Senatu niemożliwa jest 

zmiana Konstytucji, jednakże druga izba nie ma prawa do wnoszenia 

poprawek w takiej sytuacji
10

. W dalszych etapach krąg podmiotów ulega 

zawężeniu i jak wskazuje się w literaturze ,,ustawa jest aktem 

                                                      
8
 Ibidem, s. 266. 

9
 Oprócz Senatu podmiotami uprawnionymi do inicjowania zmiany Konstytucji 

są Prezydent oraz 1/5 ustawowej liczby posłów. 
10

 K. Kubuj, Dwuizbowość parlamentu. Rozwiązania ustrojowe przyjęte w 

Konstytucji RP z 1997 r., ,,Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2012, 

nr 4, s. 244. 
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pochodzącym od parlamentu, uchwalanym przez Sejm (art. 120), przy 

udziale Senatu (art. 121) i uczestnictwie prezydenta (art.122)”
11

.  

 Niniejszy artykuł dotyczy współpracy pomiędzy Sejmem  

a Senatem  podczas procesu ustawodawczego, w związku z tym 

konieczne jest przyjrzenie się przepisom zawartym zarówno  

w Konstytucji, jak i w regulaminach Sejmu oraz Senatu, które dotyczą 

procedury powstawania ustawy i odnoszą się do wzajemnego 

uczestnictwa obu izb parlamentu.  

 Senat, by wnieść do Sejmu projekt inicjatywy ustawodawczej, 

musi przejść przez kilka, przewidzianych Regulaminem Senatu, 

procedur. Zostały one wskazane w art. 76-83 Regulaminu Senatu i do 

najważniejszych należą następujące: (1) zainicjowanie senackiego 

postępowania wymaga wniosku komisji senackiej lub co najmniej 10 

senatorów; (2) wniosek wraz z uzasadnieniem
12

 składa się na ręce Mar-

szałka Senatu; (3) projekt rozpatrywany jest w trzech czytaniach;  

(4) Marszałek Senatu kieruje projekt do właściwych komisji, które 

obradują w obecności wnioskodawcy; (5) następuje pierwsze 

czytanie
13

, obejmujące: przedstawienie projektu przez przedstawiciela 

wnioskodawcy, dyskusję, zgłaszanie wniosków oraz sprawozdanie
14

. Do-

datkowo, komisje mogą podjąć uchwałę stanowiącą przeprowadzenie 

wysłuchania publicznego; (6) drugie czytanie, które składa się  

z zaprezentowania Senatowi sprawozdania komisyjnego o projekcie, 

dyskusję i zgłaszanie wniosków. Po tym następuje trzecie czytanie  

(w razie niewystąpienia wniosku przeciwnego względem sprawozdania 

komisji) albo powrót projektu do komisji (w przypadku  zgłoszenia 

                                                      
11

 B. Szepietowska, Proces ustawodawczy, [w:] Parlament. Model konstytucyjny 

a praktyka ustrojowa, red. Z. Jarosz, Warszawa 2006, s. 100. 
12

 Jak wynika z art. 77 Regulaminu Senatu do obligatoryjnych elementów 

uzasadnienia zalicza się: wskazanie oraz wyjaśnienie celu ustawy; 

zaprezentowanie rzeczywistego stanu prawnego w dziedzinie podlegającej 

regulacji; wykazanie różnic pomiędzy obecnym a przewidywanym stanem 

prawnym; przedstawienie oczekiwanych skutków gospodarczych, społecznych, 

finansowych oraz prawnych; przedstawienie założeń potencjalnych aktów 

wykonawczych do ustawy; oświadczenie o zgodności projektu z prawem Unii 

Europejskiej lub oświadczenie, że ustawa nie będzie dotyczyć sfery objętej 

prawodawstwem UE. 
13

 Przed nim może zajść potrzeba uzyskania opinii od wskazanych instytucji, 

jeżeli tak wynika z przepisów ustawy lub prawa UE. 
14

 Zawiera wniosek o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek, przyjęcie go z 

poprawkami lub o jego odrzucenie. 
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wniosku przeciwnego do sprawozdania komisyjnego)
15

; (7) trzecie czy-

tanie obejmuje zasadniczo głosowanie
16

, a jeśli  po drugim czytaniu pro-

jekt trafił do komisji, to wówczas następuje przedstawienie Senatowi 

dodatkowego sprawozdania komisji; (8) ostatni etap stanowi przekazanie 

przez Marszałka Senatu uchwały Senatu Marszałkowi Sejmu
17

 wraz  

z uzasadnieniem
18

.  

 W literaturze wskazuje się, że stopień sformalizowania 

inicjowania projektów ustaw w Senacie jest za wysoki i stąd druga izba 

rzadko z tego prawa korzysta i najczęściej czyni to, gdy projekt ustawy 

jest następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK)
19

. Senat tym 

samym realizuje przewidzianą dla niego rolę troszczącego się o jakość 

prawa stanowionego, a same orzeczenia TK Marszałek Senatu przekazuje 

KU i dalsze kroki to standardowa procedura inicjowania projektu ustawy 

w Senacie
20

. Można zgodzić się ze zdaniem, że procedura jest ściśle 

sformalizowana
21

. Jednakże stwierdzeniu głoszącemu, że senacka ścieżka 

,,prelegislacyjna” podlega przesadnym regulacjom nie sposób przyznać 

racji, ponieważ  wychodzące z Senatu inicjatywy ustawodawcze powinny 

charakteryzować się szczególną dbałością o wszelkie aspekty prawne 

                                                      
15

 Do tego momentu wnioskodawca może wycofać swój projekt, ale zgodnie z 

art. 52 ust. 7 każdy senator może przejąć uprawnienie wnioskodawcy i 

podtrzymać projekt. 
16

 Jak wynika z art. 82 ust. 6 głosowanie przebiega według ściśle określonego 

porządku. Najpierw głosuje się nad wnioskiem o odrzucenie projektu. Następnie 

senatorowie decydują o przyjmowaniu poprawek. Na końcu odbywa się 

głosowanie za przyjęciem projektu wraz ze zmianami pochodzącymi z 

przyjętych poprawek. 
17

 O wniesieniu senackiej inicjatywy ustawodawczej Marszałek Senatu 

zawiadamia Prezesa Rady Ministrów. 
18

 Którego obligatoryjne elementy składowe są analogiczne względem tych 

wymaganych przy wnoszeniu propozycji projektu ustawodawczego w Senacie- 

por. art. 77 Regulaminu Senatu z art. 34 ust. 2 Regulaminu Sejmu. 
19

 J. Ciapała, op. cit., s. 99. 
20

 Ibidem, s. 99-100. 
21

 Istnieje wyjątek od zasady rozpatrywania projektów ustaw przez Senat w 

trzech czytaniach. Ma to miejsce na podstawie art. 69 Regulaminu Senatu, który 

dotyczy sytuacji, w której senacka komisja rozpatrująca ustawę dostrzeże 

potrzebę wniesienia poprawek, które wykraczają poza materię ustawową. 

Wówczas zaleca ona podjęcie inicjatywy ustawodawczej w wyznaczonym 

zakresie, która odbywa się w dwóch czytaniach. 
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(zarówno pod względem technicznym, jak i merytorycznym)
22

. Nie od 

początku trwania Senatu był on formalnym wykonawcą orzeczeń TK, 

gdyż dyskusja nad tym by poszerzyć sferę działalności drugiej izby  

w tym zakresie rozpoczęła się dopiero w 2005 roku, a same przepisy 

wprowadzono do Regulaminu Senatu w 2007 roku
23

. Wskazuje się, że od 

2007 zauważalny jest wzrost inicjatyw senackich, które wykonują 

orzeczenia TK i to do tego stopnia, że dominują one wśród projektów 

ustaw przedkładanych Sejmowi przez Senat
24

. 

 Bariery legislacyjne w postaci sformalizowanej ścieżki 

realizowania prawa inicjatywy ustawodawczej przez Senat dobrze 

wpisują się w relacje drugiej izby z Najwyższą Izbą Kontroli (NIK) oraz 

Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO), gdyż organy te pełniąc swoje 

funkcje kontrolne, sygnalizują Senatowi (od 2014 roku) inicjowanie  

w sprawach wynikających z: (1) wniosków po kontroli NIK, (2) spraw,  

w których udział bierze RPO
25

. Te dwa rodzaje przesłanek inicjatyw 

ustawodawczych Senatu świadczą, że ewoluuje on (począwszy od 

wykonywania wyroków TK) w faktyczną izbę zadumy, której głównym 

celem jest dbanie o jakość prawa stanowionego.  

 Szczegółowe regulacje dotyczące współpracy Sejmu i Senatu  

w zakresie procesu ustawodawczego zawarte są w Regulaminie Sejmu. 

Zgodnie z art. 34 ust. 7 w związku z ust. 2 i 3 tego artykułu
26

, Marszałek 

Sejmu może zwrócić wnioskodawcy projekt ustawy. Wydaje się jednak, 

że w przypadku ustaw senackich, taka sytuacja nie powinna 

                                                      
22

 Odformalizowanie senackiej ścieżki wnoszenia projektów ustaw mogłoby 

nadszarpywać reputację Senatu jako organu stojącego na straży jakości prawa 

stanowionego. Uwidaczniałoby się to szczególnie w sytuacjach, gdy Senat 

zajmowałby się dalszym losem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Wówczas 

możliwa byłaby następująca hipotetyczna sytuacja: TK orzeka o niezgodności 

jakiejś ustawy z Konstytucją, następnie Senat postanawia (już w 

odformalizowanej wewnętrznie procedurze) wnieść projekt wypełniający lukę 

prawną, wynikającą z wyroku TK. Następnie ta ustawa przechodzi przez 

procedurę legislacyjną w Sejmie i Senacie, ale Prezydent ma konstytucyjne 

wątpliwości, więc zgłasza ustawę do TK, który stwierdza niezgodność ustawy z 

Konstytucja. Obecne przepisy (wewnętrzna procedura inicjowania ustaw przez 

Senat) zapobiegają takiej sytuacji. 
23

 Biuro Analiz i Dokumentacji,  XXV-lecie Odrodzonego Senatu w liczbach, 

Warszawa 2014, s. 51. 
24

 Ibidem. 
25

 Ibidem, s. 52. 
26

 Braki merytoryczne uzasadnienia. 
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występować, gdyż już na etapie tworzenia inicjatywy ustawodawczej  

w Senacie wymagane jest skonstruowanie uzasadnienia w takiej formie 

aby odpowiadało ono przepisom art. 77 Regulaminu Senatu, który jest 

analogiczny względem art. 34 ust. 2 Regulaminu Sejmu.  

 Gdyby projekt ustawy pochodzący od Senatu był wątpliwy pod 

kątem zgodności z prawem, prawem UE lub podstawowymi zasadami 

techniki prawodawczej, to Marszałek Sejmu (po zasięgnięciu opinii 

Prezydium Sejmu) może go skierować do KU, która większością 3/5  

(w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków KU) może 

zaopiniować projekt jako niedopuszczalny. Co dalej wynika z art. 34 ust. 

8 Marszałek Sejmu może nie dać takiemu projektowi dalszego biegu. 

Mimo pewnych kontrowersji (wywołanych realizacją art. 34 ust. 8  

i podnoszeniem głosów, że przepis ten przekazuje Marszałkowi Sejmu 

nadmierną władzę, pozwalając mu na rozstrzyganie o niedopuszczeniu do 

pełnego rozpoznania danego projektu ustawy przez Sejm)
27

, zdaniem 

Marka Zubika zasadne jest niezaangażowanie całego Sejmu, w sytuacji 

gdy projekt ustawy ,,w sposób oczywisty jest sprzeczny z prawem”
28

. 

Wynika to z tego, że samo zainicjowanie projektu ustawy nie wszczyna 

procesu ustawodawczego, a dopiero rozpoczyna fazę weryfikacji 

poprawności inicjatywy ustawodawczej. Prawo inicjatywy 

ustawodawczej okazuje się być w tym świetle warunkowe
29

. Instytucja ta, 

pod warunkiem że nie jest wykorzystywana politycznie, wydaje się być 

słusznym rozwiązaniem, poprawiającym jakość prawa. W przypadku 

Senatu, który sam przechodzi przez wstępną, wewnętrzną fazę 

,,preinicjacyjną” wniesienia projektu ustawy do Sejmu, przepis ten 

wydaje się być dodatkowym obciążeniem. Z drugiej strony skoro na 

Senacie czuwa obowiązek dbania o jakość prawa (najmocniej wyrażająca 

się w odniesieniu do ,,przekuwaniu” orzeczeń TK w projekty ustaw), to 

takie podwójne zabezpieczenie ma sens i stanowi, w przypadku drugiej 

izby, drugi ,,prawny wentyl bezpieczeństwa”. Samo jednak nienadanie 

biegu projektowi senackiemu przez Marszałka Sejmu jest raczej mało 

prawdopodobne z uwagi właśnie na sformalizowaną procedurę wewnątrz 

drugiej izby, ponieważ podstawą odmowy Marszałka Sejmu musi być 

negatywna opinia KU.  

                                                      
27

 A. Szmyt, Badanie dopuszczalności projektu ustawy w trybie art. 34 ust. 8 

Regulaminu Sejmu, ,,Przegląd Sejmowy” 2012, nr 5, s. 9-10. 
28

 M. Zubik, Zmiany regulaminu Sejmu w latach 2007-2009, ,,Przegląd 

Sejmowy” 2009, nr 3, s. 128. 
29

 A. Szmyt, op. cit., s. 27. 
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 Przepis art. 36 ust. 3 Regulaminu Sejmu stanowi, że w przypadku 

gdy inicjatywę poselską popiera mniej niż piętnastu posłów-

wnioskodawców danego projektu i ma to miejsce do czasu zakończenia 

drugiego czytania, to oznacza, że wniosek ustawodawczy został 

wycofany. Analogiczne rozwiązanie znajduje się w Regulaminie Senatu, 

jednakże tam dotyczy ono senackiej ,,fazy przedinicjacyjnej” danego 

projektu ustawodawczego, a więc momentu, gdy Senat jeszcze nie 

zdecydował o losie projektu wnioskowanego przez 10 senatorów bądź 

komisję. Gdy nastąpi już przekazanie projektu ustawy na ręce Marszałka 

Sejmu, to nawet gdyby projekt utracił poparcie np. jednego z  dziesięciu 

popierających go senatorów, to i tak nie miałoby to wpływu na los 

ustawy, gdyż po zainicjowaniu projektu wnioskodawcą staje się Senat 

jako organ kolegialny.    

 Wskazuje się, że Marszałek Sejmu dysponuje pewnym 

,,miękkim” instrument, jakim jest możliwość opóźnienia przejścia 

pomiędzy procesem kontroli wstępnej a właściwym rozpatrywaniem 

projektu ustawy. Wynika to z przepisów Regulaminu Sejmu, które nie 

określają terminu w jakim od kontroli marszałkowskiej powinno 

rozpocząć się pierwsze czytanie i tym samym Marszałek Sejmu zyskuje 

pewną sferę władzy, pozwalającą mu na rozpoczęcie pracy nad 

projektem, w momencie gdy to się jego ugrupowaniu parlamentarnemu 

politycznie kalkuluje
30

. Powyższa kwestia dotyczy także projektów sena-

ckich i również na tym polu zarysowywać się może współpraca lub 

rywalizacja pomiędzy dwiema izbami parlamentu.   

 Jak wynika z art. 36 Regulaminu Sejmu Senat jako 

wnioskodawca (reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela
31

) 

ma następujące prawa: (1) do rozpoczęcia pierwszego czytania może 

wnieść autopoprawkę; (2) do końca drugiego czytania może wycofać 

swój projekt; (3) do zakończenia drugiego czytania Senat, jako 

wnioskodawca, może wnosić poprawki do własnego projektu
32

. Zgodnie 

z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego ,,poprawka w sensie  

technicznym ma postać propozycji skreślenia pewnych elementów lub 

                                                      
30

 J. K. Sokołowski, K. Studnicka, Przebieg procesu legislacyjnego, [w:] 

Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007, red. J. K. 

Sokołowski, P. Poznański, Kraków 2008, s. 84. 
31

 Ibidem, s. 85. 
32

 Poprawki od autopoprawki różnią się tym, że by przeforsować te pierwsze, 

wymagane jest poddanie ich pod głosowanie. W przypadku wniesienia 

autopoprawki taka konieczność nie występuje. 
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zastąpienia niektórych części tekstu ustawy (…) innymi (…) 

poprawki(...) muszą pozostawać w odpowiednim powiązaniu z jego 

treścią, muszą zmierzać do modyfikacji treści projektu, a nie do 

stworzenia nowego”
33

. Senat jest więc ograniczony zakresem spraw ob-

jętych regulacją ustawową (szerokość regulacji), jednakże może  

w obrębie tej samej materii wnieść rozwiązania, będące całkowicie 

odrębnymi od przyjętych przez Sejm (głębokość regulacji)
34

.  Warto pod-

kreślić, że Senat (podobnie jak Prezydent) może wnosić poprawki tylko 

do ustaw, w sprawie których inicjował procedurę ustawodawczą
35

. Oz-

nacza to, że  ma wpływ na kształt ustawy w dwóch przypadkach: (1) gdy 

był autorem ustawy oraz (2) po trzecim czytaniu w Sejmie, gdy ustawa 

trafia do Senatu. 

 Art. 119 Konstytucji stanowi, że rozpatrywanie projektu ustawy 

odbywa się w trzech czytaniach. Regulamin Sejmu uszczegóławia tę 

procedurę. Zgodnie z art. 37 pierwsze czytanie odbywa się na 

posiedzeniu plenarnym Sejmu lub na posiedzeniu adekwatnej dla sprawy 

komisji
36

. Co do zasady na posiedzeniu plenarnym rozpatrywane są usta-

wy, gdy ich przedmiot zawiera się w którymś z wymienionych obszarów: 

(a) zmiana Konstytucji, (b) kwestie budżetowe i podatkowe; (c) regulacje 

dotyczące wyboru Prezydenta, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu 

terytorialnego; (d)  materie ustrojowe i właściwości władz publicznych; 

(e) regulacje kodeksowe. Oprócz powyższych kategorii spraw, również  

i inne projekty ustaw mogą być kierowane przez Marszałka Sejmu na 

posiedzenie plenarne, gdy przemawiają za tym ważne względy. Owe 

powody mogą być, w świetle literalnego brzmienia przepisu z art. 37 ust. 

3, swobodnie rozumiane przez przewodniczącego pierwszej izby, co daje 

mu pewną dozę władzy. 

 Jeśli pierwsze czytanie odbywa się na posiedzeniu plenarnym, to 

są dwie drogi kończące ten etap. Sejm decyduje o skierowaniu projektu 

ustawy do dalszego opracowywania w odpowiednich komisjach albo 

może odrzucić projekt w całości
37

. Takiej możliwości nie ma w przy-

padku rozpatrywania projektu na posiedzeniu komisji, do której trafia on 

w trzech przypadkach: (1) gdy przedmiot ustawy nie jest wśród 

                                                      
33

 B. Szepietowska, op. cit., s. 109. 
34

 L. Garlicki, op. cit., s. 272. 
35

 J. K. Sokołowski, K. Studnicka, op. cit., s. 87. 
36

 Jak wynika z art. 38 Regulaminu Sejmu każdy poseł ma prawo do 

uczestniczenia w posiedzeniu i pisemnego zgłoszenia uwag lub poprawek. 
37

 B. Szepietowska, op. cit., s. 107. 
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obligatoryjnych obszarów legislacji dla obrad plenarnych w I czytaniu 

(oraz gdy Marszałek Sejmu nie dopatrzył się ,,ważnych względów”);  

(2) podczas obrad plenarnych nie złożono wniosku o odrzucenie;  

(3) wniosek złożono, ale Sejm go odrzucił
38

. Wskazuje się, że projekty 

rozpatrywane plenarnie mają większe medialne znaczenie, gdyż są to 

sprawy, które przykuwają uwagę wyborców, a te mniej relewantne dla 

opinii publicznej kierowane są do pracy w komisji
39

. 

 Zgodnie z art. 39 Regulaminu Sejmu pierwsze czytanie składa się 

z uzasadnienia projektu przez wnioskującego, debaty nad ogólnymi 

założeniami potencjalnej ustawy, a także pytania posłów oraz odpowiedzi 

wnioskodawcy. Praca w komisji, bądź komisjach wyznaczona jest w art. 

40-43 Regulaminu Sejmu. Z przepisów tych wynika, że głównym 

zadaniem prac komisji jest rozpatrywanie zgłaszanych poprawek (co 

zasadniczo sprowadza się do głosowania nad włączaniem ich do projektu 

ustawy) oraz wydanie opinii o propozycji legislacyjnej, zawierającej 

rekomendację dla Sejmu w jaki sposób ma postąpić w dalszej pracy nad 

danym aktem, a później komisja nadaje projektowi tekst jednolity
40

. 

Poprawki, zgodnie z art. 119 ust. 2 mogą zgłaszać posłowie, Rada 

Ministrów oraz wnioskodawcy, więc na tym etapie Senat może 

ingerować w treść projektów, tylko gdy był jego autorem. Komisja 

(komisje) przyjmując poprawki, włączają je do projektu. Art. 42 ust. 4 

stanowi, że w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do zgodności 

projektu z prawem UE, to komisje mają prawo wystąpienia do ministra 

odpowiedzialnego za sprawy członkostwa Polski w UE o opinię w tej 

kwestii. Oznacza, to że w przypadku inicjatyw senackich, jest to już 

trzecia potencjalna ,,bariera na drodze do uchwalenia” ustawy, ponieważ 

gdyby minister wydał opinię, z której wynikałaby sprzeczność projektu 

ustawy z prawem UE, to wówczas komisja wydałaby negatywną 

rekomendację, wskazując Sejmowi na odrzucenie aktu. Ust. 5 stanowi, że 

na wniosek komisji Marszałek Sejmu może zwrócić się do 

wnioskodawcy o ponowne przepracowanie projektu, uwzględniające 

zmiany zaproponowane przez komisję, co ma nakłonić wnioskodawcę do 

niewycofywania projektu
41

. Z drugiej strony, w przypadku uwzględnienia 

przez autora projektu opinii komisji, istnieje obawa, że stanie się on 

bardziej autorstwa komisji niż pierwotnego wnioskodawcy. W tym 

punkcie zarysowuje się przewaga Sejmu nad Senatem w procedurze 

                                                      
38

 J. K. Sokołowski, K. Studnicka, op. cit., s. 86. 
39

 Ibidem. 
40

 Ibidem, s. 87-88. 
41

 Ibidem, s. 89. 
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ustawodawczej, gdyż pierwsza izba jest w stanie zaingerować w treść 

projektu senackiego, tworząc z niego inicjatywę ustawodawczą  

o charakterze kompromisowym. Następnie, co stanowi art. 43 

Regulaminu Sejmu, komisje sporządzają sprawozdanie, które może 

zawierać jeden z trzech typów wniosku: 1) o przyjęcie projektu bez 

wniesionych poprawek; 2) o przyjęcie projektu z wprowadzonymi do 

niego, określonymi poprawkami
42

; 3) o odrzucenie projektu
43

. Ust. 6 

omawianego artykułu wskazuje, że sprawozdanie przedstawia wybrany 

poseł sprawozdawca. Prezentuje on proponowane przez komisję oraz 

posłów zmiany w projekcie, a także omawia opinie odrzucone przez 

komisje i wyjaśnia dlaczego zostały one uznane za nieuprawnione. 

Sprawozdawca informuje także o wnioskach mniejszości.  

 Jeśli komisja zaleci w swoim sprawozdaniu odrzucenie projektu, 

to na posiedzeniu plenarnym odbywa się debata, po której posłowie 

głosują nad przychyleniem się do rekomendacji, wynikającej ze 

sprawozdania. Jeśli posłowie sprzeciwią się wskazaniu komisji, to projekt 

wraca do niej, co wydłuża proces ustawodawczy
44

.  

 Kolejny etap procesu ustawodawczego to drugie czytanie  

i uregulowane jest w przepisach art. 44-47 Regulaminu Sejmu. Składa się 

ono, zasadniczo, z przedstawienia Sejmowi komisyjnego sprawozdania  

o projekcie (co również tyczy się sprawozdania poprawionego) oraz  

z przeprowadzenia debaty nad projektem, a także zgłaszania poprawek 

i wniosków. Na tym etapie procedury ustawodawczej poprawki mogą 

zgłaszać: wnioskodawca, Komisja do Spraw Petycji, 15 posłów, 

przewodniczący klubu lub koła, który wypowiada się w imieniu 

klubu/koła (może to być także upoważniony przez przewodniczącego 

wiceprzewodniczący) i Rada Ministrów. Analogicznie pojmowanej 

grupie podmiotów przysługuje także prawo wniesienia o odrzucenie 

                                                      
42

 Zgodnie z art. 43 ust. 3 wnioski i zaproponowane poprawki, które zostały 

odrzucone przez komisje, na żądanie wnioskodawcy włącza się do sprawozdania 

jako wnioski mniejszości i są one następnie traktowane jak inne poprawki. 

Oznacza, to że w hipotetycznym stanie napięcia, wynikającego z dominacji 

antagonistycznych względem siebie klubów parlamentarnych w Sejmie i 

Senacie, wyższa izba może, dzięki wnioskowi mniejszości, doprowadzić do 

uwzględnienia własnych poprawek. Przywilej ten dotyczy także poprawek 

Komisji Ustawodawczej. 
43

 W tym przypadku, o czym stanowi art. 43 ust. 4, wnioski mniejszości nie są 

prezentowane w sprawozdaniu. 
44

 J. K. Sokołowski, K. Studnicka, op. cit., s. 89. 
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projektu ustawy. Jak wynika z art. 46 ust. 1, w przypadku, gdy 

sprawozdanie zawierało wniosek o odrzucenie projektu, to wówczas 

debata odbywa się bez wnoszenia poprawek oraz wniosków. Ust. 2 

omawianego artykułu stanowi, że w przypadku, gdy Sejm nie poprze 

komisyjnego wniosku o odrzucenie projektu, to trafia on ponownie do 

komisji. Zgodnie z art. 47 oraz art. 48 z posiedzenia plenarnego projekt 

kierowany jest do komisji lub bezpośrednio posłowie przechodzą do 

trzeciego czytania. Komisyjne rozpatrywanie odbywa się wtedy, gdy 

podczas drugiego czytania zgłoszone zostały nowe poprawki i wnioski 

(chyba, że Sejm uzna inaczej), a także w przypadku sporządzenia 

poprawionego sprawozdania
45

. Art. 47 ust. 1a wskazuje, że w sytuacji, 

gdy możliwe jest, że proponowane zmiany są sprzeczne z prawem UE, to 

komisje mają prawo do wystąpienia do ministra odpowiedzialnego za 

sprawy członkostwa RP w UE o opinię we wskazanym zakresie. Jeśli 

projekt trafi do komisji, to te rozpatrują, przy udziale wnioskodawcy, 

zgłoszone poprawki i wnioski, a następnie opracowane, dodatkowe 

sprawozdanie, które zawiera wniosek o przyjęcie bądź odrzucenie 

proponowanych zmian, przedkładają Sejmowi. Zgodnie z art. 47 ust. 4 

komisja dysponuje prawem odmowy rozpatrzenia poprawki w dwóch 

sytuacjach: (1) gdy wniósł ją wnioskodawca i był nieobecny na 

posiedzeniu komisji; (2) gdy poprawka nie spełnia wymagań z art. 44 ust. 

2 (ustne zgłoszenie poprawki; przedstawienie ich Marszałkowi Sejmu na 

piśmie; zawarcie informacji jakie konsekwencje dla ustawy uzyska się 

poprzez włączenie poprawek do projektu). Do całkowitej zmiany 

opracowywanego projektu dochodzi rzadko, więc najczęściej ten etap 

procesu ustawodawczego kończy się sprawozdaniem dodatkowym,  

a więc to, które reguluje art. 47 ust.2 pkt. 1
46

. 

 W trakcie drugiego czytania Senat, tylko jako wnioskodawca, 

może wnosić poprawki do własnych projektów ustaw. Drugiej izbie 

przysługuje także prawo wycofania, co zapewnia pewną ochronę przed 

sytuacją, w której projekt byłby autorstwa senackiego, a w rzeczywistości 

przyjąłby inny charakter. Wycofanie mogłoby nastąpić także w skutek 

nieuwzględnienia przez komisje poprawek senackich. 

                                                      
45

 Które w myśl art. 47 ust. 3 ,,sporządza się  w wyniku ponownego skierowania 

sprawozdania, o którym mowa w art. 43 ust 1, przez Prezydium Sejmu do 

komisji, które rozpatrywały projekt. Poprawione sprawozdanie może być 

również sporządzone na zaakceptowany przez Prezydium Sejmu wniosek 

komisji, do których projekt został skierowany w trybie ust. 1”. 
46

 J.K. Sokołowski, K. Studnicka, op. cit., s. 93. 



A. Suszek: Rola Senatu RP w procedurze ustawodawczej od 2005 roku 

237 

 

 Dalszy etap to trzecie czytanie. Jak stanowi art. 49, składa się ono 

z przedstawienia dodatkowego sprawozdania (alternatywnie:  

z przedstawienia przez sprawozdawcę wniosków i poprawek z drugiego 

czytania, w przypadku gdy projekt nie został skierowany do komisji) oraz 

z głosowania. Art. 50 Regulaminu Sejmu stanowi o porządku 

głosowania: (1) jeśli postawiono wniosek o odrzucenie projektu, to 

najpierw głosuje się za lub przeciw odrzuceniu; (2) głosowanie nad 

konkretnymi poprawkami (z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają te, od 

których zależy los pozostałych, bo stanowią np. ich konsekwencję bądź 

są względem nich przeciwne
47

); (3) na końcu ma miejsce głosowanie  

w sprawie całego projektu wraz ze zmianami, wynikającymi z przyjętych 

poprawek
48

. Ust. 6 wskazuje, że istnieje także możliwość by nie gło-

sować nad pojedynczymi poprawkami, ale zagłosować nad całością 

projektu (w razie braku sprzeciwu). Wydaje się, że ten ostatni przepis 

dotyczy ustaw, w których proponowane zmiany oraz ustawa są autorstwa 

większości sejmowej. 

 Omawiany artykuł wyznacza także pewną rolę Marszałka Sejmu 

na tym etapie. Otóż może on: (1) odmówić wszczęcia głosowania nad 

poprawką, która nie została pisemnie przedłożona komisji; (2) odroczyć 

głosowanie nad projektem do czasu uzyskania pewności, że 

wprowadzone zmiany nie powodują sprzeczności pomiędzy przepisami
49

. 

 Podczas trzeciego czytania jedynym organem, mającym wpływ 

na dalszy los ustawy, jest Sejm. Senat-wnioskodawca nie ma żadnych 

instrumentów prawnych, mogących oddziaływać na pierwszą izbę. Na 

tym etapie pierwsza izba może przegłosować niekorzystne (z punktu 

widzenia drugiej izby) poprawki, wnioskowanego przez Senat, projektu 

lub definitywnie odrzucić senacką propozycję ustawy. Również 

                                                      
47

 Na przykład posłowie najpierw decydowaliby o losie poprawki, która w 

kodeksie wyborczym wprowadzałaby próg wyborczy, a dopiero później, w razie 

przeforsowania tej, przegłosowywaliby poprawkę, której przedmiotem byłoby 

ustalenie owego progu. 
48

 Jak wynika z art. 120 Sejm uchwala ustawy, zasadniczo, ,,zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów”. Dalsza treść 

przepisu, wskazuje, że Konstytucja może, w stosunku do niektórych ustaw, 

stanowić odmiennie.   
49

 W razie wątpliwości, Marszałek Sejmu kieruje projekt bądź do komisji, które 

go rozpatrywały, bądź też do Komisji Ustawodawczej. Organ Sejmu, do którego 

przesłano projekt, wydaje opinię, zawierającą wniosek o odrzucenie lub 

przyjęcie ustawy przez Sejm.  
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kompetencje Marszałka Sejmu-zwłaszcza możliwość odroczenia 

głosowania- mogą spowodować sytuację, w której projekt pozostanie  

w pierwszej izbie na dłuższy czas. Szczególnie ten proces jest negatywny 

dla drugiej izby w przypadku ustaw, stanowiących realizację 

orzecznictwa TK, ponieważ wtedy powoduje ,,nadszarpnięcie” 

wizerunku Senatu jako organu dbającego o wysoką jakość 

prawa, ponieważ nie jest on w stanie skutecznie sprawować swojej 

funkcji (nie z własnej winy). Brak możliwości wpływania drugiej izby na 

proces ustawodawczy podczas trzeciego czytania świadczy  

o niesymetrycznym bikameralizmie polskiego parlamentu. 

 Art. 52 Regulaminu Sejmu nakłada na Marszałka Sejmu 

obowiązek niezwłocznego przesłania tekstu ustawy (akt prawny nie jest 

już nazywany, po pozytywnie zakończonym trzecim czytaniu, projektem 

ustawy
50

) Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu po jej uchwaleniu. 

Następnie trafia ona do Senatu, co wynika wprost z art. 121 ust. 1 

Konstytucji. Dalsze ustępy tego artykułu wskazują, że Senat ma 30 dni na 

zdecydowanie o losie aktu. Może dokonać wyboru pomiędzy:  

(1) przyjęciem ustawy bez zmian; (2) uchwaleniem poprawek;  

(3) odrzuceniem całego aktu. Jeśli w ciągu 30 dni druga izba nie opowie 

się za żadną powyższych możliwości, to przyjmuje się jej ,,milczącą 

zgodę”. Takie rozwiązanie wydaje się być słuszne, gdyż uniemożliwia 

doprowadzenie do sytuacji, w której Senat nadmiernie debatował by nad 

jakąś ustawą, by w konsekwencji nie dopuścić do jej uchwalenia. Taki 

skutek druga izba mogłaby uzyskać poprzez instytucję dyskontynuacji 

prac parlamentu, która zakłada, że wszelkie sprawy podjęte przez 

parlament w danej kadencji nie mogą być kontynuowane przez organy 

władzy ustawodawczej następnej kadencji
51

.  

 Porządek głosowania senackiego ustala art. 54 Regulaminu 

Senatu i jest to rozwiązanie nieco odmienne od porządku głosowania  

w Sejmie podczas trzeciego czytania. Pierwsze głosuje się nad 

wnioskiem o odrzucenie ustawy, następnie nad wnioskiem o przyjęcie 

ustawy bez poprawek, by na końcu głosować nad konkretnymi 

poprawkami
52

. Art. 54 ust. 1 pkt. 5 wskazuje na ostatni etap głosowania  

                                                      
50

 J. K. Sokołowski, K. Studnicka, op. cit., s. 94. 
51

 M. Zubik, Obowiązywanie zasady dyskontynuacji prac parlamentu w stosunku 

do projektu ustawy budżetowej, ,,Ekspertyzy i opinie prawne” 2001, nr 4, s. 9. 
52

 Spośród zgłoszonych poprawek w pierwszej kolejności senatorowie 

przegłosowują te poprawki, od których zależy los pozostałych. Dodatkowo, jeśli 

kilka poprawek dotyczy jednego przepisu, to pierwsze przegłosowuje się 
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i może on zostać przeprowadzony jako ,,głosowanie za przyjęciem 

uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 

poprawek, a w przypadku odrzucenia wszystkich poprawek - głosowanie 

nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, jeśli wniosek taki 

zostanie zgłoszony”. Samo głosowanie może ulec odroczeniu, co leży  

w gestii Marszałka Senatu, ale tylko wtedy, gdy zachodzi obawa, że 

wprowadzone poprawki mogą spowodować sprzeczność przepisów 

ustawy. Co prawda art. 54 ust. 2 stwierdza, że odroczenie nie powinno 

przekraczać czasu potrzebnego do stwierdzenia niezgodności, jednakże 

przepis nie definiuje okresu, czym zapewnia Marszałkowi pewną dozę 

swobody. Ust. 3 omawianego artykułu głosi, że ,,Senat może poddać pod 

głosowanie uchwałę w całości, łącznie z poprawkami, jeżeli nie 

zgłoszono w tym zakresie sprzeciwu”. Ust. 4 obliguje Marszałka Senatu 

do niepoddawania pod głosowanie dwóch kategorii wniosków. Po 

pierwsze są to wnioski do uchwały sejmowej, dotyczącej usunięcia 

częściowej niezgodności ustawy z Konstytucją, jeśli wnioski te 

wykraczają poza zakres zmian zorientowanych na usunięcie przepisów 

niekonstytucyjnych (co wynika z art. 72 ust. 1 oraz art. 72 ust. 3 

Regulaminu Senatu). Po drugie, przewodniczący Senatu nie poddaje pod 

głosowanie wniosków do projektu ustawy, która wykonuje orzeczenie 

TK, w przypadku gdy wnioski te wykraczają poza ten cel inicjatywy 

senackiej (co wynika z art. 85a ust. 3 pkt. 1 oraz art. 85c Regulaminu 

Senatu). Jeśli istnieje obawa, o czym stanowi art. 54 ust. 4a Regulaminu 

Senatu, że poprawka senacka do ustawy wykonującej prawo UE ma 

wątpliwy zakres, to przed głosowaniem Marszałek Senatu może 

przekazać ustawę do Komisji Spraw Unii Europejskiej by ta wyraziła 

opinię. Enigmatyczną postać przybiera natomiast ust. 5 omawianego 

artykułu. Przepis ten wskazuje, że w razie niepodjęcia uchwały przez 

Senat, organ ten może przekazać ustawę właściwym komisjom do 

ponownego rozpatrzenia. Pozornie wydaje się, że omawiany przepis jest 

sprzeczny z art. 121 ust. 2 Konstytucji, który stanowi, że Senat na 

podjęcie uchwały w sprawie ustawy ma 30 dni i w razie 

zaniechania, przyjmuje się ,,fikcję prawną”, że Senat przyjął ustawę  

,,w brzmieniu przyjętym przez Sejm”. W związku z powyższym, art. 54 

ust. 5 dotyczy sytuacji, w której nie upłynął jeszcze konstytucyjny termin. 

                                                                                                                        
najdalej idącą- w tym przypadku rozstrzyga Marszałek Senat po zasięgnięciu 

opinii sprawozdawcy. Wydaje się jednak, że to pozwala Marszałkowi na pewną 

dozę swobody, gdyż w Regulaminie Senatu nie zostało rozstrzygnięte, czy jest 

on związany opinią. Art. 54 ust. 1 pkt. 4 pozwala Marszałkowi na zarządzenie 

łącznego głosowania nad grupą poprawek, jeśli nie wniesiono wniosku 

odmiennego. 
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Art. 57 wskazuje, że końcem procedury ustawodawczej w Senacie jest 

moment przekazania uchwały drugiej izby Marszałkowi Sejmu przez 

Marszałka Senatu. Dalszy etap to prace sejmowe. 

 Procedura rozpatrywania uchwały Senatu przez Sejm jest 

wskazana w art. 54 Regulaminu Sejmu i dotyczy dwóch przypadków: 

uchwały odrzucającej ustawę oraz wnoszącej do niej poprawki
53

. W obu 

tych sytuacjach jest ona kierowana przez Marszałka Sejmu odpowiednim 

komisjom (tym, które rozpatrywały dany projekt ustawy). Podczas 

rozpatrywania może być obecny senator sprawozdawca, ale nie jest to 

konieczne, gdyż jego absencja nie rzutuje na prace nad aktem. Zgodnie  

z ust. 2a, gdy uchwała budzi wątpliwości pod względem zgodności  

z prawem UE, to komisja może zgłosić się w tej sprawie do właściwego 

ministra. Co prawda nie jest określone jaki może być skutek negatywnej 

opinii ministra, to niewątpliwie byłoby to ujęte w sprawozdaniu komisji, 

a to mogłoby się przełożyć na ewentualną decyzję posłów w sprawie 

danej uchwały i w konsekwencji- całej ustawy.  

 Art. 54 ust. 3 Regulaminu Sejmu wskazuje, że w komisyjnym 

sprawozdaniu może znaleźć się jeden z czterech wniosków w przypadku 

uchwały zawierającej poprawki: (1) o odrzucenie wszystkich,  

(2) o odrzucenie niektórych, (3) o przyjęcie wszystkich, (4) o przyjęcie 

niektórych. Odnośnie senackiej uchwały odrzucającej ustawę  

w sprawozdaniu może się znaleźć jeden z dwóch wniosków:  

(1) o odrzuceniu, (2) o przyjęciu. 

 Następnie uchwały oraz sprawozdania komisji są drukowane po 

zarządzeniu Marszałka Sejmu i przekazywane  posłom. Najwcześniej 

trzeciego dnia po doręczeniu posłom sprawozdania Sejm rozpatruje je 

plenarnie
54

. Wnioski o odrzucenie poprawek głosowane są osobno, chyba 

że ze sprawozdania komisji wynika, że mają być rozpatrywane łącznie 

jako grupy poprawek lub jako całość. Art. 121 ust. 3 Konstytucji 

wskazuje, że uchwałę senacką odrzucającą ustawę bądź stanowiącą  

                                                      
53

 Zgodnie z art. 54 ust. 8: ,,Sejm, na wniosek Marszałka Sejmu, może 

rozpatrzyć poprawki zawarte w uchwale Senatu bez uprzedniego skierowania jej 

do komisji”. Przepis ten wydaje się przyspieszać procedurę ustawodawczą i z 

tego powodu można go oceniać pozytywnie. Z drugiej strony, nadaje 

Marszałkowi Sejmu pewną dozę władzy, gdyż w przypadku kontrowersyjnych 

ustaw większości sejmowej korzystniej politycznie jest rozpatrzyć dany akt jak 

najszybciej. 
54

 Z zastrzeżeniem, że Sejm może postanowić inaczej. 
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o odrzuceniu poprawki Senatu, uważa się za przyjętą, jeżeli Sejmowi nie 

uda się odrzucić jej bezwzględną większością głosów w obecności co 

najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 

 Jeśli Senat podjął przyjął (aktywnie bądź biernie) ustawę, to 

wówczas Marszałek Sejmu jedynie informuje Sejm o tym fakcie. Art. 56 

Regulaminu Sejmu obliguje przewodniczącego Sejmu do niezwłocznego 

przekazania ustawy Prezydentowi
55

. 

 Na tym rola Senatu w procesie ustawodawczym się zasadniczo 

kończy. Warto jednak, na marginesie, wskazać cztery sytuacje, w których 

rola drugiej izby jest nieco odmiennie ukształtowana. Jedna z nich 

dotyczy problemu zmiany Konstytucji. Aby tego dokonać potrzebne jest 

przyjęcie nowelizacji w jednakowym brzmieniu w obu izbach 

parlamentu, jednakże w Sejmie wymagana jest większość 2/3 ustawowej 

liczby posłów, a w Senacie bezwzględna większość, co wynika z art. 235 

Konstytucji. Wymóg jednakowego brzmienia ogranicza drugą izbę, który 

nie ma możliwości wnoszenia poprawek do ustawy pierwszej izby
56

. 

Inaczej sprawa się ma w przypadku ustaw ratyfikacyjnych, gdzie jest 

wymagana większość 2/3 ustawowej liczby senatorów do uchwalenia, co 

w literaturze przedmiotu określa się jako wzmocnienie roli Senatu
57

.  

Z drugiej strony druga izba jest także ograniczona w przypadku 

uchwalania ustawy budżetowej (czas na wnoszenie poprawek jest krótszy 

i wynosi 20 dni), a także gdy rząd uznał dany projekt ustawy za pilny 

(Senat jest zobowiązany rozpatrzyć go w ciągu 14 dni od przekazania 

oraz powinien podjąć pracę nad projektem w nieco odmienny sposób niż 

zazwyczaj- zgodnie z art. 71 Regulaminu Senatu)
58

. 

Wybrane aspekty oddziaływania Senatu na proces ustawodawczy  

w praktyce politycznej 

 W tej części artykułu zestawię dane dotyczące udziału drugiej 

izby w procedurze ustawodawczej obejmujące pierwszy, pełny 

kalendarzowy rok (tj. następujący po roku, w którym miały miejsce 

wybory parlamentarne) działalności Senatu kadencji VI (2006), VII 

(2008), VIII (2012) i IX (2016), wchodzącego w relacje z Sejmem 

                                                      
55

 Co nie zaistnieje jedynie wówczas, gdy Sejmowi nie uda się odrzucić 

senackiej uchwały odrzucającej ustawę. 
56

 J. Ciapała, op. cit., s. 100-101. 
57

 Ibidem, s. 101. 
58

 Ibidem, s. 102. 
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kadencji V (2006), VI (2008), VII (2012), VIII (2016). Do porównania 

wybrałem akurat te dane, gdyż chciałem uwzględnić działalność 

obecnego parlamentu, a niewymierne byłoby porównywanie działalności 

obecnego parlamentu (który funkcjonuje nieco ponad rok
59

) z poprze-

dnimi, których okresy trwania wynosiły kolejno: 2, 4 i 4 lata. Skupię się 

na funkcjonowaniu czterech, kolejnych parlamentów, gdyż ich składy 

osobowe charakteryzowały się dominacją dwóch klubów 

parlamentarnych, które są najbardziej znaczące na polskiej scenie 

politycznej od 2005 roku (Platforma Obywatelska i Prawo  

i Sprawiedliwość): Sejm V i VIII oraz Senat VI i IX to okres dominacji 

PiS, a Sejm VI i VII oraz Senat VII i VIII to przewaga PO
60

.  Takie ujęcie  

pozwoli na zanalizowanie praktycznej działalności, w omawianym 

zakresie, dominującego duopolu PO-PiS, który trwa od 2005 r.
61

  Jeśli nie 

wystąpią zasadnicze różnice w sposobie podejmowania współpracy przez 

obie izby parlamentu w zakresie procedury ustawodawczej pomiędzy 

poszczególnymi kadencjami, to znaczy, że Senat sprawuje, przypisywaną 

mu w literaturze, ,,funkcję partycypacji w stanowieniu prawa”
62

, czyli 

przypieczętowuje, modyfikując (poprzez poprawki) wolę ustawodawczą 

Sejmu (większości sejmowej). Rozpatruje się to niekiedy pozytywnie, 

gdyż procedura ustawodawcza w Senacie przybiera bardziej 

merytoryczny charakter i tym samym druga izba dba o tworzenie dobrego 

prawa
63

. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że funkcjonowanie Senatu 

w obecnym kształcie nie ma uzasadnienia praktycznego, gdyż jego 

poprawki są mało relewantne, najczęściej dotyczą kwestii technicznych
64

.  

Senackie prawo inicjatywy ustawodawczej 

 Senat VI kadencji od stycznia do grudnia 2006 roku
65

 skorzystał 

z prawa inicjatywy ustawodawczej osiem razy, z czego trzy ustawy 

                                                      
59

 Stan na 23 IV 2017 r. 
60

 Strona internetowa Senatu RP, www.senat.gov.pl, dostęp 23 IV 2017. 
61

 A. Dudek, op. cit., s. 690. 
62

 J. Ciapała, op. cit., s. 96. 
63

 G. J. Wąsiewski, op. cit., s. 227. 
64

 K. Skotnicki, Senat III RP - nieprzemyślany czy niepotrzebny, [w:] 

Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w Polsce, red. M. Zubik, Warszawa 

2010, s. 225-226. 
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 Przyjąwszy za datę wniesienia czas uchwalenia inicjatywy ustawodawczej 

przez Senat. 
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zostały następnie uchwalone przez Sejm
66

. Do jednego z tych projektów 

druga izba wniosła poprawki, które zostały przyjęte przez pierwszą
67

. Te 

trzy senackie projekty ustawodawcze, które przekształciły się w akty 

prawa stanowionego, stanowią zaledwie 1,5% ustaw uchwalonych przez 

Sejm w 2006 roku (3 z 193)
68

, co świadczy o tym jak marginalnym 

inicjatorem ustawodawczym jest druga izba parlamentu. Warto jednak 

zwrócić uwagę na to, że kadencja Sejmu została w 2007 roku skrócona
69

  

i w związku z tym pierwsza izba parlamentu nie zdążyła rozpatrzyć 

pięciu skutecznie wniesionych inicjatyw senackich
70

. 

 Oprócz projektów wniesionych skutecznie przez Senat były też 

pomysły ustawodawcze, które nie doczekały się realizacji, gdyż 

przepadły podczas procedury trzech czytań w drugiej izbie. W 2006 roku 

senatorowie (10) bądź komisje podjęły
71

 18 takich prób, z czego 10 było 

nieudanych
72

. Widać więc, że przepisy Regulaminu Senatu w sposób zna-

czący wpływają na pracę senatorów. 56% ,,preprojektów 

ustawodawczych” stało się już właściwymi projektami ustawodawczymi.  

                                                      
66

 J. Rudzka, Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VI 

kadencja 19 października  2005 r. - 4 listopada 2007 r., Warszawa 2007, s. 151-

153. 
67

 Strona internetowa Sejmu RP, www.sejm.gov.pl/, dostęp 23 IV 2017. 
68

 Z zaznaczeniem, że jeden z projektów senackich został uchwalony w 2007, 

więc nie znajduje się w powyższym zestawieniu. 
69

 A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków 2016, s. 590-591. 
70

 J. Rudzka, op. cit., s. 156-161. 
71

 Momentami, które biorę pod uwagę w określeniu liczby projektów 

ustawodawczych są: a) w przypadku projektów, które nie zostały wniesione do 

Sejmu- czas ich wycofania bądź odrzucenia; b )w przypadku projektów 

wniesionych skutecznie do Sejmu czas podjęcia przez Senat uchwały. 

Analogicznie będę postępował podczas analizy działalności kolejnych 

parlamentów. To właśnie z przyjętej metody liczenia ,,preprojektów” oraz 

projektów ustaw senackich wynikają rozbieżności w liczbach podawanych przez 

mnie i w liczbach podawanych przez Biuro Analiz i Dokumentacji. Powodem, 

dla którego uwzględniam wskazane wyżej momenty, jest to, że działalność 

Senatu w procesie wnoszenia inicjatywy ustawodawczej się kończy, więc można 

uznać tę czynność za dokonaną. Natomiast daty wniesienia ,,preprojektu” w 

ramach procedury senackiej nie biorę pod uwagę, gdyż nie jest to jeszcze 

inicjatywa ustawodawcza Senatu, a dopiero jej zalążek. 
72

 Strona internetowa Senatu RP https://www.senat.gov.pl, ,,Informacja o 

projektach ustaw wniesionych do rozpatrzenia przez Senat VI kadencji", dostęp 

23 IV 2017. 
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 Dwa projekty ustaw senackich z ośmiu dotyczyły wykonania 

wyroku TK
73

. To zaledwie 25% wszystkich inicjatyw ustawodawczych 

drugiej izby. Mimo, że jedną z przypisanych w Regulaminie Senatu ról 

pełnionych przez Senat jest wykonywanie orzeczeń TK, to jak już 

wspomniałem, odpowiedni przepis pojawił się w 2007 r. Dlatego nie 

może dziwić ta niska liczba projektów autorstwa Senatu, dotyczących 

omawianej materii. 

 Senat w 2008 roku skorzystał z prawa inicjatywy ustawodawczej 

31 razy, z czego Sejm uchwalił 26 ustaw
74

. W przypadku ustawy o oby-

watelstwie, Prezydent Kaczyński wniósł do TK o zbadanie jej zgodności 

z Konstytucją
75

. TK orzekł w wyroku z 2012 r., że jest ona zgodna  

z Konstytucją
76

. Do dziesięciu projektów Senat wniósł poprawki  

i w przypadku dwóch ustaw przyjęto wszystkie poprawki, w jednym je 

odrzucono, a w siedmiu przypadkach pierwsza izba przyjęła część 

poprawek senackich
77

. W 2008 roku Sejm uchwalił 251 ustaw
78

, więc 

autorstwo senackie można przypisać 10% z nich
79

. Aktywność drugiej 

izby na tym polu jest wyraźnie większa niż miało to miejsce w przypadku 

Senatu poprzedniej kadencji.  

 Spośród 45 ,,preprojektów senackich” rozpatrywanych przez 

drugą izbę w 2008 roku
80

, 31 przeszło pełną ścieżkę senacką i stało się 

inicjatywami ustawodawczymi
81

. Wynika z tego, że skuteczność wynio-

sła 69%, co jest wynikiem znacząco wyższym niż ten uzyskany przez 

Senat VI kadencji. 
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 Jak wynika z analizy- nieznaczną większość z senackich 

projektów ustaw stanowiły inicjatywy wykonujące wyroki TK, gdyż 

stanowiły one 55% (17 z 31)
82

. Widać tutaj wyraźny wzrost liczby owej 

kategorii projektów ustaw, zwłaszcza w zestawieniu z działalnością 

Senatu poprzedniej kadencji. 

 W 2012 r. Senat wniósł do Sejmu 31 projektów ustaw
83

. Z liczby 

tej 24 inicjatywy senackie stały się następnie ustawami
84

. W przypadku 

jednej z nich Prezydent Bronisław Komorowski wnioskował do TK  

o zbadanie konstytucyjności i TK orzekł, że niektóre przepisy ustawy są 

niezgodne z Konstytucją, więc na podstawie art. 122 ust. 4 Konstytucji 

Prezydent podpisał ustawę z pominięciem niekonstytucyjnych 

przepisów
85

. Na tle liczby wszystkich ustaw uchwalonych w 2012 r. 

przez Sejm VII kadencji (134)
86

, inicjatywy drugiej izby parlamentu 

stanowiły 18%. Wynika z tego, że Senat był bardziej aktywny w zakresie 

wnoszenia własnych projektów ustaw niż w poprzednich kadencjach.  

 Senat w 2012 r. rozpatrzył 38 ,,preprojektów ustawodawczych”
87

, 

więc 7 inicjatyw nie przeszło pełnej ścieżki legislacyjnej drugiej izby 

parlamentu. Skuteczność więc wewnątrzsenackich inicjatorów wyniosła 

82%, co wskazuje na progres względem poprzednich kadencji. 

 Znacznie częściej niż miało to miejsce w przypadku poprzednich 

kadencji, druga izba inicjowała w sprawach wynikających  

z wykonywania wyroków TK, gdyż owa kategoria spraw stanowiła 81% 

wszystkich inicjatyw senackich uchwalonych w 2012 r.
88

 To pozwala 

ocenić, że od swojej VIII kadencji Senat stał się organem dbającym  

o jakość prawa stanowionego, przede wszystkim, poprzez inicjowanie  

w sprawach wynikających z wykonywania wyroków TK. Z tego względu 
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słuszne wydaje się być sformalizowanie wewnątrzsenackiego etapu 

ścieżki legislacyjnej. 

 Senat w 2016 r. wniósł do Sejmu 13 projektów ustaw
89

. Do tej 

pory (stan na 23.04.2017) pierwsza izba uchwaliła 7 ustaw autorstwa 

drugiej izby
90

, a jeden projekt został wycofany po zajęciu stanowiska 

przez rząd, co nastąpiło po I czytaniu
91

. 

 W 2016 r. druga izba rozpatrzyła 18 projektów ustaw
92

, więc 5 

,,preprojektów ustawodawczych” nie stało się inicjatywami 

legislacyjnymi Senatu
93

. Z tego wynika, że prawo inicjowane przez 

senatorów bądź komisje charakteryzowało się skutecznością 72%. To 

niewielki spadek, względem poprzedniej kadencji. 

 4 spośród 13 inicjatyw ustawodawczych Senatu stanowią 

projekty, które wykonują wyroki TK, czyli ich udział stanowi 31%
94

. To 

znaczne obniżenie ilości spraw w tej kategorii inicjatyw 

ustawodawczych. Co interesujące, żadna ze skutecznie wniesionych 

inicjatyw nie wynikała z wniosków RPO i NIK
95

. Na ocenę tego faktu 

jest jeszcze za wcześnie, gdyż nie wszystkie projekty senackie z 2016 r. 

zakończyły swoją ,,preinicjacyjną ścieżkę”, ale wydaje się, że Senat 

inaczej widzi swoją rolę w procesie stanowienia prawa. 

Senat wobec ustaw uchwalonych przez Sejm 

 Ta część artykułu poświęcona będzie analizie działalności Senatu 

odnośnie uchwalonych przez Sejm ustaw. Przedmiotem zestawienia będą, 
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analogiczne względem wcześniejszej części tekstu, kadencje obu 

organów władzy ustawodawczej
96

. 

 Senat rozpatrzył w 2006 r. 197 ustaw, z czego poprawki wniósł 

do 75 (w 35 przypadkach Sejm przyjął wszystkie, w 37 część,  

a w przypadku 3 odrzucił wszystkie zaproponowane przez Senat zmiany 

w tekście ustawy)
97

. Tylko raz druga izba złożyła wniosek o odrzucenie 

aktu
98

. Jak wynika z powyższych danych Senat nie wykazywał się czę-

stym poprawianiem przedstawianych mu przez pierwszą izbę ustaw, gdyż 

biorąc pod uwagę wszystkie rozpatrzone w 2006 r. ustawy, uczynił to  

w 38% przypadków. 

 W 2008 r. Senat rozpatrzył 262 ustawy, z czego poprawki wniósł 

do 118 (w 78 przypadkach Sejm przyjął wszystkie zaproponowane 

zmiany, odnośnie 38 ustaw przyjął część poprawek, a w 2 przypadkach 

odrzucił wszystkie)
99

. W jednej sytuacji miało miejsce zastosowanie 

szczególnego trybu ustawodawczego, który jest przewidziany dla ustaw, 

które wyrażają zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej (mowa tu 

o tzw. ,,traktacie lizbońskim”)
100

. Senat VII kadencji okazał się być bar-

dziej aktywny od poprzedniego w zakresie wnoszenia poprawek do 

ustaw, gdyż dokonał tego w 45% przypadków. 

 Druga izba w 2012 r. rozpatrzyła 132 ustawy, a poprawki wniosła 

do 41 (w 26 przypadkach Sejm przyjął wszystkie zaproponowane 

zmiany, w sprawie 14 ustaw zaakceptował część z nich, natomiast 

odnośnie jednej ustawy pierwsza izba nie zgodziła się na ich 

wprowadzenie)
101

. W 2012 r. Senat wniósł poprawki do 31% rozpatry-

wanych aktów. Widać tu wyraźny spadek aktywności w zakresie 

proponowania własnych zmian do ustaw względem poprzednich 

kadencji.  

                                                      
96

 Podobnie będzie także wyznaczana cezura czasowa, a więc będą mnie 
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 Obecny Senat w 2016 r. rozpatrzył 210 ustaw i przypadku 60  

z nich wniósł poprawki
102

. Aktywność drugiej izby w tym zakresie 

wynosi więc 29%. Jest ona na podobnym poziomie do działalności 

drugiej izby poprzedniej kadencji. 

Podsumowanie 

 Jak wynika z powyżej przedstawionych danych Senat  

w pierwszym pełnym roku swojej działalności nie wykazywał się zbytnią 

aktywności w zakresie wnoszenia poprawek do ustaw oraz inicjowania 

własnych projektów ustawodawczych. Przyczyn takiego stanu rzeczy 

może być wiele.  

 Jedną z nich może być tożsamość większości sejmowej  

i senackiej. Tym co warunkuje działalność Senatu, w tej interpretacji, jest 

więc ,,logika partyjna”, gdyż druga izba jawi się jako organ 

,,przepychający ustawy uchwalone” przez Sejm. Tożsamość większości 

sejmowej i senackiej jest problemem znanym od dawna, co przejawiało 

się min. w tym, że ilość, a także obszar okręgów w wyborach do obu izb 

parlamentu podstawie Kodeksu Wyborczego, do jego nowelizacji w 2011 

r., były właściwie identyczne
103

. To implikować mogło sytuacje, w któ-

rych wyborcy głosowali na przedstawicieli tych samych partii 

politycznych zarówno na liście wyborczej do Sejmu, jak i do Senatu.  

Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW) miało 

na celu próbę modyfikacji składu personalnego drugiej izby. 

Przewidywano, że wprowadzona zmiana spowoduje, że zyskają mniejsze 

partie, gdyż w formule wyborczej większościowej ,,partiom mniejszym 

sprzyjają mniejsze okręgi wyborcze”
104

.  

 Jak pokazały wyniki wyborów do Senatu w 2011 r. i 2015 r. 

powyższa teza się nie sprawdziła, gdyż wyborcy dalej kierowali ,,logiką 

partyjną”. W 2011 r. najwięcej mandatów w Senacie zdobyła PO (63), 

która wygrała również wybory do Sejmu, a na drugim miejscu 

uplasowało się PiS (31) i obie partie zdominowały skład izby, 

pozostawiając Polskiemu Stronnictwu Ludowemu (PSL) oraz czterem 
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kandydatom niezależnym kolejno: 2 i 4 mandaty
105

. Dodatkowo, wbrew 

tezie o sprzyjaniu małym komitetom, spektakularnej porażki doznał 

komitet Unia Prezydentów - Obywatele do Senatu
106

. Wybory do Senatu, 

które odbyły się w 2015 r., również obaliły tezę o niesprzyjaniu jow-ów 

dużym partiom, ponieważ zwyciężyło w nich PiS(61), które wygrało 

wybory do Sejmu, a drugie miejsce zajęła PO (34), a 4 mandaty uzyskali 

kandydaci niezależni oraz jeden przypadł kandydatowi PSL
107

.  

 Wyniki analizowanych wyborów parlamentarnych świadczą  

o tym, że wprowadzenie jow-ów okazało się być mało skutecznym 

remedium na przełamanie dwóch zjawisk, które warunkują rolę Senatu  

w procesie ustawodawczym. Po pierwsze, nie udało się ograniczyć 

swoistego duopolu PO-PiS. Po drugie, nie powiodła się próba 

wprowadzenia do drugiej izby przedstawicieli spoza partii politycznych, 

które dominują w Sejmie. Widać to szczególnie na podstawie 

analizowanych we wcześniejszej części artykułu danych dotyczących 

aktywności Senatu względem uchwalonych przez pierwszą izbę ustaw. 

Większość aktów przechodziła proces legislacyjny bez poprawek Senatu. 

Podobnie jest z prawem inicjatywy ustawodawczej, którego druga izba 

wykonuje rzadko. Wydaje się uzasadnionym twierdzić, że jeśli skład 

drugiej izby nie byłby powiązany partyjnie z większością sejmową, to 

wtedy ta aktywność mogła by wyglądać inaczej, gdyż taki hipotetyczny 

Senat nie byłby zobowiązany do zachowania partyjnej lojalności. 

 Z drugiej strony zjawisko ,,zgodności obu izb parlamentu” 

(nieprzekraczającej 50%
108

) nakładające się na niską aktywność w za-

kresie wnoszenia projektów ustaw przez drugą izbę może wynikać  

                                                      
105

 Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl, 

,,Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”, dostęp 23 IV 

2017. 
106

 A. Dudek, op. cit., s. 643-644. 
107

 Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, www.pkw.gov.pl, 

,,Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015”, dostęp 23 IV 

2017. 
108

 Dotyczy to nie tylko pierwszego pełnego roku działalności Senatu w danej 

kadencji, ale całego czasu trwania wyższej izby. Świadczą o tym dane z 

poszczególnych kadencji zamieszczone na stronie internetowej Senatu RP, 

www.senat.gov.pl: 1) Senat VI kadencji rozpatrzył 386 ustaw, z czego wniósł 

poprawki do 175 (45%); 2) Senat VII kadencji rozpatrzył 967 ustaw, a poprawki 

wprowadzał do 472 (49%); 3) Senat VIII kadencji rozpatrzył 755 ustaw i wniósł 

poprawki do 284 (38%); Senat IX kadencji do tej pory (stan na 04.04.2017 r.) 

rozpatrzył 289 ustaw, z czego do 82 wniósł poprawki (28%). 
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z dobrej jakości prawa stanowionego przez posłów i tego, że Senat jest 

nierównorzędnym partnerem dla Sejmu. Tym samym interweniuje tylko, 

gdy z punktu widzenia zasad dobrej legislacji dana ustawa jest wątpliwa 

pod względem prawnym, a inicjuje, gdy taka konieczność wynika z luki 

prawnej stwierdzonej orzeczeniem TK, wnioskiem RPO, czy NIK. 

 Wydaje się, że te dwie powyższe interpretacje, w pewnym 

stopniu, stanowią przyczyny niskiej aktywności drugiej izby w procesie 

ustawodawczym. Jednakże największy wpływ na to mają przepisy prawa 

stanowionego. Zapewne inaczej wyglądałaby działalność Senatu  

w zakresie inicjowania ustawodawczego, gdyby ścieżka legislacyjna 

wewnątrz Senatu była mniej sformalizowana. Analogicznie, gdyby Senat 

nie był ograniczony terminami rozpatrywania ustaw, to też aktywniej 

działałby na tym polu. Inną kwestią, wynikającą z przepisów prawa, jest 

warunkowanie podobnego składu obu izb parlamentu. Wydaje się, że 

gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbywały się w różnych terminach (np. 

w odstępie jednego roku), to ich składy mogłyby wyglądać inaczej. To 

mogłoby uniezależnić Senat. Wydaje się jednak, że Ustawodawcy na tym 

nie zależy i widzi rolę drugiej izby jako organu pomagającego  

w ustawodawstwie, dlatego przepisy dotyczące roli Senatu w procesie 

ustawodawczym mają charakter ograniczający jego ewentualne 

możliwości blokujące. 
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Kwestia kwalifikacji narodowych i wyznaniowych 

Prezydenta RP w polskiej debacie ustrojowej  

i pracach konstytucyjnych Sejmu Ustawodawczego  

z lat 1919-1921 

The issue of the national and denominational qualifications of the 

President of the Republic of Poland in polish institutional debate 

and in the constitutional efforts of the Legislative Sejm in years 

1919-1921 

 

Abstrakt 

 Artykuł przedstawia w ujęciu chronologicznym pojawiające się  

w pierwszych latach II Rzeczypospolitej koncepcje ustrojowe, dotyczące 

wprowadzenia regulacji prawnych, gwarantujących możliwość 

piastowania urzędu prezydenta jedynie dla Polaków wyznania 

katolickiego. Propozycje te budziły kontrowersje, gdyż ograniczały 

prawa polityczne mniejszości narodowych i wyznaniowych. Jednocześnie 

hołdowały oczekiwaniom większości społeczeństwa i dowodziły 

znaczenia, jakie posiadał stereotyp Polaka-katolika. Wśród tych 

koncepcji największą dyskusję wzbudziła procedowana w Sejmie 

Ustawodawczym poprawka zgłoszona przez chrześcijańską demokrację. 

Choć nie znalazła się ona w konstytucji, to debata nad nią wzbudziła 

wiele złych emocji, prowadząc niejako do smutnego epilogu w postaci 

zamachu na Gabriela Narutowicza. 

Słowa kluczowe:  

II Rzeczpospolita Polska, debata konstytucyjna, Prezydent 
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Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm Ustawodawczy 1919-1922, stereotyp 

Polaka-katolika, tożsamość narodowa i wyznaniowa 

Abstract  

 The article presents in chronological order some institutional 

concepts which were developed at the beginning of the Second Polish 

Republic and based on the demand to establish legal regulations which 

would ensure the possibility of becoming the President only for Polish 

Catholics. These ideas were controversial because political rights of 

national and denominational minorities were limited that way. On the 

other hand, those projects fulfilled the expectations of the social majority 

and provided a strong evidence how significant the „Polish Catholic” 

stereotype was. Among them the most important was an amendment of 

Polish Christian Democratic Party that was proceeded in the Legislative 

Sejm. Although it was not added to the constitution, it caused many 

miserable consequences in the political life with the sad epilogue of the 

assassination of Gabriel Narutowicz.  

Key words:  

Second Polish Republic, constitutional debate, President of the Republic 

of Poland, Legislative Sejm 1919-1922, „Polish-Catholic” stereotype, 

national and denominational identity 

 

1. Uwagi wstępne 

 W polskiej debacie ustrojowej pierwszych lat niepodległości,  

a zwłaszcza w ramach prac konstytucyjnych Sejmu Ustawodawczego, 

pojawiały się interesujące projekty zmierzające do prawnego 

zagwarantowania możliwości piastowania najwyższych stanowisk 

państwowych wyłącznie dla osób narodowości polskiej, wyznających 

wiarę katolicką. Takie koncepcje miały przede wszystkim służyć 

utrwaleniu polskiego i katolickiego charakteru odrodzonego państwa oraz 

jego struktur. Miały też zaspokajać ambicje narodu stanowiącego 

większość społeczeństwa w aspekcie odgrywania wiodącej roli  

w polskim życiu publicznym. Jednocześnie postulaty te naruszały ideę 

równości wobec prawa, ograniczały bowiem poważnie zakres praw 
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obywatelskich (praw politycznych) przynależnych członkom mniejszości 

narodowych i wyznaniowych zamieszkujących Polskę
1
. 

 Pośród wspomnianych wyżej koncepcji szczególne miejsce 

zajmowały propozycje przewidujące wprowadzenie zasady, wedle której 

urząd głowy państwa mógł sprawować wyłącznie Polak wyznania 

katolickiego. Oznaczało to wprowadzenie dodatkowych kryteriów 

kwalifikacji kandydatów na to stanowisko, dookreślających ich 

tożsamość narodową i wyznaniową. Co znamienne, w przypadku tychże 

projektów dochodziło zwykle do trwałego powiązania ze sobą, a przez to 

łącznego traktowania kwestii narodowościowej i wyznaniowej, na co 

niebagatelny wpływ miał silnie utrwalony w ówczesnej świadomości 

społecznej stereotyp Polaka-katolika, wywodzący się jeszcze z czasów 

kontrreformacji i ugruntowany w okresie zaborów. W warunkach 

odrodzonego państwa ten uproszczony sposób myślenia tracił jednak na 

aktualności, stawał się też szkodliwy dla życia społecznego. Spychał 

bowiem na boczny tor choćby Polaków innych wyznań, często 

zasłużonych dla niepodległości. Przykładem byli polscy ewangelicy ze 

Śląska Cieszyńskiego, zaangażowani w sprawy odrodzenia świadomości 

narodowej na tym terenie i jego przywrócenia do polskiej Macierzy.  

                                                      
1

 Warto dodać, że przeciw podobnym ograniczeniom wypowiedzieli się w 

debacie nad konstytucją posłowie żydowscy. Zgłosili oni w przeddzień II 

czytania poprawkę do art. 100 projektu sejmowej Komisji Konstytucyjnej 

(zasada równości wobec prawa), w której żądali dodania odrębnego ustępu, 

stanowiącego, iż „narodowość lub wyznanie nie może być w żadnym wypadku 

przeszkodą do korzystania z praw obywatelskich, a w szczególności do 

piastowania urzędów państwowych lub publicznych”. Zob. Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej o 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk Sejmu Ustawodawczego (dalej: SU) 

nr 1883, s. 38. Na plenum sejmu poprawkę tę uzasadniał w trakcie II czytania 

syjonista Izaak Grünbaum, który, poprzez liczne przykłady, chciał podkreślić skalę 

dyskryminacji Żydów w polskim życiu publicznym. Zob. Sprawozdanie 

stenograficzne Sejmu Ustawodawczego, 181 posiedzenie, 04.11.1920, łamy 46-51 

(dalej zapis skrócony wedle wzoru: Spr. sten. SU, … pos., dd.mm.rrrr, ł. …). 

Wniosek ten został jednak odrzucony przez sejm w głosowaniu z 4 lutego 1921 

roku (Spr. sten. SU, 206 pos., 04.02.1921, ł. 47). Mimo to wnioskodawcy 

podtrzymali go w niezmienionej formie w III czytaniu jako poprawkę 

mniejszościową do art. 96 (dawny art. 100). Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej, [w:] Sprawozdanie Komisji Konstytucyjnej o Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, druk SU nr 2561, s. 37. W końcowym głosowaniu nad 

konstytucją poprawkę tę jednak ostatecznie odrzucono (Spr. sten. SU, 220 pos., 

16.03.1921, ł. 18). 
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Z uwagi na powyższe, projekty kwalifikacji narodowej i wyznaniowej 

prezydenta spotkały się z krytyką lewicy oraz mniejszości, tak w sejmie, 

jak i poza nim. W ich zwalczaniu aktywni byli Żydzi i protestanci. 

Koncepcje tego rodzaju pojawiały się w całościowych projektach 

konstytucji opracowanych w ramach debaty ustrojowej, a także  

w programach politycznych niektórych stronnictw. Z natury rzeczy 

najszersza debata o tym problemie toczyła się w ramach prac 

konstytucyjnych Sejmu Ustawodawczego, ogniskując się zwłaszcza 

wokół poprawki zgłoszonej do sejmowego projektu konstytucji przez 

posłów chrześcijańskiej demokracji, którzy wprost domagali się 

wprowadzenia doń zapisu o wyborze na prezydenta wyłącznie Polaka-

katolika.  

 Zarysowany temat nie został dotąd kompleksowo opracowany  

w istniejącej literaturze przedmiotu. Był on tylko wspominany 

incydentalnie, w ramach szerszych opracowań poświęconych zwłaszcza 

pracom konstytucyjnym w pierwszych latach II RP
2
. Wydaje się jednak, 

iż warto przedstawić go w całościowym wymiarze, jako że postulaty 

dotyczące kwalifikacji narodowej i wyznaniowej głowy państwa 

stanowią cenny przyczynek do lepszego poznania początków 

odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego oraz umożliwiają pełniejsze 

zrozumienie znaczenia, jakie posiadał wówczas w społeczeństwie 

stereotyp Polaka-katolika. Dlatego też w dalszej części artykułu 

dokonano uporządkowanego chronologicznie przeglądu wspomnianych 

koncepcji, wraz z omówieniem toczącej się nad nimi debaty.  

W opracowaniu tematu podstawowe znaczenie miało przeprowadzenie 

analizy obszernej bazy źródłowej, w postaci stenogramów i druków 

Sejmu Ustawodawczego
3
, będących niezwykle cennym zapisem prac 

pierwszego parlamentu Polski odrodzonej.  

                                                      
2
 Należy wspomnieć w tym kontekście przede wszystkim prace Stanisława 

Krukowskiego: idem, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r., Warszawa 1977; 

idem, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., [w:] Konstytucje Polski. 

Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, T. 2, red. M. 

Kallas, Warszawa 1990. Pewne światło na omawiane kwestie rzuca też: J. 

Osuchowski, Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Węzłowe 

zagadnienia, Warszawa 1967.   
3
 We wszystkich przypadkach powoływania się w przypisach na te źródła, 

korzystano z ich wersji elektronicznej, udostępnionej na stronie internetowej 

Biblioteki Sejmowej. Znajdują się one w internetowej bazie bibliograficznej 

biblioteki, w zakładce „Parlamentaria polskie 1919-1997”. Zakładka ta znajduje 
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 W odniesieniu do problemu tożsamości religijnej prezydenta, 

warto jeszcze dla porządku zauważyć, iż w przygotowanych  

w początkach II RP projektach konstytucji, postulat katolickiego 

wyznania głowy państwa był realizowany na dwa różne sposoby. Po 

pierwsze, możliwe było jego wprowadzenie wprost do treści odrębnego 

przepisu określającego wymogi związane z prawem wybieralności na ten 

urząd (wskazanie wyznania wymaganego od kandydata). Po drugie, 

kwestię wyznania prezydenta można było określić w mniej wyraźny 

sposób, a mianowicie przez umieszczenie w konstytucji roty przysięgi 

prezydenckiej zawierającej elementy religijne, związane bezpośrednio  

z konkretną religią lub wyznaniem. W tym przypadku powstawała 

wątpliwość, czy możliwe było w ogóle złożenie takiej przysięgi, a co za 

tym idzie prawnie wiążące objęcie urzędu, przez osobę będącą 

innowiercą lub niewierzącym. W toku polskiej debaty ustrojowej 

pierwszych lat niepodległości pojawiały się oba rozwiązania, występując 

zresztą niejednokrotnie łącznie.  

2. Okres przed odzyskaniem niepodległości – regulacje z projektu 

Komisji Sejmowo-Konstytucyjnej Tymczasowej Rady Stanu 

 Po raz pierwszy w polskiej debacie ustrojowej wskazane we 

wstępie rozwiązania pojawiły się w konserwatywnym projekcie 

konstytucji, przygotowanym przez Komisję Sejmowo-Konstytucyjną 

Tymczasowej Rady Stanu w 1917 roku. Projekt ten powstał jeszcze  

w przeddzień odzyskania pełnej niepodległości, w ramach prac instytucji 

stworzonej pod kontrolą państw centralnych okupujących ziemie 

Królestwa Polskiego, wedle postanowień aktu 5 listopada 1916 roku
4
. We 

wspomnianym projekcie wprowadzano monarchiczną formę rządów. 

Zgodnie z polską tradycją historyczną dodano w nim zasadę, iż król, 

królowa i dzieci królewskie (art. 4), a także regent królestwa (art. 24-25) 

oraz opiekun małoletniego króla (art. 33), musieli należeć do wyznania 

rzymskokatolickiego. Co więcej, projekt zawierał sakralne teksty 

przysiąg króla, następcy tronu i regenta. Przysięga króla zaczynała się od 

                                                                                                                        
się pod adresem internetowym: https://bs.sejm.gov.pl/F/?func=file&file_na-

me=find-nowe&local_base=ars01, dostęp: 20.02.2018.  
4

 O pracach nad tym projektem i o jego założeniach zob. szerzej: H. 

Przeździecki, Wstęp, [w:] Projekt konstytucji Państwa Polskiego i ordynacji 

wyborczej sejmowej oraz uzasadnienie i porównanie projektu konstytucji 

Państwa Polskiego z innemi konstytucjami, t. 1, red. J. Buzek, b.m.w., 1918, s. 

V-XXIV; S. Urbanowicz, Projekt konstytucji Królestwa Polskiego, „Gazeta 

Sądowa Warszawska”, 01.12.1917, R. XLV, nr 48, s. 492-495.  
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słów „Przysięgam Bogu Wszechmogącemu i Narodowi Polskiemu na 

Świętą Jezusa Chrystusa Ewangelię...”, a kończyła się zwrotem „Tak mi 

Panie Boże dopomóż i Święta Jego Ewangelia. Amen”. Podobne 

sformułowania religijne, odwołujące się bezpośrednio do 

chrześcijaństwa, znalazły się też w dwóch pozostałych przysięgach
5
. Jak 

podkreślał Jakub Sawicki, opisane rozwiązania miały na celu wyrażenie 

faktycznego miejsca, „jakie religia katolicka zajmowała w dziejach 

Polski i w świadomości społeczeństwa polskiego, przeważnie 

katolickiego”. Miały nie tylko nawiązywać do polskiej historii, ale 

również wiązać „naczelną władzę w Państwie Polskim jako instytucję  

o charakterze sakralnym z wyznaniem katolickim”
6
.  

 Należy podkreślić, że w omówionej propozycji ustrojowej 

wprowadzono jedynie ograniczenia dotyczące tożsamości wyznaniowej 

przyszłej rodziny panującej, nie określono natomiast narodowości jej 

członków. Stwarzało to szerokie pole do wyboru monarszej dynastii, 

czyniąc zadość historycznej tradycji państwa polskiego, wedle której 

elekcja cudzoziemca na tron polski była częstą praktyką. Wskazane 

koncepcje ustrojowe, zakładające wprowadzenie w Polsce monarchii pod 

egidą państw centralnych, rychło straciły na znaczeniu. W obliczu 

wojennego zwycięstwa Ententy i wzrostu sentymentów 

demokratycznych, państwo polskie zostało odbudowane w formie 

republiki, o której kształcie ustrojowym zadecydować miało pochodzące 

z wyborów przedstawicielstwo narodowe, w postaci Sejmu 

Ustawodawczego.   

3. Pierwsze postulaty wyboru na głowę państwa Polaka-katolika  

w początkowych pracach Sejmu Ustawodawczego i programach 

stronnictw 

 Na forum konstytuanty postulat wyboru na prezydenta Polaka-

katolika pojawił się już w oświadczeniu programowym klubu Polskiego 

Zjednoczenia Ludowego (PZL), wygłoszonym 24 lutego 1919 roku przez 

jego prezesa, Józefa Ostachowskiego
7
. Wypowiedź ta była konsekwen-

tnym powtórzeniem stosownego zapisu z programu tego stronnictwa  

                                                      
5
 Projekt Konstytucyi Państwa Polskiego (Projekt T. Rady Stanu), „Ojczyzna i 

Postęp”, 09.10.1917, nr 64, s. 3-4, 8, 11, 45-46. Por. J. Osuchowski, op. cit., s. 

57. 
6
 J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym mniejszości religijnych w państwie 

polskim, Warszawa 1937, s. 34.  
7
 Spr. sten. SU, 5 pos., 24.02.1919, ł. 160. 
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z listopada 1918 roku, w którym wprost deklarowano: „Polska jest 

rzecząpospolitą z prezydentem na czele. Prezydentem może być tylko 

Polak i katolik”
8
. Nie może dziwić, iż to właśnie PZL jako pierwsze 

postawiło w debacie parlamentarnej taki postulat. Wszak w intencji jego 

liderów (zwłaszcza ks. Wacława Blizińskiego), ugrupowanie to, 

reprezentujące prawicę ruchu ludowego, miało stanowić prawdziwą 

partią katolicką, na wzór niemieckiej partii Centrum
9
.  

 Natomiast w trakcie pierwszej sejmowej debaty konstytucyjnej  

z maja 1919 roku, kwestię kwalifikacji wyznaniowych głowy państwa 

poruszył w swej mowie tylko arcybiskup lwowski obrządku 

ormiańskiego, Józef Teodorowicz, reprezentujący klub Związku 

Sejmowego Ludowo-Narodowego (ZSLN), czyli parlamentarną koalicję 

stronnictw prawicy, na czele z endecją. Krytykował on ówczesny projekt 

rządowy (tzw. „projekt deklaracji konstytucyjnej”) za to, iż nie zawarto  

w nim koniecznych jego zdaniem rozwiązań dotyczących dozwolonego 

wyznania głowy państwa
10

, które służyć miałyby zaakcentowaniu na 

gruncie konstytucji roli katolicyzmu w Polsce jako religii większości. 

Powoływał się przy tym na tradycję ustrojową, wedle której królowie 

polscy musieli być każdorazowo katolikami. Oburzony brakiem takiej 

regulacji w projekcie rządowym, stwierdzał: „Tu Naczelnikiem Państwa 

w tej Konstytucji może być tak dobrze katolik, jak i żyd, a że obywatelem 

państwa jest tak mężczyzna, jak i kobieta, zachodzi więc wielka kwestia 

sporna – czy nawet nie żydówka”
11

. Zdaniem hierarchy, godnym piasto-

wania urzędu głowy państwa był więc jedynie katolik, a w domyśle także 

i Polak, choć tego J. Teodorowicz, sam posiadający korzenie ormiańskie, 

wprost nie wyraził. Można jednak postawić taką tezę, zważywszy na 

znaczenie, jakie stereotyp Polaka-katolika odgrywał w myśli politycznej 

stronnictw prawicy.  

 Omawiane rozwiązania znalazły się również w oficjalnych 

projektach wniesionych do Sejmu Ustawodawczego u schyłku maja 1919 

roku. Przodował w tym zwłaszcza opracowany przez prof. Stanisława 

                                                      
8
 1918, listopad, Warszawa – Program Polskiego Zjednoczenia Ludowego, [w:] 

Programy stronnictw ludowych. Zbiór dokumentów, oprac. S. Lato, W. 

Stankiewicz, Warszawa 1969, s. 153. 
9

 A. Łuczak, Powstanie i działalność Zjednoczenia Ludowego i Polskiego 

Zjednoczenia Ludowego, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego” 1968, nr 10, s. 

62.  
10

 Zob. Projekt deklaracji konstytucyjnej, druk SU nr 443a, s. 4-5.   
11

 Spr. sten. SU, 36 pos., 10.05.1919, ł. 41.  
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Głąbińskiego projekt Związku Ludowo-Narodowego (endecji), w którym 

wprowadzono zasadę, iż „Prezydentem Rzeczypospolitej może być 

wybrany każdy Polak katolickiej religii, który ukończył 35 lat i posiada 

pełnię praw obywatelskich” (art. 73)
12

. Jak widać, przedstawiciele endecji 

w swej kompleksowej propozycji konstytucyjnej wprowadzili explicite 

wymogi zarówno narodowej, jak i wyznaniowej kwalifikacji prezydenta. 

Postulatowi temu odpowiadał też ogólny duch programu ZLN  

z października 1919 roku, w którym domagano się, aby „Rzeczpospolita 

jako całość miała wyraźnie polski charakter”
13

. Nie został on jednak  

w tym dokumencie wyrażony wprost, gdyż sprawy ustrojowe, ze 

względów bieżącej taktyki politycznej, potraktowano w nim nader 

oględnie.  

 Z kolei projekt autorski prof. Józefa Buzka, wzorowany na 

ustroju amerykańskim, jako jedyny zawierał propozycję roty przysięgi 

prezydenckiej (art. 106). W tekście tym znalazły się akcenty religijne. 

Przysięga miała się bowiem zaczynać zwrotem „Przysięgam Bogu 

Wszechmogącemu i Narodowi Polskiemu”, a kończyć frazą „Tak mi 

Panie Boże dopomóż”
14

. Taką przysięgę mogła złożyć zatem jedynie 

osoba wierząca, należąca do któregoś z wyznań chrześcijańskich. 

Ogólno-chrześcijański charakter przysięgi nie utrudniał więc 

kandydowania na urząd prezydenta choćby protestantom, na czym 

zaważył zapewne osobisty wpływ autora projektu, będącego 

ewangelikiem. Jednocześnie J. Buzek nie określał żadnych formalnych 

ograniczeń wybieralności głowy państwa ze względu na narodowość  

i wyznanie, gdyż w art. 103 swego projektu wprowadził tylko ogólną 

zasadę, że „na Prezydenta lub Wice-prezydenta Rzeczypospolitej może 

być wybrany każdy urodzony w Polsce obywatel w wieku powyżej 40 

lat”
15

. Jak widać, jedynym wyraźnym wymogiem dla kandydatów był  

w tym przypadku cenzus wieku. W pozostałych projektach 

konstytucyjnych zgłoszonych do sejmu omawiane koncepcje 

dookreślenia kwalifikacji narodowych i wyznaniowych głowy państwa 

nie występowały.   

 

                                                      
12

 Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk SU nr 443d, s.13. 
13

 1919, październik 27, Warszawa – Program Związku Ludowo-Narodowego, 

[w:] Programy partii i stronnictw politycznych w Polsce w latach 1918-1939, 

oprac. E. Orlof, A. Pasternak, Rzeszów 1993, s. 26. 
14

 Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, druk SU nr 443e, s. 26. 
15

 Ibidem, s. 25. Por. J. Osuchowski, op. cit., s. 75.  
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4. Problem kwalifikacji narodowej i wyznaniowej Prezydenta w toku 

II sejmowego czytania projektu konstytucji 

 Kwestia wyboru na prezydenta Polaka-katolika powróciła na 

forum Sejmu Ustawodawczego dopiero, gdy Komisja Konstytucyjna 

podjęła się dzieła stworzenia własnego, całościowego projektu 

konstytucji. W trakcie prac tejże komisji Narodowo-Chrześcijański Klub 

Robotniczy (NChKR), stanowiący sejmową reprezentację 

chrześcijańskiej demokracji, zgłosił bowiem, jako wniosek mniejszości, 

poprawkę do art. 42 komisyjnego projektu, określającego wymogi 

wybieralności na urząd prezydenta. Przewidywała ona dodanie frazy 

„Polak i katolik”, co skutkowało wprowadzeniem dodatkowych 

kryteriów kwalifikacji na urząd głowy państwa, dotyczących wskazanej 

wprost narodowości i wyznania
16

. W finalnej wersji projektu, przedło-

żonej sejmowi do II plenarnej debaty konstytucyjnej w czerwcu 1920 

roku, wspomniany artykuł uzyskał numer 43 i to do niego dołączono 

mniejszościową poprawkę proponowaną przez chadecję
17

. Omawiany po-

stulat znalazł się również w ogłoszonym niemalże równolegle programie 

politycznym chadecji, uchwalonym na kongresie założycielskim z 24-25 

maja 1920 roku, gdzie utworzono ogólnopolską partię reprezentującą ten 

nurt polityczny, pod nazwą Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa 

Pracy
18

. 

 Podczas II plenarnego czytania projektu konstytucji na forum 

sejmu, poprawka chadecji nie stała się przedmiotem szerszej dyskusji 

                                                      
16

 Tekst projektu Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej przygotowany 

do ostatniego czytania przez Komisję Konstytucyjną Sejmu Ustawodawczego, 

druk SU nr 1781, s. 14. Proponowane przez klub chadecki rozwiązanie uzyskało 

początkowo poparcie większości Komisji Konstytucyjnej. Jednakże 27 lutego 

1920 roku, na wniosek oddelegowanego do niej reprezentanta rządu, 

Władysława Wróblewskiego, przeprowadzono reasumpcję uchwały w tej 

sprawie, która zakończyła się wykreśleniem poprawki z tekstu komisyjnego 

projektu konstytucji, przy sprzeciwie chadeków i zasiadających w komisji księży 

(S. Krukowski, Geneza konstytucji..., s. 206).  
17

 Druk SU nr 1883, s. 22. Warto dodać, iż W. Miklaszewski podał błędną 

informację jakoby to nie chadecja, a endecja (czyli ZLN) wysunęła w Komisji 

Konstytucyjnej wspomnianą poprawkę. Zob. idem, Sejmowładztwo. Sejm 

Ustawodawczy (1919-1922 r.), Warszawa 1931, s. 297. 
18

 Program Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Pracy, [w:] A. i J. 

Bełcikowscy, Stronnictwa i związki polityczne w Polsce, Warszawa 1925, s. 132; 

H. Przybylski, Chrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w 

latach 1926-1937, Warszawa 1980, s. 32.  
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poselskiej. W jej sprawie wypowiadał się jedynie przedstawiciel 

wnioskodawców, Ludwik Gdyk (NChKR). Uznał on wniosek swego 

klubu za oczywisty, a przez to niewymagający szerszego uzasadnienia. 

Zwrócił jednak uwagę, iż sprawa ta spotkała się z licznymi 

wątpliwościami podczas prac Komisji Konstytucyjnej. Jak zauważył, 

często używano w niej argumentu, iż wprowadzenie tej poprawki może 

urazić Polaków innych wyznań i przedstawicieli mniejszości 

narodowych, a przez to ujemnie wpłynąć na wyniki plebiscytów na 

obszarach spornych. Poseł chadecji odpowiadał na te twierdzenia  

w sposób bezkompromisowy i kontrowersyjny z punktu widzenia 

polskiej racji stanu. Mówił: „choćby wiele plebiscytów odbyło się dla nas 

z niekorzyścią, my, jako naród polski w większości katolicki 

bezwzględnie żądać musimy ażeby głowa Państwa rzeczywiście 

reprezentowała większość narodu naszego, i żeby Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej był katolikiem, jak większość narodowa jest 

katolicką”
19

. Podczas głosowań wieńczących II czytanie omawiana po-

prawka została przyjęta przez sejm, jako że w głosowaniu imiennym  

z 4 lutego 1921 roku zyskała poparcie 185 posłów, przy 134 głosach 

sprzeciwu. Jej uchwalenie skwitowano w ławach lewicy ironicznym 

okrzykiem: „Dobrze zrobi na plebiscyt”
20

. Tym samym wniosek zgłasza-

ny przez chadecję pierwotnie jako mniejszościowy, znalazł się  

w ostatecznym tekście projektu konstytucji (art. 43), uchwalonym przez 

Sejm Ustawodawczy w II czytaniu
21

.  

 Gwoli uzupełnienia dodać należy, iż znacznie mniej kontrowersji 

wzbudziła w tym okresie prac ustrojowych kwestia projektowanej przez 

Komisję Konstytucyjną przysięgi prezydenckiej (art. 54), zawierającej 

elementy religijne. Zaczynała się ona sakralnym zwrotem „Przysięgam 

Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu”, a kończyła 

wezwaniem „Tak mi dopomóż Bóg i święta Syna Jego męka. Amen”
22

. 

Powołanie się w treści przysięgi na Trójcę Świętą oraz mękę Chrystusa 

uniemożliwiało w zasadzie jej złożenie przez wyznawców religii 

niechrześcijańskich i przez osoby niewierzące, co istotnie utrudniało 

takim kandydatom prawnie wiążące objęcie urzędu głowy państwa. 

Mimo to nikt nie zgłosił w komisji poprawek do tekstu przysięgi, który 

                                                      
19

 Spr. sten. SU, 174 pos., 16.10.1920, ł. 24.  
20

 Spr. sten. SU, 206 pos., 04.02.1921, ł. 33-34. Por. S. Krukowski, Geneza 

konstytucji..., s. 274-275.  
21

 Projekt ustawy konstytucyjnej w redakcji, przyjętej przez Sejm Ustawodawczy 

Rzeczypospolitej Polskiej w drugim czytaniu, druk SU nr 2442, s. 16.  
22

 Druk SU nr 1781, s. 16. 
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finalnie umieszczono bez jakichkolwiek zmian pod numerem art. 55
23

. 

Rota przysięgi prezydenta nie była też przedmiotem dyskusji w trakcie II 

plenarnego czytania projektu konstytucji
24

. Przyjęto ją następnie bez żad-

nego sprzeciwu (w sposób dorozumiany, bez formalnego głosowania)  

w brzmieniu nadanym przez komisję, na posiedzeniu z 4 lutego 1921 

roku
25

. 

5. Losy postulatów dotyczących wyboru na głowę państwa Polaka  

i katolika w trakcie III czytania projektu konstytucji i finalnych 

głosowań nad ustawą zasadniczą 

 Sprawa poprawki klubu chadeckiego dotyczącej narodowej  

i wyznaniowej kwalifikacji prezydenta powróciła w okresie finalnych 

prac Komisji Konstytucyjnej, poprzedzających III czytanie na plenum 

parlamentu. W obliczu niemal pełnego konsensusu osiągniętego  

w komisji, zapis ten, mimo jego wcześniejszego przyjęcia w II czytaniu 

przez sejm, został wówczas wykreślony z projektu przyjętego przez 

komisyjną większość wraz z całym artykułem określającym wymogi 

stawiane kandydatom na urząd prezydenta. Propozycję tę podtrzymali 

jednak wnioskodawcy (NChKR), w związku z czym została ona 

dołączona do sprawozdania komisyjnego w postaci wniosku mniejszości, 

zakładającego wstawienie artykułu o stosownej treści
26

 pod numerem 

43
27

. Zasadniczo powrócono więc w tej kwestii do punktu wyjścia sprzed 

rozpoczęcia II czytania projektu konstytucji na plenum sejmu
28

.  

 Przeprowadzona w parlamencie podczas III czytania projektu 

konstytucji debata nad poprawką chadecji sprowadzała się głównie do 

prezentacji licznych głosów krytyki wobec tej propozycji, zmierzającej 

do konstytucyjnego zagwarantowania urzędu prezydenta wyłącznie 

Polakom-katolikom. Za wprowadzeniem tego rodzaju gwarancji 

opowiedzieli się wprost zaledwie dwaj posłowie – przedstawiciel 

                                                      
23

 Druk SU nr 1883, s. 25.  
24

 Spr. sten. SU, 175 pos., 19.10.1920, ł. 30. 
25

 Spr. sten. SU, 206 pos., 04.02.1921, ł. 37.  
26

NChKR proponował dodanie art. 43 o następującym brzmieniu: „Na 

Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany każdy obywatel Państwa, Polak 

i katolik, który ukończył 40 lat życia” (druk SU nr 2561, s. 20).  
27

 S. Krukowski, Geneza konstytucji..., s. 290; druk SU nr 2561, s. 20; Spr. sten. 

SU, 216 pos., 08.03.1921, ł. 14. 
28

 Por. druki SU nr 1883 s. 22 i nr 2561 s. 20.   
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wnioskodawcy Artemiusz Ludomił Czerniewski (NChKR) oraz ks. 

Kazimierz Lutosławski
29

 (ZLN).  

 Będący liderem sejmowej chadecji poseł A.L. Czerniewski, uznał 

postulat swego klubu za oczywistą konsekwencję katolickiej tożsamości 

państwa i narodu polskiego, którą należało jego zdaniem właściwie 

zaakcentować także w postanowieniach ustawy zasadniczej. Dlatego 

usilnie podkreślał, że „Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej  

i najwyższym moralnym wyrazicielem narodu i Państwa Polskiego może 

być tylko Polak i katolik”. Adresując swą wypowiedź głównie do 

adwersarzy z sejmowej lewicy, stwierdził: „Prezydent katolik was boli  

i może najbardziej was boli, ale dlatego tylko właśnie, że dla was te 

najświętsze uczucia narodu i to przeświadczenie i wiara są martwą 

literą”
30

.  

 Bardziej rzeczową argumentację zaprezentował ks.  

K. Lutosławski (ZLN), który zapowiedział też głosowanie swego klubu 

za poprawką chadecji. Podkreślał on, że możliwość wybrania na 

stanowisko głowy państwa przedstawiciela mniejszości nie była tak 

iluzoryczna jak mogłoby się wydawać, skoro przykładowo ministrem 

pełnomocnym Polski przy Lidze Narodów został historyk żydowskiego 

pochodzenia, prof. Szymon Askenazy. Mówca uważał więc, że należy 

wprowadzić gwarancje prawne uniemożliwiające tego rodzaju sytuacje. 

Wyrażał przekonanie, że „przedstawicielstwo narodu najwyższe, jakie się 

uosabia w osobie Prezydenta, musi być powierzone osobie, którą  

z większością tego narodu łączą najważniejsze, najściślejsze węzły”. Jego 

zdaniem taką osobą mógł być wyłącznie Polak-katolik, czyli 

przedstawiciel polskiej i katolickiej większości. Ks. K. Lutosławski 

przekonywał: „To nie jest kwestia upośledzenia innych obywateli, to 

kwestia zabezpieczenia bezpośredniej wewnętrznej łączności tego 

najwyższego przedstawicielstwa z ogółem narodu”
31

. W wypowiedzi tej 

pobrzmiewa echo sposobu definiowania narodu przez działaczy endecji, 

opartego na kryteriach etnicznych i kulturowych, a nie politycznych. 

Ksiądz-poseł mówiąc o „ogóle narodu” miał tu na myśli tylko naród 

polski, będący w jego rozumieniu jedynym prawdziwym gospodarzem 

odrodzonego państwa polskiego. Jego zdaniem wybór prezydenta innego 

                                                      
29

 W trakcie głosowania przeprowadzonego w Komisji Konstytucyjnej między II 

a III plenarnym czytaniem projektu konstytucji wstrzymał się on jednak w tej 

sprawie od głosu (S. Krukowski, Geneza konstytucji..., s. 290). 
30

 Spr. sten. SU, 218 pos., 11.03.1921, ł. 18, 20.  
31

 Spr. sten. SU, 216 pos., 08.03.1921, ł. 33-34.  
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wyznania zaowocowałby również obiektywnymi problemami 

związanymi z uczestnictwem tegoż w „urzędowych nabożeństwach” 

katolickich, towarzyszących wedle tradycji ważnym uroczystościom 

narodowym i państwowym. Z jednej strony jego nieobecność godziłaby 

w uczucia „olbrzymiej większości narodu”, natomiast z drugiej jego 

udział, wymuszony wymogami konstytucyjnymi, naruszałby normy 

religijne, gdyż skutkowałby wprowadzeniem innowiercy do świątyni 

katolickiej. Mówca endecji twierdził wprost, że ustawa zasadnicza, 

„będąc konstytucją kraju katolickiego, musi zabezpieczyć świątynię 

katolicką przed tym gwałtem, jakim by było wprowadzenie do niej  

z ramienia Państwa obcego wyznawcy. I to jest głęboka przyczyna, dla 

której uważamy katolickiego Prezydenta za oczywistą konieczność dla 

Państwa, którego olbrzymia większość mieszkańców jest katolicką,  

i które dzięki woli tych mieszkańców jest i ma być Państwem 

katolickim”
32

. Ksiądz-poseł starał się też udowodnić, że proponowana 

regulacja nie narusza wcale zasady równości obywatelskiej. Przywoływał 

choćby przykład będącej wzorem demokratyzmu Anglii, gdzie zarówno 

król, jak i niektórzy wyżsi urzędnicy, musieli wedle prawa należeć do 

panującego wyznania anglikańskiego
33

.    

 W pozytywny sposób do pomysłu chadecji ustosunkował się ks. 

Stanisław Maciejewicz z centrowego Zjednoczenia Mieszczańskiego. 

Wykorzystał on sprawę tej poprawki do poparcia tezy, iż lewica, 

wykorzystująca często w debacie wyznaniowej groźbę wojny religijnej, 

sama ją w rzeczywistości rozbudzała i podsycała, wspierając protesty 

przeciw zasadzie kwalifikacji narodowej i wyznaniowej prezydenta. 

Zdaniem mówcy używano w tej kwestii środków niewspółmiernych do 

wagi problemu, który w istocie był marginalny. Ks. S. Maciejewicz 

uznał, że wprowadzenie omawianej poprawki nie mogło w żaden sposób 

zaszkodzić państwu, a wręcz czyniło zadość woli większości narodu. 

Jednocześnie, w jego przekonaniu, znaczące szkody mogła przynieść 

Polsce kampania lewicy wymierzona przeciwko tej koncepcji, gdyż 

podsycała niepotrzebnie separatyzmy mniejszościowe w państwie
34

.   

 Wspomniano już, iż w sejmie wyraźnie aktywniejsi podczas III 

czytania byli przeciwnicy poprawki zgłoszonej przez chadecję. Do tego 

grona zaliczali się także członkowie klubu PSL („Piast”) – Władysław 

Kiernik i Paweł Bobek. W. Kiernik uważał, że poprawka ta motywowana 

                                                      
32

 Ibidem, ł. 34-35.  
33

 Ibidem, ł. 35-36.  
34

 Spr. sten. SU, 219 pos., 15.03.1921, ł. 14.  
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jest religijnym fanatyzmem i szowinizmem. Podkreślał jej sprzeczność  

z innymi przepisami projektu konstytucji, deklarującymi równość wobec 

prawa (art. 96) i zakaz dyskryminacji prawnej ze względu na wyznanie 

(art. 111)
35

. Ponadto regulacja ta była w jego przekonaniu niepotrzebna, 

gdyż wystarczającą gwarancję wyboru katolika na prezydenta stanowiła 

rota przysięgi prezydenckiej z art. 54
36

, zawierająca elementy sakralne 

związane bezpośrednio z chrześcijaństwem. Z tego powodu ludowiec 

uznał poprawkę chadecji za zbędną i czczą formułkę, która stać się mogła 

zarzewiem szkodliwych waśni religijnych i narodowościowych  

w państwie. W. Kiernik odwoływał się do stanowiska przedstawionego  

w konserwatywnym krakowskim dzienniku „Czas”, w którym także 

uznano tę poprawkę za polityczny nietakt i niepotrzebną, drażniącą 

demonstrację wymierzoną głównie przeciwko Żydom
37

. Co więcej, zda-

niem posła PSL, koncepcja ta urągała narodowej historii, gdyż wielu 

wybitnych królów Polski (np. Stefan Batory) wywodziło się z innych 

wyznań. Na koniec swej wypowiedzi W. Kiernik konstatował, że na 

straży pozycji i praw Kościoła katolickiego stoi przede wszystkim 

głęboko przywiązany do katolicyzmu lud polski, dlatego niepotrzebne 

były dążenia prawicy do wprowadzenia w konstytucji drażniących  

i zbędnych formułek prawnych
38

.  

 Z kolei P. Bobek uznał, iż dostatecznie silną gwarancją wyboru 

Polaka i katolika na urząd prezydenta był projektowany tryb wyboru 

głowy państwa przez izby parlamentu, gdyż decydujący wpływ miałaby 

zawsze polska większość sejmowa, będąca parlamentarną emanacją 

polskiej większości społeczeństwa. Ewentualny wybór przedstawiciela 

mniejszości musiałby się natomiast odbyć przy udziale posłów polskich  

i, jako taki, byłby wyraźnym uzewnętrznieniem woli całego narodu, którą 

przecież należało w demokracji uszanować. Odpowiadając ks. 

Lutosławskiemu, zaznaczył, że udział w nabożeństwach nie należy do 

konstytucyjnych zadań prezydenta. W republice miał on być bowiem 

„pierwszym urzędnikiem” świeckiego państwa. Ponadto nieadekwatne 

było przywoływanie przykładów starych monarchii, skoro zasada 

kwalifikacji wyznaniowych głowy państwa nie występowała w żadnym  

                                                      
35

 Druk SU nr 2561, s. 37, 42.   
36

 Taką numerację uzyskał w końcu artykuł zawierający tekst przysięgi 

prezydenckiej w projekcie przedłożonym przez Komisję Konstytucyjną do III 

czytania. Zob. druk SU nr 2561, s. 22-23.  
37

 Zob. Konstytucya uchwalona, „Czas”, 09.02.1921, R. 74, nr 31 (wyd. 

poranne), s. 1.  
38

 Spr. sten. SU, 217 pos., 10.03.1921, ł. 27-29.  
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z nowoczesnych państw republikańskich, na których wzorować się miała 

Polska. Mówca uznał zabiegi prawicy za demagogiczną próbę zdobycia 

poparcia wśród „nieuświadomionych mas”. Działanie to miało jednak 

szkodzić wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej, a także budzić 

niezadowolenie mniejszości zamieszkałych w państwie
39

. 

 Przeciw poprawce NChKR przemawiał w sejmie też Kazimierz 

Czapiński z Polskiej Partii Socjalistycznej, który postrzegał ją jako jeden 

z elementów „kościelnej, średniowiecznej koncepcji państwowej”. 

Socjalista uważał, że pomysł ten podzieli obywateli na lepszych 

(katolicy) i gorszych (innowiercy), upośledzając tych drugich w ich 

prawach politycznych i odbierając im z góry możliwość sprawowania 

najwyższego urzędu państwowego, nawet jeśli posiadaliby odpowiednie 

zdolności dla służby Polsce na tym stanowisku. Mówca akcentował 

słuszne w jego przekonaniu oburzenie polskich ewangelików
40

, którym 

odbierano w ten sposób prawo do czucia się pełnoprawnymi Polakami
41

. 

Sprzeciw wobec tej poprawki wyraził też poseł PSL „Wyzwolenie”, Jan 

Woźnicki. Uznał ją za obraźliwą wobec części obywateli, a także zbędną, 

gdyż katolicka większość narodu i tak nie pozwoliłaby na wybór obcego 

sobie prezydenta
42

.     

 Zdecydowany sprzeciw wobec poprawki NChKR wyrazili 

posłowie mniejszości narodowych. Niemiec Oskar Friese przekonywał, 

że jest ona obraźliwa dla ewangelików i czyni ich obywatelami drugiej 

kategorii
43

. Także posłowie żydowscy – syjonista Izaak Grünbaum oraz 

fołkista Samuel Hirszhorn, krytykowali koncepcję chadecji jako 

niezgodną z zasadą równości obywatelskiej. I. Grünbaum uznał, że była 

ona niepotrzebnym, demonstracyjnym aktem, gdyż zawarta w art. 54 rota 

przysięgi prezydenckiej i tak wykluczała możliwość kandydowania na 

ten urząd obywateli nie będących chrześcijanami. Argumentował, iż  

w warunkach polskich właściwie niemożliwy był wybór Żyda na 

prezydenta, chyba że w trakcie rewolucyjnego wrzenia, kiedy i tak nikt 

                                                      
39

 Spr. sten. SU, 218 pos, 11.03.1921, ł. 35-36. 
40

 O działaniach polskich protestantów skierowanych przeciw tej poprawce 

informował przykładowo ks. J. Urban na łamach „Przeglądu Powszechnego”. 

Zob. idem, Sprawozdanie z ruchu religijnego, naukowego i społecznego: Sprawy 

Kościoła. Protesty protestanckie, „Przegląd Powszechny” 1921, R. 38, T. 149-

150, s. 227-228. 
41

 Spr. sten. SU, 218 pos., 11.03.1921, ł. 61.  
42

 Spr. sten. SU, 217 pos., 10.03.1921, ł. 49.  
43

 Spr. sten. SU, 218 pos., 11.03.1921, ł. 31-32. 
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nie respektowałby praw zapisanych w konstytucji. Według tego posła 

poprawka ta miała służyć dosadnemu podkreśleniu prymatu Polaków  

i, jako taka, wpisywała się w szerszą tendencję do ograniczania praw 

ludności niepolskiej w państwie
44

. S. Hirszhorn wypowiedział się nato-

miast na temat przysięgi prezydenckiej, która przez swój sakralny 

wydźwięk, naruszała jego zdaniem zasady równości obywatelskiej  

i wolności wyznania. Zwracał uwagę, iż jednoznacznie chrześcijańskie 

elementy przysięgi (odwołanie do Trójcy Świętej i męki Chrystusa) 

krzywdzą nie tylko innowierców, ale też niewierzących Polaków-

wolnomyślicieli, będących katolikami tylko „na papierze”. Stawali oni 

bowiem przed dylematem bądź rezygnacji z ubiegania się o stanowisko 

prezydenta, bądź też „obłudnego złożenia przysięgi” wbrew własnym 

przekonaniom
45

. Poza uwagami S. Hirszhorna oraz krótkimi odniesie-

niami w ramach dyskusji nad poprawką chadecji o prezydencie, kwestia 

przysięgi głowy państwa nie budziła jednak kontrowersji i nie stała się 

samodzielnym przedmiotem debaty podczas III czytania sejmowego 

projektu konstytucji.      

 W trakcie końcowych głosowań nad konstytucją odrzucono 

znaczną większością głosów poprawkę chadecji o wyborze Polaka-

katolika na prezydenta. W głosowaniu imiennym propozycja ta zyskała 

poparcie 124 posłów, podczas gdy 208 było przeciw
46

. Co istotne, doszło 

do wyraźnego rozbicia głosów w ławach prawicy i prawego centrum. 

Przeciw poprawce głosowali członkowie Klubu Pracy Konstytucyjnej, 

prawie całe Zjednoczenie Mieszczańskie, część ZLN. Natomiast za jej 

przyjęciem opowiedzieli się obok chadeków działacze Narodowego 

Zjednoczenia Ludowego, Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe, część 

ZLN, jak również ks. S. Maciejewicz i Albin Nowicki (Narodowa Partia 

Robotnicza)
47

. W brzmieniu komisyjnym przyjęto z kolei rotę przysięgi 

prezydenckiej, wraz z jej chrześcijańskimi elementami (art. 54). 

Dowodem zgodności konstytuanty w tej kwestii był fakt, iż w obliczu 

                                                      
44

 Spr. sten. SU, 217 pos., 10.03.1921, ł. 64-65. 
45

 Spr. sten. SU, 218 pos., 11.03.1921, ł. 44-45. Por. J. Osuchowski, op. cit., s. 

314; R. Zalewski, Walka o zasady konstytucji z r. 1921, „Więź” 1971, nr 9 (161), 

s. 103.  
46

 Spr. sten. SU, 220 pos., 16.03.1921, ł. 13-14. 
47

 S. Krukowski, Geneza konstytucji..., s. 300-302; A. Wątor, Działalność 

Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1922, Szczecin 1992, s. 77. Por. R. 

Zalewski, op. cit., s. 103. 
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braku poprawek, artykuł ten uznano za przyjęty bez przeprowadzenia 

formalnego głosowania
48

. 

6. Stan prawny przyjęty w konstytucji i jego odbiór społeczny 

 Podsumowując, stwierdzić należy, iż w tekście Konstytucji 

marcowej nie znalazł się kontrowersyjny wymóg narodowej  

i wyznaniowej kwalifikacji kandydata na urząd prezydenta. Spotkało się 

to z dezaprobatą części środowisk katolickich. Dano jej wyraz w odezwie 

23 księży-posłów Sejmu Ustawodawczego z 18 marca 1921 roku, 

opublikowanej na łamach „Kuriera Warszawskiego” i zawierającej ocenę 

konstytucji. Jej sygnatariusze umieścili tę kwestię wśród trzech 

postulatów katolickich, które ich zdaniem niesłusznie nie zostały  

w ustawie zasadniczej uwzględnione. Winą za niespełnione oczekiwanie, 

aby prezydentem mógł zostać wyłącznie „człowiek dzielący z olbrzymią 

większością narodu najgłębsze przekonania i umiłowania, a zatem 

katolik”, obarczono posłów centroprawicy, którzy zmienili stanowisko  

w ostatnim głosowaniu. Sytuację tę tłumaczyli autorzy nikłą 

świadomością parlamentarzystów co do tego, „czego od stosunków 

państwowych wymaga zasada katolicka”. Ich zdaniem zachodziła 

konieczność prowadzenia przez kler szeroko zakrojonej akcji 

dokształcającej, tak aby posłowie „w przyszłym sejmie nie zdradzali 

zasad katolickich swych wyborców pod wpływem bałamuctwa, ale  

i w pracy poselskiej zasady katolickie stosowali”
49

. Z kolei episkopat 

Polski podchodził do omawianej poprawki nader ostrożnie. Na 

skierowane przez posłów katolickich poufne zapytanie w sprawie 

stosunku władz kościelnych do propozycji chadeków, biskupi 

odpowiedzieli, iż w polskich warunkach wprowadzenie takiej gwarancji 

nie było w zasadzie potrzebne, jednak z chwilą jej oficjalnego zgłoszenia, 

episkopat zalecał konsekwentne podtrzymywanie tejże poprawki  

w dalszych pracach konstytucyjnych
50

.  

 W konstytucji z 17 marca 1921 roku znalazła się zapisana w art. 

54
51

 rota przysięgi prezydenckiej, zawierająca elementy konfesyjne. Po-

                                                      
48

 Spr. sten. SU, 220 pos., 16.03.1921, ł. 15.  
49

 Odezwa księży-posłów. Księża posłowie do ludu katolickiego o nowej 

konstytucji, „Kurier Warszawski”, 19.04.1921, nr 107 (wyd. wieczorne), s. 9.  
50

 S. Wilk, Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918 – 1939, 

Warszawa 1992, s. 98. 
51

 Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. RP 1921, nr 44, poz. 267). 
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zytywnie fakt ten przyjęły kręgi kościelne. Już księża-posłowie w swej 

odezwie wskazywali, że „Prezydent Rzeczypospolitej musi po swoim 

wyborze złożyć w zgromadzeniu narodowym uroczystą przysięgę  

w formie, która stanowi akt religii katolickiej”
52

. Natomiast publicysta 

jezuickiego „Przeglądu Powszechnego”, ks. J. Urban, stwierdzał: „jeżeli 

nie katolicki, to przynajmniej ogólno-chrześcijański charakter konstytucji 

i ustroju Rzeczypospolitej uwidoczniono w art. 54. Chociaż bowiem 

gdzie indziej skreślono warunek, by naczelnik państwa wyznawał religię 

katolicką, wszakże rota przysięgi, przepisanej dla prezydenta, wskazuje, 

że ma się tu na myśli chrześcijanina, który przysięgać będzie Bogu  

w Trójcy jedynemu na mękę Syna Bożego”
53

. Wśród niektórych badaczy 

ustroju pojawiły się jednak tezy, że taka właśnie forma przysięgi 

prezydenckiej, zawężająca niejako możliwość wyboru na ten urząd 

wyłącznie do chrześcijan, naruszała poważnie konstytucyjną zasadę 

wolności wyznania i równości obywateli wobec prawa
54

. Zaznaczyć 

również należy, iż przyjęcie takiej formuły przysięgi skutkowało  

w późniejszej praktyce ustrojowej ważkimi trudnościami. Dowiódł tego 

wybór na prezydenta uważanego za ateistę Gabriela Narutowicza  

(9 grudnia 1922). Pojawiły się wówczas podsycane przez polityków  

i publicystów prawicy wątpliwości co do możliwości złożenia prawnie 

wiążącej przysięgi przez niewierzącego elekta (Narutowicz przysięgę tę 

złożył przed Zgromadzeniem Narodowym w dniu 11 grudnia)
55

. Wpi-

sywały się one w kampanię nienawiści skierowaną przeciw osobie 

pierwszego prezydenta, zakończoną skutecznym zamachem na jego 

życie, przeprowadzonym przez Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 

1922 roku w gmachu warszawskiej „Zachęty”
56

. 

 

                                                      
52

 Odezwa księży-posłów..., s. 8.  
53

 J. Urban, Nasza konstytucja a program katolicki, „Przegląd Powszechny”1921, 

R. 38, T. 149-150, s. 244.  
54

 Tak choćby J. Osuchowski (Prawo wyznaniowe..., s. 314) i K. Krasowski 

(Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, 

Warszawa-Poznań 1988, s. 57). Por. P. Bała, Pod wezwaniem Boga czy Narodu? 

Religia a ustrój – studium przypadku polskich konstytucji, Warszawa 2010, s. 

163.  
55

 P. Bała, op. cit., s. 163-164.  
56

 Cz. Brzoza, Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918-

1945). Wielka Historia Polski, t. 9, Kraków 2003, s. 106-110; W. Pobóg-

Malinowski, Najnowsza historia polityczna Polski 1914-1939, t. 2, Gdańsk 1990, 

s. 595-607. 
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7. Uwagi końcowe 

 Podsumowując przedstawione zagadnienie, stwierdzić należy, że 

pomysły dotyczące wprowadzenia narodowej i wyznaniowej kwalifikacji 

prezydenta w konstytucji wzbudziły wiele kontrowersji w pierwszych 

latach II RP, stając się przedmiotem żywej dyskusji,  zwłaszcza w Sejmie 

Ustawodawczym. Ich obecność w publicznym dyskursie dowodziła 

znaczenia, jakie nadal miał w mentalności polskiego społeczeństwa 

stereotyp Polaka-katolika. Jednocześnie warto podkreślić, że w toku 

debaty nad przedstawionymi koncepcjami to kwestia wyznaniowa 

budziła większe spory, aniżeli problem narodowy. Wynikało to  

z generalnego konsensusu w społeczeństwie co do wiodącej roli narodu 

polskiego w odrodzonym państwie. O ile nie kwestionowano raczej 

prymatu Polaków, to już kwestia ograniczenia wyboru prezydenta jedynie 

do katolickiego grona godziła w poczucie godności obywatelskiej tych 

członków narodu-gospodarza, którzy byli innowiercami lub 

niewierzącymi. Choć w ostatecznym rozrachunku żadna z tych koncepcji 

nie została wprowadzona w konstytucji (z wyjątkiem sakralnych wątków 

przysięgi prezydenta), to jednak przeprowadzone nad nimi debaty  

(w sejmie i poza nim) wzbudziły wiele złych emocji społecznych  

i politycznych, wpływając na pogłębienie podziałów ideowych. 

Wzniecenie w ten sposób niezdrowych rozważań na temat tożsamości 

„prawdziwego Polaka” miało znaleźć swój smutny i brzemienny w skutki 

epilog w wydarzeniach związanych z wyborem pierwszego prezydenta 

niepodległej Polski. 
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recepta na kryzys konstytucyjny 

Distributed control of the constitutionality of law as a recipe for 

the constitutional crisis 

 

Abstrakt 

 Paraliż Trybunału Konstytucyjności doprowadził do sytuacji,  

w której nie ma efektywnej kontroli konstytucyjności prawa. Wobec tego 

pojawia się pytanie, czy sądy mogą odmówić zastosowania normy 

uznanej przez siebie za niezgodną z Konstytucją. Może mieć to 

fundamentalne znaczenie dla ochrony praw i wolności obywateli. Jeśli 

nie ma tej ochrony na poziomie ustawy, sądy mają obowiązek dać ją na 

podstawie Konstytucji. W niniejszym artykule poddaje analizie 

funkcjonowanie rozproszonej kontroli konstytucyjności prawa w Polsce. 

Słowa kluczowe:  

kontrola konstytucyjności prawa, bezpośrednie stosowanie Konstytucji, 

domniemanie konstytucyjności, prawa i wolności obywatelskie 

Abstract 

 The paralysis of the Constitutional Tribunal has led to a situation 

in which there is no effective control of the constitutionality of law. 

Therefore, the question arises whether the courts may refuse to apply  

a norm recognized by them as incompatible with the Constitution. It can 

be of fundamental importance for the protection of citizens' rights and 

freedoms. If there is no protection at the level of the law, the courts are 

obliged to give it on the basis of the Constitution. In this article, it 

analyzes the functioning of a distributed control of the constitutionality of 

law in Poland. 
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1. Wprowadzenie  

 W dniu 3 marca 2017 roku odbyła się w Katowicach Konferencja 

Naukowa „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego  

a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”, na której stawili 

się wybitni przedstawiciele świata nauki, w tym praktycy – sędziowie 

oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych. Sympozjum stało się 

dla mnie inspiracją do opracowania niniejszego artykułu.  

 Nie ulega wątpliwości, że akty przedstawicieli władzy 

wykonawczej i ustawodawczej godzą w niezależność sądownictwa oraz 

niezawisłość sędziowską. Trwający kryzys konstytucyjny osłabia pozycję 

Trybunału Konstytucyjnego. Sędziami konstytucyjnymi zostają osoby, 

które nie spełniają wymogu wyróżniania się wysokim poziomem wiedzy 

prawniczej (art. 194 u. 1 Konstytucji
1
). Na podjęcie obowiązków służ-

bowych nadal oczekuje trzech sędziów wybranych jeszcze przez Sejm 

VII kadencji. W ich miejsce trybunalską togę przywdziały osoby 

wybrane przez Sejm VIII kadencji i zaprzysiężone przez Prezydenta. 

Wśród nich znajduje się obecna Prezes Trybunału. Stan ten jest sprzeczny 

z ustawą zasadniczą, czemu wyraźnie dano wyraz w wyroku z dnia 3 

grudnia 2015 roku, w którym TK uznał legalność wyboru trzech sędziów 

oraz wadliwość wyboru dwóch innych osób na to stanowisko przez Sejm 

VII kadencji
2
. Orzeczenie wydane przez skład ukształtowany w sposób 

sprzeczny z prawem jest nieważne. W związku z tym pojawia się pytanie 

o sposób kontroli konstytucyjności prawa, w szczególności jak pogodzić 

konstytucyjne uprawnienie Trybunału z innym modelem badania 

zgodności aktów normatywnych z Konstytucją. 

2. Spór o model kontroli konstytucyjności prawa  

 Przed kryzysem konstytucyjnym zarówno w doktrynie, jak  

i w orzecznictwie panował pogląd, że jedyną prawną formą badania 

zgodności prawa z ustawa zasadniczą jest skoncentrowana kontrola 

                                                      
1
 Dz. U. z 1997 roku Nr 78, poz. 483 ze zm. 

2
 Sygn. akt K 34/15, OTK ZU 11A/2015, poz. 185. 
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konstytucyjności prawa wykonywana przez Trybunał Konstytucyjny. 

Podkreślano przy tym, że nie ma podstaw do wykonywania przez sądy 

powszechne judicial review
3
. Na tym tle pojawił się spór, powodujący 

poważne kontrowersje w orzecznictwie. Osią niezgody była 

fundamentalna kwestia, czy składy orzekające sądów powszechnych 

mogą odmówić zastosowania normy ustawowej, gdy uznają ją za 

niezgodną z Konstytucją .  

 Początkowo Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że sądy mają 

uprawnienie do oceny zgodności norm ustawy zwykłej z ustawą 

zasadniczą. W wyroku z dnia 7 kwietnia 1998 roku stwierdził, że sąd nie 

zawsze ma obowiązek przedstawienia pytania prawnego Trybunałowi. Są 

sytuacje, kiedy na tle konkretnej sprawy skład orzekający może 

samodzielnie dokonać oceny konstytucyjności prawa. Zdaniem SN sąd 

nie ma obowiązku występowania z pytaniem prawnym do TK między 

innymi wtedy, gdy jest przekonany o zgodności danego przepisu  

z Konstytucją oraz gdy ocenia pod kątem zgodności z ustawą zasadniczą 

przepisy prawa niemające związku ze sprawą rozpoznawaną przez ten 

sąd. Ponadto według SN „sąd powszechny może dokonywać oceny 

konstytucyjności przepisów mających zastosowanie w sprawie, bowiem 

nie prowadzi to do naruszenia konstytucyjnie utrwalonego podziału 

kompetencji między sądami a Trybunałem Konstytucyjnym. Nie ulega 

bowiem wątpliwości, że kwestia zgodności przepisu aktu normatywnego 

z Konstytucją jest dla Trybunału Konstytucyjnego zagadnieniem 

głównym, o którym Trybunał rozstrzyga w formie orzeczenia ze 

skutkami przewidzianymi w ustawie. Sąd powszechny nie orzeka zaś  

o zgodności przepisu prawa z Konstytucją, lecz jedynie odmawia 

zastosowania przepisu prawnego niezgodnego, jego zdaniem,  

z Konstytucją”
4
.  

 Również Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu 

siedmiu sędziów w oparciu o zasadę bezpośredniego stosowania 

Konstytucji odmówił możliwości zastosowania norm ustawy uznanych 

przez sędziów za niezgodne z ustawą zasadniczą. Uzasadniając swoje 

stanowisko NSA wskazał, że nie może mieć miejsce sytuacja, kiedy 

problem konstytucyjności ustaw zwykłych z Konstytucją pozostaje poza 

rozważaniami sądów. Wprawdzie z mocy art. 188 pkt 1 Konstytucji   

o zgodności ustawy z Konstytucją orzeka Trybunał Konstytucyjny, to 

                                                      
3
 L. Garlicki, Sądy a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sądowy” 

2016, nr 7-8, s. 20. 
4
 Sygn. akt I PKN 90/98, OSNP 2000 Nr 1, poz. 6. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(188)&cm=DOCUMENT
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jednak sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych są niezawiśli 

w sprawowaniu swego urzędu i podlegają tylko Konstytucji oraz 

ustawom (art. 178 ust. 1 Konstytucji). Zdaniem NSA „oznacza to 

zarówno możliwość bezpośredniego stosowania Konstytucji przez sądy, 

jak i (...) konieczność rozważenia zgodności zaskarżonego 

rozstrzygnięcia nie tylko z ustawą zwykłą, ale i z ustawą zasadniczą,  

a także dążenie do takiej wykładni ustawy zwykłej, która byłaby 

niesprzeczna z Konstytucją”
5
. 

 Stanowisko wyrażone przez SN i NSA spotkało się z krytyką 

przedstawicieli doktryny. Wskazywano, że sąd nie ma kompetencji do 

odmowy zastosowania przepisu ustawy, stanowiącego podstawę 

rozstrzygnięcia sprawy z tego powodu, że w jego ocenie jest on 

niezgodny z Konstytucją, gdyż sąd jest związany zarówno Konstytucją, 

jak i ustawą (art. 178 ust. 1 Konstytucji)
6
. Podkreślano, że TK ma 

wyłączne prawo do badania konstytucyjności prawa. Nie powinno się 

zatem domniemywać tych kompetencji sądom, które uprawnienia takiego 

nie otrzymały. Jeżeli skład orzekający poweźmie wątpliwość co do 

zgodności aktu normatywnego z ustawą zasadniczą powinien wystąpić  

z pytaniem prawnym do TK, o czym stanowi art. 193 Konstytucji
7
. 

 Również Trybunał Konstytucyjny wyraził swoją dezaprobatę 

wobec stanowiska SN i NSA. TK wskazał, że bezpośrednie stosowanie 

Konstytucji przez sądy powszechne i administracyjne nie może przybrać 

formy pomijania obowiązujących ustaw. Jeżeli określona materia jest 

regulowana zarówno przez Konstytucją, jak i ustawy należy uwzględnić 

oba te wzorce. Wątpliwość co do zgodność z ustawą zasadniczą norm 

ustawy zwykłej powinny skutkować skierowaniem pytania prawnego do 

TK. Nie ma bowiem możliwości, aby pominąć w orzeczeniu sądu 

obowiązującą ustawę. Jej eliminacja z porządku prawnego może nastąpić 

wyłącznie na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK 

jednocześnie nie wyklucza dokonywania oceny konstytucyjności prawa 

                                                      
5
 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 12 października 1998 roku, sygn. 

akt OPS 5/98, ONSA 1999 Nr 1, poz. 1. 
6
 A. Józefowicz, Glosa do wyroku SN z dnia 7 kwietnia 1998 r., I PKN 90/98, 

„Przegląd Sejmowy” 2001, nr 2, s. 88. 
7
 Zob. W. Kręcisz, Stanowisko sądów powszechnych wobec bezpośredniego 

stosowania Konstytucji, „Przegląd Prawa i Administracji 2004, tom LX, s. 63 

oraz A. Preisner, Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu 

Konstytucji RP, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 2003, s. 238. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(178)&cm=DOCUMENT
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przez sądy powszechne i administracyjne. Sądy działają samodzielnie  

w zakresie wyznaczania sposobu rozumienia, stosowania oraz 

obowiązywania przepisów ustawowych w sposób zgodny z normami  

i zasadami konstytucyjnymi. TK podkreślił, że „jego kognicja nie 

obejmuje ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ani konstytucji, 

ani ustaw. Dopóki więc proces stosowania (współstosowania) konstytucji 

polega na ustalaniu znaczenia stosowanych przepisów (konstruowaniu 

normy stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia), a więc np. na ustalaniu, 

jaki przepis powinien stanowić podstawę rozstrzygnięcia konkretnej 

sprawy, nie ma obecnie proceduralnej możliwości włączenia Trybunału 

Konstytucyjnego do tego procesu. Kognicja Trybunału Konstytucyjnego 

pojawia się dopiero, gdy sąd poweźmie wątpliwości co do zgodności 

przepisów różnego rzędu i da im wyraz w pytaniu prawnym, 

skierowanym do Trybunału. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że –  

w świetle art. 193 Konstytucji – przedmiotem takiego pytania może być 

tylko wątpliwość co do zgodności przepisów różnego rzędu (zwłaszcza 

ich konstytucyjności). Inne problemy wynikające w procesie 

bezpośredniego stosowania konstytucji muszą sądy rozstrzygać 

samodzielnie, a Trybunał Konstytucyjny – straciwszy w 1997 roku 

kompetencję ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw – nie 

jest właściwy w tym zakresie do orzekania”
8
. TK uznał zatem kompe-

tencję sadów powszechnych i administracyjnych do prokonstytucyjnej 

wykładni przepisów ustawowych, bez prawa do odmowy zastosowania 

konkretnego przepisu. 

3. Kompetencja derogacyjna i interpretacyjna 

 W tym miejscu należy dokonać analizy rozróżnienia funkcji  

i uprawnień TK oraz sądów powszechnych i administracyjnych  

w zakresie oparcia orzeczeń na kompetencji derogacyjnej oraz 

interpretacyjnej. Nie ulega wątpliwości, że z treści art. 8 ust. 2 

Konstytucji wynika uprawnienie i obowiązek zarówno dla TK, jak  

i sądów do bezpośredniego stosowania Konstytucji
9
. Obowiązek ten jed-

nak jest zróżnicowany jeśli chodzi o normy ustawowe. Wynika to z art. 

178 ust. 1 Konstytucji („Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są 

niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”) i art. 195 ust. 1 

Konstytucji („Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu 

                                                      
8
 Postanowienie TK z dnia 22 marca 2000 roku, sygn. akt P 12/98, OTK 2000 Nr 

2, poz. 67. 
9
 S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego stosowania konstytucji, „Państwo i 

Prawo 2001, z. 9, s. 3. 
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swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji”). Rozdźwięk 

pomiędzy tymi przepisami polega na tym, że sędziowie TK mogą orzec  

o utracie mocy obowiązującej ustawy. Inaczej w przypadku sędziów 

sądów powszechnych i administracyjnych, którzy nie mają uprawnienia 

derogacyjnego wobec ustawy zwykłej. 

 a) Orzeczenia interpretacyjne 

 Jeżeli chodzi o funkcje TK w odniesieniu do oceny 

konstytucyjności prawa, możemy je podzielić na funkcję derogacyjną 

oraz funkcję interpretacyjną. Różnią się one pod względem skutków. 

Pierwsza z wymienionych polega na utracie mocy obowiązującej aktu 

prawnego uznanych przez TK za niezgodny z Konstytucją lub innym 

aktem wyższego rzędu według dyspozycji art. 188 pkt 1-3 Konstytucji. 

Należy podkreślić, że skutek derogacyjny może aktualizować się  

w różnych momentach czasowych, co niejednokrotnie prowadzi do 

komplikacji na etapie stosowania prawa
10

.  

 Funkcja wykładnicza TK wyraża się w wydawaniu orzeczeń 

interpretacyjnych oraz orzeczeń zakresowych. W obu przypadku nie 

dochodzi do derogacji kwestionowanej normy, ale odczytania co 

najmniej jednego alternatywnego sposobu wykładni, która pozwala 

stwierdzić, że określona norma nie pozostaje w sprzeczności  

z Konstytucją. Mikołaj Hermann wskazuje, że dla wydania tego typu 

orzeczenia wymaga się spełnienia dwóch warunków – po pierwsze, 

niejasności danego uregulowania pozwalającego na możliwości różnej 

wykładni ocenianych regulacji oraz po drugie, istnienie co najmniej 

jednego wariantu interpretacyjnego spełniającego wymogi konstytucyjne 

oraz co najmniej jednego naruszającego standardy ustawy zasadniczej
11

.  

 W wyroku interpretacyjnym TK wskazuje na wykładnię danego 

przepisu, która jest zgodna z Konstytucją. Chodzi o nadanie 

kontrolowanemu przepisowi takiego rozumienia, które nie pozostaje  

w sprzeczności z normami ustawy zasadniczej. W literaturze podkreśla 

                                                      
10

 Szerzej na ten temat zob. M. Florczak-Wątor, Horyzontalny wymiar praw 

konstytucyjnych, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze 

stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 

2013, s. 339 i n. 
11

 M. Hermann, Wyroki interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego z perspek-

tywy teoretycznoprawnej. Instrument ochrony ładu konstytucyjnego czy środek 

zapewniania jednolitości orzecznictwa?, Warszawa 2015, s. 33. 
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się, że interpretacja nie może podważać jednoznacznej wykładni 

językowej oraz nie może być stosowania w przypadku braku dostatecznej 

określoności badanych regulacji. Wówczas Trybunał powinien orzec  

o niekonstytucyjności ocenianych przepisów
12

. Realizując funkcję inter-

pretacyjną TK wskazuje organom stosującym prawo właściwe (zgodne  

z Konstytucją) rozumienie przepisów prawnych. Odrzuca niekon-

stytucyjne rezultaty wykładni jako nieobowiązujące oraz stwarza 

interpretację prowadzącą do odczytania normy zrekonstruowanej  

z przepisu, które mogą zostać uznane za zgodne z Konstytucją.  

 Przeciwnicy koncepcji wyroków interpretacyjnych wskazują, że 

brak jest podstawy prawnej do ich wydawania, a kompetencji tej nie 

można domniemywać. Wskazuje się ponadto, że Trybunał Konstytucyjny 

utracił z chwilą uchwalenia Konstytucji w 1997 roku uprawnienie do 

ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw. Ponadto 

wydawanie wyroków interpretacyjnych przez sąd konstytucyjny 

ogranicza swobodę wykładniczą sędziów sądów powszechnych  

i administracyjnych
13

. 

 Należy podzielić pogląd większości przedstawicieli doktryny, 

która opowiada się za wydawaniem przez TK orzeczeń interpretacyjnych. 

Uprawnienie Trybunału w tym zakresie wynika z art. 2 oraz art. 188  

w związku z art. 190 Konstytucji. TK orzeka o konstytucyjności norm 

prawnych, które są zawarte w konkretnych przepisach. Gdy dostrzeże 

kilka możliwości interpretacyjnych, w tym niezgodne z ustawą 

zasadniczą, powinien dać temu wyraz w swym orzeczeniu. W innym 

wypadku, przy braku derogacji przepisu, TK stworzyłby wrażenie, że 

każda wykładnia badanych regulacji pozostaje w zgodzie z Konstytucją
14

. 

Ponadto nieuzasadnionym byłoby przyznanie kompetencji Trybunałowi 

do derogacji przepisów, jednocześnie uniemożliwiając sądowi 

konstytucyjnemu uprawnienia mniej radykalnego – określającego 

konstytucyjne rozumienie norm prawnych
15

. W wyrokach interpretacyj-

                                                      
12

 Zob. J. Trzciński, Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, 

„Państwo i Prawo” 2002, z. 1, s. 10. 
13

 Zob. A. Józefowicz, Orzeczenia interpretacyjne Trybunału Konstytucyjnego, 

„Państwo i Prawo” 1999, z. 11, s. 30-32. 
14

 Zob. D. Czoik, Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego do wydawania 

orzeczeń interpretacyjnych, „Jurysta” 2003, nr 12, s. 27-28 oraz J. Trzciński, op. 

cit., s. 10-11. 
15

 Wyrok TK z dnia 8 maja 2000 roku, sygn. akt SK 22/99, OTK 2000 Nr 4, poz. 

107. 
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nych Trybunał odkodowuje poprawną konstytucyjnie normę prawną, 

zapobiegając w ten sposób utracie mocy obowiązującej, co powinno 

następować w ostateczności, gdy nie istnieje konstytucyjna wykładnia 

ocenianych regulacji
16

. Zauważa to również Trybunał, który w wyroku  

z dnia 8 maja 2000 roku stwierdził, że „W celu uniemożliwienia 

ewentualnego stosowania przepisu opartego na niezgodnej z konstytucją 

wykładni Trybunał Konstytucyjny teoretycznie może - niejako  

z ostrożności - uznać przepis za niekonstytucyjny. Taki zabieg 

dyskwalifikacji prawidłowego w istocie przepisu w celu uniemożliwienia 

jego nieprawidłowego stosowania byłby jednak nie do pogodzenia  

z dyrektywą domniemania konstytucyjności tworzonych przez parlament 

ustaw i stanowiłby nieuzasadnioną ingerencję orzecznictwa 

konstytucyjnego w działalność władzy ustawodawczej”
17

 

 b) Orzeczenia zakresowe 

 Podobne ujęcie dotyczy wyroków zakresowych, które zawierają 

rozstrzygnięcie o niezgodności z Konstytucją określonego zakresu 

unormowania i w istocie musza odwoływać się w swej treści do 

interpretacji
18

. Są to orzeczenia, w sentencji której TK stwierdza 

zgodność albo niezgodność z Konstytucją regulacji w określonym 

zakresie jego zastosowania – przedmiotowym lub podmiotowym. 

Pojawia się zatem pytanie, czy wyrok zakresowy spełnia funkcję 

derogacyjną, czy interpretacyjną. W stosunku do norm prawnych ujawnia 

się funkcja derogacyjna, a jeżeli chodzi o przepisy prawa, to mamy do 

czynienia z funkcją interpretacyjną. W orzeczeniu zakresowym TK 

orzeka o utracie mocy obowiązującej normy prawnej poprzez odrzucenie 

określonego zakresu zastosowania przepisów. Jednocześnie nie dochodzi 

do derogacji przepisu, ale do wyłączenia jednego ze sposobów jego 

zastosowania. Wyroki zakresowe, podobnie jak interpretacyjne są 

powszechnie obowiązujące i ostateczne (art. 190 ust. 1 Konstytucji). 

Mogą mieć charakter pozytywny („w zakresie, w jakim odnosi się do”; 

„w zakresie, w jakim dotyczy”) lub negatywny („w zakresie, w jakim nie 

uwzględnia”; „w zakresie, w jakim pomija”). 

                                                      
16

 M. Dąbrowski, Funkcje Trybunału Konstytucyjnego związane z hierarchiczną 

kontrolą konstytucyjności prawa, Olsztyn 2015, s. 135-136. 
17

 Sygn. akt SK 22/99, OTK 2000 Nr 4, poz. 107. 
18

 Zob. przykładowo wyroki TK: z dnia 18 stycznia 2006 roku, sygn. akt K 

21/05, OTK-A 2006 Nr 1, poz. 4; z dnia 11 października 2006 roku, sygn. akt P 

3/06, OTK-A 2009 Nr 9, poz. 121; z dnia 15 lipca 2014 roku, sygn. akt K 23/13, 

OTK-A 2015 Nr 11, poz. 185. 
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 W doktrynie wyróżnia się również wyroki częściowe
19

 jako od-

mianę wyroków zakresowych. Charakteryzują się one formułą „przepis 

[…] jest w części zgodny/niezgodny z […] Konstytucji”
20

. Zwraca się 

jednak uwagę, że pojęcia „w zakresie” oraz „w części” są przez TK 

używane zamiennie przez co wyodrębnienie wyroków częściowych jest 

dyskusyjne
21

 

 Szczególną rolę wśród wyroków zakresowych pełnią pominięcia 

prawodawcze (ujmowanych niekiedy jako „względne zaniechania 

prawodawcze”). Jest to sytuacja, w której niekonstytucyjność dotyczy 

tego, co ustawodawca w danym akcie pominął, choć postępując zgodnie 

z Konstytucją powinien był unormować
22

. Niepełny zakres unormowania 

może dotyczyć zarówno strony podmiotowej
23

, jak i przedmiotowej
24

. 

Stwierdzając pominięcie legislacyjne TK dostrzega, że ustawodawca 

podejmując się w danym akcie prawnych regulacji określonej sfery życia 

społecznego pominął pewne elementy niezbędne do zachowania 

konstytucyjnych standardów.  

 Od regulacji fragmentarycznej i niepełnej – pominięcia 

prawodawczego, należy odróżnić sytuację braku uregulowania danej 

materii – zaniechania ustawodawczego. W tym ostatnim przypadku 

zarzuty zmierzają w istocie do wykazania, że ustawodawca nie wydał 

określonego aktu ustawodawczego, choć obowiązek jego wydania 

wynikał z norm konstytucyjnych. Trybunał wskazał, że wykreowanie 

nowej normy prawnej następuje w drodze aktu stanowienia prawa. Ona 

sama nie może uzupełniać stanu prawnego o normy, które czyniłyby 

                                                      
19

 Należy wyraźnie odróżnić wyroki częściowe o których mowa w art. 317 

Kodeksu postępowania cywilnego. Pojęcie „wyroku częściowego” w 

sądownictwie konstytucyjnym zostało wypracowane przez doktrynę. Nie ma 

swojego normatywnego źródła, inaczej niż w postępowaniu cywilnym. 
20

 Zob. np. wyrok TK z dnia 25 lutego 2014 roku, sygn. akt SK 65/12, OTK-A 

2014 Nr 2, poz. 14. 
21

 A. Kustra, Wyroki zakresowe Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd 

Sejmowy” 2011, nr 4, s. 57-58. 
22

 Zob. orzeczenie TK z dnia 3 grudnia 1996 roku, sygn. akt K 25/95, OTK 1996, 

Nr 6, poz. 52, t. II. 
23

 Np. zakwestionowanie z zasadą równego traktowania pominięcia w kręgu 

beneficjentów określonej regulacji prawnej jakiejś grupy podmiotów, które 

powinny były korzystać z owego benefitu ustawowego (zob. wypowiedź M. 

Safjana podczas 23 posiedzenia Sejmu III kadencji w dniu 19 lipca 2000 roku). 
24

 Występuje rzadziej niż pominięcie prawodawcze dotyczące strony 

podmiotowej. Dotyczy luki w dyspozycji normy prawnej. 



D. Knaga: Rozproszona kontrola konstytucyjności prawa jako recepta na kryzys 

konstytucyjny 

283 

 

zadość postulatom zgłoszonym przez skarżącego
25

. Odróżniając obie sy-

tuacje Trybunał podkreślił, że jedynie w przypadku istnienia jakościowej 

tożsamości (albo przynajmniej daleko idącego podobieństwa) materii 

unormowanych w danym przepisie i tych pozostających poza jego 

regulacją można mówić o pominięciu ustawodawczym
26

. W postanowie-

niu z dnia 11 grudnia 2002 roku, Trybunał dokonał swoistego testu, 

uznając, że z pominięciem mamy do czynienia wówczas, gdy po dodaniu 

do kwestionowanej normy treści postulowanej przez skarżącego, 

otrzymamy tą samą normę o poszerzonej zawartości podmiotowej lub 

przedmiotowej. Z kolei, gdy dodana treść zmieni charakter przepisu, 

wówczas dojdzie do luki normatywnej w postaci zaniechania 

ustawodawczego
27

. Orzeczenia o niekonstytucyjności przepisu w zakre-

sie, w jakim pomija określone regulacje nie powoduje utraty jego mocy 

obowiązującej, ale jest adresowanym do ustawodawcy potwierdzeniem – 

wynikającego z Konstytucji – obowiązku ustanowienia regulacji 

prawnych niezbędnych dla realizacji norm konstytucyjnych
28

. 

 Dopuszczalność wyroków zakresowych budzi znacznie mniej 

kontrowersji niż dopuszczalność wydawania wyroków interpretacyjnych. 

Jeżeli TK może orzec o niezgodności z Konstytucją całego przepisu, to 

uzasadnionym jest również możliwość stwierdzenia niekonstytucyjności 

określonego zakresu jego zastosowania. Dochodzi do pomieszania 

funkcji derogacyjnej z interpretacyjną. Jak wcześniej wskazywałem, 

skutkiem orzeczenia zakresowego jest utrata mocy obowiązującej normy 

prawnej, jako pewnego zakresu zastosowania kwestionowanych 

przepisów. Przepis w tym wypadku nie ulega derogacji, a odrzuceniu lub 

przyjęciu jednego z możliwych sposobów  jego zastosowania. Inaczej niż 

w przypadku wyroków interpretacyjnych, gdzie dochodzi wyłącznie do 

właściwej (konstytucyjnej) wykładni ocenianych regulacji.  

                                                      
25

 Zob. postanowienie TK z dnia 13 października 2004 roku, sygn. akt Ts 55/04, 

OTK-B 2004, Nr 5, poz. 299. 
26

 Zob. postanowienie TK z dnia 11 grudnia 2002 roku, sygn. akt SK 17/02, 

OTK-A 2002, Nr 7, poz. 98 oraz Informacja o istotnych problemach 

wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2008 

roku, Warszawa 2009, s. 21. 
27

 Sygn. akt SK 17/02, OTK-A 2002, Nr 7, poz. 98. 
28

 Zob. wyroki TK z dnia25 czerwca 2002 roku, sygn. akt K 45/01, OTK-A 

2002, Nr 4, poz. 46 oraz z dnia 27 czerwca 2008 roku, sygn. akt K 51/07, OTK-

A 2008, Nr 5, poz. 87. 
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 Podzielam pogląd Kazimierza Pietrzykowskiego, który upatruje 

różnicę pomiędzy wyrokami interpretacyjnymi a zakresowymi w tym, że 

wyroki zakresowe można traktować jako częściową derogację normy 

prawnej, natomiast wyroki interpretacyjne zawierają wyłącznie 

wykładnię przepisu w sentencji wyroku
29

. 

4. Domniemanie konstytucyjności  

 Z funkcjami derogacyjną oraz interpretacyjną związane jest 

domniemanie konstytucyjności ocenianych regulacji. Wyróżnia się dwa 

aspekty domniemania konstytucyjności: pierwszy – interpretacyjny, 

odnoszący się do każdego podmiotu stosującego prawo, drugi – 

proceduralny, odnoszący się do wyłącznie do organu posiadającego 

kompetencje do badania zgodności norm prawnych z Konstytucją. 

Aspekt interpretacyjny związany jest z przyjętym modelem wykładni 

prawa; aspekt proceduralny wynika z wyłącznej kompetencji 

derogacyjnej TK
30

. 

 Domniemanie konstytucyjności nie zostało expresis verbis 

wyrażone w ustawie zasadniczej. Ma ono jednak silne umocowanie  

w Konstytucji. Jako jego źródło wyłania się zasadę demokratycznego 

państwa prawnego (art. 2 Konstytucji), zasadę legalności działania władz 

publicznych (art. 7 Konstytucji) oraz art. 188 pkt 1 i 3 Konstytucji. 

Ostatni z wymienionych przepisów stanowi o orzekaniu „w sprawach 

[…] zgodności […] z Konstytucją”, a nie o orzekaniu wątpliwości, czy 

taka zgodność zachodzi. Punktem wyjścia tej oceny jest norma prawna, 

co do której z góry zakładamy jej konstytucyjność
31

. 

 Trybunał wskazuje, że domniemaniem konstytucyjności objęte są 

każde rozwiązania prawne od momentu ich uchwalenia (przed wejściem 

w życie) do momentu orzeczenia o ich niekonstytucyjności, również  

w razie odroczenia utraty przez nich mocy obowiązującej. W tym okresie 

                                                      
29

 K. Pietrzykowski, Tzw. wyroki interpretacyjne TK, „Przegląd Sądowy” 2004, 

nr 3, s. 16.  
30

 M. Gutowski, P. Kardas, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa. Kilka 

uwag o kompetencjach sądów powszechnych do bezpośredniego stosowania 

Konstytucji, „Palestra” 2016, nr 4, s. 19. 
31

 Por. A. Dębowska, M. Florczak-Wątor, Domniemanie konstytucyjności ustawy 

w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa 

Konstytucyjnego” 2017, nr 2, s. 10.  
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domniemanie konstytucyjności zakwestionowanych regulacji nie 

obowiązuje
32

. 

 Wątpliwości może budzić sytuacja, gdy ustawa uchwalona przez 

parlament jest oczywiście sprzeczna z Konstytucją, a parlament 

procedował z pełną świadomością tych sprzeczności. Czy takie ustawy 

od momentu ich uchwalenia korzystają z przymiotu domniemania 

konstytucyjności? Czy możemy mówić o nich, że należy przyjąć ich 

zgodność z Konstytucją dopóki TK w odpowiednim trybie nie oceni 

inaczej? 

 Początkowo Trybunał bez żadnych wątpliwości uznawała, że 

domniemanie konstytucyjności zachodzi również wówczas, gdy 

wadliwość procedury uchwalanej uchwały jest widoczna od razu. 

Okoliczność taka nie może niweczyć zaufania adresatów do poprawności 

legislacyjnej władzy publicznej, co wynika z art. 2 Konstytucji. Ponadto 

orzeczenie TK nie ma mocy retroaktywnej
33

. W późniejszym okresie 

Trybunał zaczął wskazywać, że domniemanie konstytucyjności jest 

słabsze, gdy w momencie uchwalenia istniały poważne wątpliwości co do 

zgodności danego aktu normatywnego z ustawą zasadniczą. Jednakże nie 

implikuje to żadnych skutków, skoro domniemanie to może zostać 

obalone dopiero z chwilą ogłoszenia orzeczenia o niekonstytucyjności 

kwestionowanych regulacji
34

. Ostatecznie Trybunał stanął na stanowisku, 

że nawet ustawa wadliwie uchwalona korzysta z domniemania 

konstytucyjności
35

. 

 Poglądu Trybunału Konstytucyjnego nie sposób zaaprobować. 

Należy wskazać, że uchwalane z premedytacją przez parlament ustawy, 

których przepisy pozostają w opozycji do Konstytucji nie korzystają  

z przymiotu domniemania konstytucyjności. Celem przepisów, z której 

wynika zasada domniemania konstytucyjności (art. 2 i art. 7 Konstytucji) 

jest w pierwszej kolejności ochrona praw i wolności obywateli przed 

                                                      
32

 Zob. wyroki TK: z dnia 20 lutego 2002 roku, sygn. akt K 39/00, OTK-A 2002 

Nr 1, poz. 4; z dnia 23 października 2007 roku, sygn. akt P10/07, OTK-A 2007 

Nr 9, poz. 7; z dnia 14 lipca 2015 roku, sygn. akt SK 26/14, OTK-A 2015 Nr 7, 

poz. 101. 
33

 Wyrok TK z dnia 20 lipca 2006 roku, sygn. akt K 40/05, OTK-A 2006 Nr 7, 

poz. 82. 
34

 Wyrok TK z dnia 16 stycznia 2007 roku, sygn. akt U 5/06, OTK-A 2007 Nr 1, 

poz. 3. 
35

 Wyrok TK z dnia 9 marca 2016 roku, sygn. akt K 47/15, OTK-A 2016, poz. 2. 
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bezprawną ingerencją organów władz publicznych. Z założenia zasada 

ma służyć ochronie takich wartości jak pewność prawa, bezpieczeństwo 

prawne oraz zaufanie do państwa prawa. Uchwalona ustawa, która już na 

pierwszy rzut oka jest oczywiście sprzeczna z Konstytucją nie spełnia 

tych kryteriów. W istocie domniemanie konstytucyjności takiej ustawy 

sprzeciwiałoby się wartościom, o którym mowa w art. 2 i art. 7 

Konstytucji. Pewność i bezpieczeństwo prawne zostałyby poważnie 

zachwiane, a zaufanie do władzy publicznej nadszarpnięte.  

W konsekwencji doszlibyśmy do paradoksu. Będąc przekonani  

o niekonstytucyjności danych norm prawnych traktujemy je jakby były 

one zgodne z Konstytucją. Zanim bowiem Trybunał Konstytucyjny 

„zajmie się” kwestionowanymi regulacjami, może dojść do wydania na 

ich podstawie decyzji administracyjnych
36

, które wywołają nieodwra-

calne lub trudne do odwrócenia skutki.  

 Należy podkreślić, że z domniemania konstytucyjności nie 

korzystają akty prawne oczywiście niezgodne z ustawą zasadniczą. 

Przymiotnik „oczywisty” wskazuje na pewien stopień rzeczownika, 

którego określa. Wyraża coś co do czego nie żadnych wątpliwości. Jego 

wystąpienie wiąże się z pewnością, że stan, do którego się odnosi jest 

pewny, ewidentny, wyraźny, rażący. Oczywista sprzeczność wymaga 

uznania, że kwestia jest bezsporna, nie wymaga pogłębionej analizy, 

bowiem ocena prawna narzuca się jako ewidentna z punktu widzenia 

przyjętych poglądów doktrynalnych i orzecznictwa. Jest stanem,  

w którym niekonstytucyjność postanowień widać od razu, bez głębszej 

analizy prawnej. Akty prawne, które nasuwają wątpliwości co do ich 

zgodności z Konstytucją, jednak nie można stwierdzić „od razu”;  

„z pewnością”, że są niekonstytucyjne, korzystają z przymiotu 

domniemania konstytucyjności. Powinny być również stosowane przez 

sądy i inne organy administracji publicznej.  

5. Funkcjonowanie modelu zdekoncentrowanej kontroli prawa  

 Model zdekoncentrowanej kontroli prawa funkcjonuje od lat  

w Stanach Zjednoczonych. Każdy sąd (federalny lub stanowy) jest 

upoważniony i zobowiązany do badania w każdym przypadku zgodności 

z Konstytucją prawa, które ma być zastosowane w jednostkowym 

przypadku oraz uznania za nieobowiązujące w razie stwierdzenia 

sprzeczności (null and void). Ostateczne rozstrzygnięcia o zgodności  

                                                      
36

 Organy administracji publicznej nie mają bowiem prawa do wystąpienia z 

pytaniem prawnym do TK. 
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z Konstytucją spoczywa na Sądzie Najwyższym. W USA sądy nie 

działają w oparciu o kompetencję derogacyjną. Przyjmuje się bowiem 

nieważność z mocy prawa
37

. 

 Rozwiązania opierające się na modelu rozproszonej kontroli 

prawa były rozważane m.in. przez Francję, Belgię oraz niektóre kraje 

niemieckie. Judical review funkcjonuje obecnie w Grecji (od 1841 roku), 

Portugalii (od 1911 roku)
38

, Estonii, Islandii oraz państwach skandynaw-

skich: Danii i Szwecji
39

. 

 Na gruncie Konstytucji z 1997 roku możliwa jest jedynie 

akceptacja systemu mieszanego, ze względu na nadrzędną pozycję TK  

w zakresie orzekania o zgodności z ustawą zasadniczą. Problematyka 

rozproszonej kontroli konstytucyjności wywołuje wiele pytań,  

w szczególności dotyczące skutków orzeczeń sądów.  

 Zwracałem uwagę na dwie funkcję Trybunału – derogacyjną oraz 

interpretacyjną. Nie ulega wątpliwości, że sądy nie mają upoważnienia do 

orzeczenia o utracie mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu. 

Na gruncie Konstytucji funkcja derogacyjna przysługuje wyłącznie TK. 

Inaczej rzecz ma się natomiast z funkcją interpretacyjną. Jeżeli określona 

norma prawna będąca podstawą rozstrzygnięcia ma kilka alternatywnych 

wykładni, spośród których co najmniej jedna jest niekonstytucyjna i co 

najmniej jedna pozostaje w zgodzie z ustawą zasadnicza, sądy 

powszechne i administracyjne mają obowiązek zastosować interpretację 

prokonstytucyjną, bez odwoływania się do instytucji pytania prawnego. 

Wykładnia ustaw należy przede wszystkim do organów stosujących 

prawo. Norma o różnych wariantach wykładniczych zawsze powinna być 

zinterpretowana w duchu i zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej. 

Wynika to z nadrzędnej pozycji Konstytucji (art. 8 ust. 1 Konstytucji). 

Jak słusznie wskazuje Piotr Tuleja „(…) nieco inna jest funkcja wykładni 

ustaw w zgodzie z Konstytucją, gdy posługuje się nią TK w procesie 

kontroli konstytucyjności prawa, a inna, gdy odwołują się do niej sądy 

realizujące wymiar sprawiedliwości. W pierwszym przypadku chodzi 

przede wszystkim o ustalenie wiążącego dla innych organów znaczenia 

przepisów ustawy na poziomie generalno-abstrakcyjnym, w drugim –  

                                                      
37

 M. Gutowski, P. Kardas, op. cit., s. 10. 
38

 W Portugalii funkcjonuje obecnie system mieszany z wyodrębnionym sądem 

konstytucyjnym i kontrolą prawa przez sądy powszechne. 
39

 A. Sulikowski, K. Otręba, Perspektywy podjęcia rozproszonej kontroli 

konstytucyjności przez sądy powszechne, „Państwo i Prawo” 2017, nr 11, s. 35. 
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o ustalenie normatywnej treści ustawy będącej podstawa dla konkretno-

indywidualnej normy”
40

. 

 Problem pojawia się, gdy żaden z wariantów interpretacyjnych 

związanych z regulacją nie może zostać uznany za zgodny z Konstytucją. 

Niejednokrotnie może się bowiem okazać, że żadne zabiegi 

interpretacyjne nie zagwarantują zgodności kwestionowanych regulacji  

z ustawą zasadniczą. Przy czym niezgodność ta nie jest widoczna „od 

razu”, nie jest oczywista, wymaga natomiast pogłębionej analizy prawnej. 

W takim przypadku sąd powinien skorzystać z pytania prawnego do TK. 

Kwestionowane regulacje korzystają z domniemania konstytucyjności 

(nie są bowiem oczywiście sprzeczne z ustawą zasadniczą),  

a wyeliminowanie ich z porządku konstytucyjnego może nastąpić 

wyłącznie orzeczeniem Trybunału. Stanowisko to zostało wyrażone  

w wyroku z dnia 31 stycznia 2001 roku, w którym TK stwierdził, że  

„W żadnym wypadku podstawą odmowy zastosowania przez sąd 

przepisów ustawowych (...) nie może być zasada bezpośredniego 

stosowania konstytucji (art. 8 ust. 2 konstytucji). Bezpośredniość 

stosowania konstytucji nie oznacza kompetencji do kontroli 

konstytucyjności obowiązującego ustawodawstwa przez sądy i inne 

organy powołane do stosowania prawa. Tryb tej kontroli został bardzo 

wyraźnie i jednoznacznie ukształtowany przez samą konstytucję. Art. 188 

konstytucji zastrzega do wyłącznej kompetencji Trybunału 

Konstytucyjnego orzekanie w wymienionych w nim sprawach bez 

względu na to, czy rozstrzygnięcie ma mieć charakter powszechnie 

obowiązujący, czy też ma ograniczać się tylko do indywidualnej sprawy. 

Domniemanie zgodności ustawy z konstytucją może być obalone jedynie 

wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a związanie sędziego ustawą 

obowiązuje dopóty, dopóki ustawie tej przysługuje moc obowiązująca”
41

. 

 W sytuacji prawidłowego funkcjonowania TK, w odniesieniu do 

ustaw, które nie są oczywiście sprzeczne z Konstytucją sądy nie mogą 

odmówić ich zastosowania. Na takie stanowisko wpływa przede 

wszystkim brzmienie art. 178 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wynika, że 

sędziowie podlegają nie tylko Konstytucji, ale i ustawom. Podległość 

                                                      
40

 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej nadrzędności 

(wybrane problemy), Poznań 2003, s. 307. 
41

 Sygn. akt P 4/99, OTK 2001 Nr 1, poz. 5. Por. również wyrok SN z dnia 25 

sierpnia 1994 roku, sygn. akt I PRN 53/94, OSNAPiUS 1994, z. 11, poz. 179 

oraz wyrok NSA z dnia 27 listopada 2000 roku, sygn. akt II SA/Kr 609/98, LEX 

nr 895903. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(178)ust(1)&cm=DOCUMENT
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sędziego ustawie oznacza, że nie może on odmówić jej zastosowania, 

jeżeli nikt nie uchylił jej mocy obowiązującej. Sędzia nie może również 

„wybierać” między ustawą a Konstytucją, pomijać norm ustawowych  

i oceniać samodzielnie ich konstytucyjności, zwłaszcza że do tej roli jest 

powołany Trybunał Konstytucyjny, natomiast niekonstytucyjność ustawy 

nie jest oczywista. 

 Również bezpośrednie stosowanie Konstytucji (art. 8 ust. 2 

Konstytucji), ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dana kwestia nie jest 

uregulowana ustawowo. Przyjęcie innego rozwiązania prowadziłoby do 

wniosku, że organ stosujący prawo może zawsze pominąć normę 

ustawową i zastosować normę konstytucyjną. Nie ma przecież żadnego 

przepisu stwierdzającego, że organowi wolno tak czynić tylko wtedy, gdy 

kwestionuje normę ustawową. Zakwestionowanie tej normy ma charakter 

subiektywny i oznacza własny pogląd danego organu.  

 Sytuacja ulega zmianie, gdy kwestionowane regulacje są 

oczywiście niekonstytucyjne, a stwierdzenie tego stanu nie wymaga 

dogłębnej analizy. Najczęściej będą to przypadki, kiedy z samego 

porównania teksu Konstytucji oraz treści ustawy owa sprzeczność 

wynika. Nie ma możliwości zastosowania domniemania 

konstytucyjności, gdy mamy pewność, że określone regulacje są 

niekonstytucyjne. Odpada również subiektywność oceny, skoro mamy do 

czynienia z oczywistością, pewnością. W tym przypadku trudne do 

pogodzenia byłoby twierdzenie, że dana norma prawna jest 

konstytucyjna, wywołuje skutki (często nieodwracalne) dopóki TK nie 

orzeknie inaczej. W istocie taka interpretacja domniemania 

konstytucyjności może doprowadzić do poważnej i bezprawnej ingerencji 

w prawa i wolności obywatelskie. Przełamanie domniemania 

konstytucyjność następuje w momencie stosowania normy prawnej, która 

w procesie wykładni zostaje uznana za oczywiście sprzeczną z ustawą 

zasadniczą. Powinna ona zostać wówczas pominięta w procesie 

subsumcji.  

 W sytuacji, gdy sąd odmówi zastosowania normy niespełniającej 

warunków konstytucyjności powinien oprzeć orzeczenia na tej z norm, 

która spełnia standard konstytucyjny. Sprawa komplikuje się, gdy nie 

istnieje żadna norma ustawowa mogąca stanowić podstawę 

rozstrzygnięcia, która jest zgodna z Konstytucja. W takiej sytuacji jedyną 

podstawa załatwienia sprawy będzie norma zrekonstruowana 

bezpośrednio z ustawy zasadniczej w oparciu o art. 8 ust. 2 Konstytucji.   

https://sip.lex.pl/#/document/16798613?unitId=art(8)ust(2)&cm=DOCUMENT
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 Odmowa zastosowania określonej normy przez sądy powszechne 

lub administracyjne nie wywołuje skutków derogacyjnych, ponieważ jest 

elementem rozstrzygnięcia indywidualnej w konkretnej sprawie  

w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości.  

 Kolejna kwestia, która nastręcza wątpliwości jest obecna sytuacja 

związana z kryzysem konstytucyjnym. Wiele orzeczeń TK zapada  

w składzie, w którym udział biorą trzy osoby wybrane przez Sejm VIII 

kadencji w miejsce sędziów wybranych przez Sejm VII kadencji. Nie 

ulega wątpliwości, że orzeczenia wydane przez osoby, które de facto nie 

są sędziami lub są tzw. „nadprogramowymi” sędziami są dotknięte wadą 

nieważności. Czy w takiej sytuacji sędziowie sądów powszechnych lub 

administracyjnych mają obowiązek kierowania pytań prawnych do TK  

w razie wątpliwości co do konstytucyjności stosowanych przez nich 

ustaw? Mam na myśli nie tylko normy, których niezgodność  

z Konstytucją jest oczywista, ale również te regulacje, co do których 

konstytucyjności sąd poweźmie wątpliwości. Uważam, że w przypadku 

paraliżu TK i braku możliwości ważnego (zgodnego z prawem) orzekania 

o konstytucyjności ustaw, sądy mają nie tyle prawo, ale obowiązek 

samodzielnego badania konstytucyjności norm prawnych. Tylko w taki 

sposób może nastąpić realizacja nadrzędnej konstytucyjnej zasady 

demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji).  

 Zarysowany model nie może być zbudowany na kompetencji 

derogacyjnej. Sądy mogą natomiast samodzielnie dokonywać wykładni 

Konstytucji oraz odmówić zastosowania normy ustawy uznanej przez 

siebie za niekonstytucyjną. Maciej Gutowski i Piotr Kardas zauważają, że 

„Ten mechanizm przypomina odmowę stosowania prawa krajowego 

sprzecznego z prawem Unii Europejskiej i nie oznacza derogacji, lecz 

obowiązek sądu w przedmiocie zastosowania normy wspólnotowej  

i niestosowania prawa wewnętrznego”
42

. 

 Za modelem tym przemawia również art. 178 ust. 1 Konstytucji, 

w którym ustrojodawca związał sądy ustawami i Konstytucją. 

Niezgodność pomiędzy tymi aktami skutkuje zastosowaniem Konstytucji 

jako nadrzędnej (art. 8 ust. 1 Konstytucji).  

 Sąd Najwyższy w swych orzeczeniach zmierza do ukształtowania 

praktyki samodzielnego badania konstytucyjności stosowanych norm 

                                                      
42

 M. Gudowski, P. Kardas, op. cit., s. 24 wraz z cytowanym orzecznictwem 

TSUE. 
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ustawowych przez sądy dopóki sytuacja, w jakiej znalazł się TK nie 

zostanie ukształtowana w sposób zgodny z Konstytucją. Nie ma bowiem 

pewności, czy TK byłby w stanie odpowiedź na ewentualne pytanie 

prawne
43

. W uchwale z dnia 23 marca 2016 roku Sąd Najwyższy stwier-

dził, że orzekanie o zgodności z Konstytucją norm ustawowych należy do 

TK dopóki może on realizować swe funkcje
44

. Gdy dochodzi do paraliżu 

sądu konstytucyjnego uprawnienie do kontroli zgodności prawa z ustawą 

zasadniczą przechodzi na sądy powszechne i administracyjne, ale 

wyłącznie w zakresie stosowania w indywidualnej sprawie i bez skutku 

derogacyjnego. SN oraz NSA czuwałyby natomiast nad jednolitością 

orzecznictwa. Jeżeli sędzia nie byłby w stanie ocenić konstytucyjności 

ustawy na tle konkretnej sprawy, natomiast poweźmie wątpliwości co do 

spełnienia przez nią standardów konstytucyjnych może zwrócić się do SN 

lub NSA z rozstrzygnięciem tego zagadnienia. 

6. Podsumowanie 

 Podsumowując, należy stwierdzić, że w obliczu paraliżu 

Trybunału, sędziowie wszystkich sądów muszą wziąć na siebie 

obowiązek kontroli konstytucyjnej. Jak podkreślali uczestnicy 

konferencji „Sędzia a konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego 

a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją”, kontrola 

konstytucyjności, sprawowana bezpośrednio przez sądy, może mieć 

fundamentalne znaczenie dla obrony praw i wolności obywateli. 

Otwierając konferencję Małgorzata Gerdsdorf, prezes SN, zaznaczyła, że 

„nie ma ugruntowanego orzecznictwa, czy sądy mogą odmówić 

zastosowania normy niezgodnej ich zdaniem z Konstytucją i czy  

w sytuacji poważnych zakłóceń funkcjonowania TK można przyjąć, że 

sędziowie mogą samodzielnie odmawiać stosowania norm krajowych 

niezgodnych z konstytucją. To dopiero musi wykształcić się na drodze 

praktycznej. Bez władzy sądowniczej nie ma ochrony podstawowych 

praw i wolności obywatelskich, na prawnikach spoczywa obowiązek 

ratowania demokratycznego państwa prawnego”. Przypomniała, że to 

Konstytucja jest źródłem podstawowych wolności obywatelskich,  

a „żadne demokratyczne państwo prawne nie może funkcjonować bez 

kontroli konstytucyjnej”. Z Prezes SN zgodził, że adwokat Maciej 

Gutowski, którego zdaniem fakty w sprawie obywatela mogą mieć 

                                                      
43

 Wyrok SN z dnia 17 marca 2016 roku, sygn. akt V CSK 413/15, LEX nr 

2036720. 
44

 Sygn. akt III CZP 102/15, OSNC 2016 Nr 7-8, poz. 88.  
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kluczowe znaczenie dla sposobu ochrony konstytucyjnej. Jeśli ta ochrona 

może być zapewniona tylko na gruncie Konstytucji, a nie ustawy, to sądy 

mają obowiązek dać tę ochronę obywatelowi na podstawie 

najważniejszej ustawy. 

 Pozostaje mieć nadzieję, że kryzys związany z funkcjonowaniem 

Trybunału Konstytucyjnego zostanie rozwiązany zgodnie z Konstytucją, 

a TK zacznie skutecznie wypełniać swą ustrojową rolę – kontrolę 

konstytucyjności prawa. 
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Abstrakt 

 Podatek przemysłowy, nakładany na zakłady produkcyjne  

i niektóre grupy zawodowe (np. adwokatów), w praktyce budżetowej II 

Rzeczypospolitej został włączony do kategorii podatków bezpośrednich, 

przechodząc skomplikowaną ścieżkę rozwoju w ciągu dwóch dekad 

międzywojennych, aż ostatecznie, jako przestarzała forma 

opodatkowania, został zastąpiony w 1939 roku podatkiem obrotowym. 

Mimo to, podatek przemysłowy wywarł ogromny wpływ na nasz sposób 

myślenia o opodatkowaniu, ponieważ wiele przepisów zawartych                    

w podatku od towarów i usług zostało wypracowanych dzięki podatkowi 

przemysłowemu. Z drugiej strony wiedza na temat protoplasty 

współczesnego podatku pomaga nam uniknąć powielania błędów 

popełnionych w przeszłości. 

Słowa kluczowe:  

podatek przemysłowy, podatek od towarów i usług, świadectwa 

przemysłowe, obrót 

Abstract 

 A factory tax, which was levied on manufacturing plants and 

certain professional groups (e.g. barristers), in the budgetary practice of 

the Second Polish Republic was included in the category of direct taxes, 

went through the complicated path of development within the two 

decades of interwar period but finally as an obsolete form of taxation was 

replaced by a sales tax in 1939. Despite this fact, the factory tax has  

a huge impact on our thinking about taxations because many rules which 
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are contained in a goods and services tax were worked out by the factory 

tax. On the other hand knowledge about a progenitor of the modern tax 

help us to avoid mistakes which were committed in the past. 

Key words:  

a factory tax, a goods and services tax, factory certificates, turnover 

 

1. Wprowadzenie 

 Odrodzone w 1918 r. państwo polskie musiało sprostać licznym 

wyzwaniom, związanym nie tylko z odbudową, ale przede wszystkim  

z przezwyciężeniem różnic między poszczególnymi obszarami kraju. 

Funkcjonowanie w ramach jednego organizmu państwowego trzech 

odmiennych systemów prawnych, odziedziczonych po państwach 

zaborczych, stwarzało bowiem realne zagrożenie dla jedności polityczno-

gospodarczej. Problem ten był szczególnie widoczny w odniesieniu do 

kwestii fiskalnych, a zatem u zarania II Rzeczypospolitej głównym 

zadaniem rządzących było stworzenie jednolitego systemu podatkowego, 

mogącego zapewnić dochody niezbędne dla sprawnego działania 

państwa
1
. W poniższym opracowaniu uwagę skieruję na kwestie zwią-

zane z funkcjonowaniem państwowego podatku przemysłowego, który 

jest uważany za protoplastę podatku od towarów i usług. W tym miejscu 

należy nadmienić, że cechą typową regulacji podatkowych jest ich 

nieustanna zmienność wynikająca z faktu, iż ustawodawca, kreując 

przepisy w tej materii, dostosowuje je do znanej mu rzeczywistości 

społeczno – gospodarczej, dążąc przy tym do osiągnięcia ekonomicznej 

efektywności daniny, polegającej na realizacji celów fiskalnych, przy 

jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego poziomu życia podatnika
2
. 

Charakterystyka podatku przemysłowego przeprowadzona będzie                        

z perspektywy ewolucyjnej, która wskaże w jaki sposób przedwojenne 

rozwiązania wpłynęły na kształt współcześnie obowiązującego podatku 

od towarów i usług. Analizując ówczesne piśmiennictwo oraz 

orzecznictwo dotyczące podatku przemysłowego, przy kontekstowym 

odwołaniu do współczesnej literatury opisującej podatek od towarów  

i usług, możliwym stanie się wskazanie podobieństw, różnic, związków  

                                                      
1
 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013, s. 

303-304. 
2

 J. Zdzitowiecki, System podatkowy, ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i 

Socjologiczny” 1961, nr 1, s. 33. 
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i zależności istniejących między tymi daninami. Rozważania będą miały 

charakter deskryptywny, polegający na analizie porównawczej struktury  

i mechanizmów funkcjonowania wyżej wymienionych podatków.                   

W konsekwencji możliwe będzie wskazanie, jak wykształcenie 

nowoczesnych koncepcji podatkowych, wpłynęło na kierunek ewolucji 

archaicznej daniny w stronę współczesnych rozwiązań fiskalnych. 

2. Geneza państwowego podatku przemysłowego 

 Danina zbliżona do podatku przemysłowego funkcjonowała  

w każdym z państw zaborczych, jednakże poza elementem wspólnym, 

jakim było nałożenie go na podmioty wykonujące działalność nastawioną 

na zysk, ciężko doszukać się innych, znaczących podobieństw.  

W zaborze austriackim obowiązywał tzw.  podatek zarobkowy, dzielący 

się na powszechny (płacony przez przedsiębiorstwa zarobkowe i osoby 

uprawiające wolne zawody) oraz specjalny, pobierany od towarzystw 

sprawozdawczych
3
. Na obszarze byłego zaboru pruskiego funkcjonował, 

pobierany przez samorządy, podatek przemysłowy. Cechą 

charakterystyczną niemieckiej daniny było zwolnienie mniejszych 

przedsiębiorstw, a także tych prowadzących działalność gospodarczą  

w branżach o szczególnym znaczeniu społeczno – gospodarczym, 

których wykonywanie wiązało się z ryzykiem (górnictwo, rolnictwo)  

z obowiązku ponoszenia tego ciężaru fiskalnego
4
. Chociaż w powsze-

chnym przekonaniu system podatkowy tego zaborcy uchodził za 

najnowocześniejszy, a w procesie konsolidacji polskiego prawa okresu 

międzywojennego, wielokrotnie korzystano ze wzorców ustawodawstwa 

niemieckiego
5
, to podatek analizowany w niniejszym opracowaniu został 

zunifikowany za pośrednictwem ustawy z 15 lipca 1925 r. o państwowym 

podatku przemysłowym
6

, która powielała rozwiązania wypracowane  

w zaborze rosyjskim. Przyczyną takiego wyboru ówczesnego 

ustawodawcy było, obecne w prawie podatkowym okresu carskiego, 

przyjęcie dominacji oraz niepodzielności władztwa państwowego  

                                                      
3
 G.K. Walkowski, System polskiego prawa podatkowego w praktyce. Wybrane 

zagadnienia. Tom VII Źródła polskiego prawa podatkowego. Część 4. Podatki w 

dwudziestoleciu międzywojennym  (1918-1939), Bydgoszcz 2013,  s. 322-323. 
4
 Ibidem., s. 323. 

5
 J. Małecki, O ciągłości konstrukcji podatkowych w świetle orzecznictwa NTA i 

NSA [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw 

obywatelskich 1980-2005, Warszawa 2005, s. 305. 
6
 Ustawa z dnia 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przemysłowym 

(Dz.U. 1936 r. Nr 46,  poz. 339). 
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w sferze gospodarczej, które znakomicie wpisywało się, w dominujące  

w dwudziestoleciu międzywojennym, poglądy na temat udziału państwa 

w życiu gospodarczym
7
. Jak wskazuje Grzegorz Walkowski, fundamen-

tem działalności gospodarczej przedsiębiorcy miała być odtąd zgoda 

władzy na jej wykonywanie, natomiast prawo do aktywności w zakresie 

gospodarczym przestało być traktowane jako prawo przysługujące 

każdemu w sposób samoistny
8
. Przyjęte rozwiązania, a w szczególności 

towarzyszące im podłoże ideologiczne sprawiło, że podatek stanowił 

element utrudniający prowadzenie własnej działalności,                     

który nie tylko pozbawiał podatnika znacznej części przychodów, ale 

również nakładał na niego szereg biurokratycznych obowiązków. 

3. Państwowy podatek przemysłowy jako źródło finansowania 

państwa i samorządu 

 Wpływy z tytułu państwowego podatku przemysłowego 

stanowiły przychód budżetu państwa, z zastrzeżeniem jednak, iż  

samorządom przysługiwało prawo do pobierania od wszystkich 

przedsiębiorstw i zajęć dodatku do wysokości 30% ceny świadectw 

przemysłowych i kart rejestracyjnych, pobieranej na rzecz Skarbu 

Państwa. Widać tu zatem pewne oddziaływanie rozwiązań niemieckich, 

gdzie tamtejszy podatek przemysłowy zasilał budżety samorządów. 

Chociaż będący następcą opisywanej daniny podatek                                 

od towarów i usług stanowi w całości przychód budżetu państwa, to 

wypracowana na gruncie jego protoplasty zasada partycypacji jednostek 

samorządu terytorialnego w udziałach we wpływach z podatków 

państwowych, funkcjonuje w polskim prawie po dziś dzień. 

Współcześnie jednak mechanizm ten zawężono wyłącznie do podatków 

dochodowych
9
. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego, wśród ich dochodów własnych, 

wymienia udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, a także z podatku dochodowego od osób prawnych
10

. Należy 

jednakże podkreślić, że wspomniana partycypacja ma obecnie inną formę 

niż kilkadziesiąt lat temu, a mianowicie państwo rezygnuje z części 

swoich przychodów podatkowych, oddając je do dyspozycji jednostkom 

                                                      
7
 A. Leszczyński, Skok w nowoczesność, Warszawa 2013, s. 309. 

8
 G.K. Walkowski, op. cit., s. 323. 

9
 A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu gmin, Warszawa 2006, 

s. 200. 
10

 A. Hanusz, Prawnofinansowe podstawy działalności samorządu  

terytorialnego, ,,Nowe Prawo” 1991, Nr 1-3, s. 105-106. 
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samorządu terytorialnego. W przypadku natomiast państwowego podatku 

przemysłowego, ustawodawca przyznawał związkom komunalnym 

prawo do dodatkowego opodatkowania podmiotów objętych tym 

podatkiem. Obowiązywała jednakże zasada, że samorządy decydujące się 

na wspomnianą formę opodatkowania nie mogły różnicować sytuacji 

podatników, na przykład zwalniając niektórych z nich                               

z konieczności zapłaty daniny. Potwierdził to wyrok Najwyższego 

Trybunału Administracyjnego z dnia 1 kwietnia 1931 roku, L. Rej. 

4770/28, w którym stwierdzono, że: ,,Ugoda zawarta między płatnikiem, 

a gminą miasta odnośnie niepobierania dodatku do podatku 

przemysłowego na rzecz samorządu, jest z istoty swej umową opartą na 

tytule prywatno-prawnym i nie może mieć wpływu na wymiar 

dodatku”
11

. Formę partycypacji związków komunalnych we wpływach  

z tytułu państwowego podatku przemysłowego, polegającą na przyznaniu 

jednostkom samorządowym możliwości samodzielnego decydowania  

o jego poborze, należy jednak uznać za niewłaściwą, zwłaszcza  

w ówczesnych realiach społeczno – politycznych, gdyż rozwiązanie to 

jedynie pogłębiało dysproporcję w rozwoju między poszczególnymi 

częściami kraju, stawiając lepiej uprzemysłowione obszary  

w korzystniejszej sytuacji. 

4. Podatnik w państwowym podatku przemysłowym 

 Art. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku 

przemysłowym wskazywał, iż opodatkowaniu podlegają handlowe, 

przemysłowe i inne przedsiębiorstwa nastawione na zysk, zajęcia 

przemysłowe i samodzielnie wykonywane wolne zawody,                     

które ustawodawca wyliczył enumeratywnie w art. 9 (lekarze, dentyści, 

weterynarze, felczerzy, adwokaci, notariusze, obrońcy sądowi, architekci, 

inżynierowie i inni technicy)
12

. W opinii NTA, wyrażonej  wyrokiem  

z dnia 25 października 1933 roku, L. Rej. 3371/32
13

, przedmiotowa usta-

wa przewidywała opodatkowanie jedynie działalności prowadzonej  

z góry powziętym przez przedsiębiorcę zamiarem, aby stanowiła ona dla 

niego źródło dochodu. Wynika stąd jednoznacznie, że dla 

zakwalifikowania podmiotu jako podatnika państwowego podatku 

                                                      
11

 Wyrok NTA z dnia 1 kwietnia 1931 roku, L. Rej. 4770/28, O.H. z roku 1931, 

s. 184. 
12

 Ustawa z dnia 15 lipca 1925 roku o państwowym podatku przemysłowym 

(Dz.U. 1936 r. Nr 46, poz. 339). 
13

 Wyrok NTA z 25 października 1933 roku, L. Rej. 3371/32, O.H. z roku 1934, 

s. 123. 
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przemysłowego, kluczowe było wskazanie motywacji towarzyszącej                                    

w momencie podjęcia działalności, a nie fakt, czy udało mu się 

rzeczywiście osiągnąć jakikolwiek zysk. 

 Kazuistyczne wyszczególnienie podmiotów zobowiązanych do 

ponoszenia przedmiotowego ciężaru podatkowego, należy jednakże 

uznać za znaczący błąd ze strony ówczesnego ustawodawcy, gdyż 

regulacja taka stwarzała szerokie możliwości unikania opodatkowania, 

poprzez podjęcie podobnych w swej istocie do opodatkowanych, ale 

nieco odmiennych organizacyjnie, typów działalności. Opinię tę 

potwierdza analiza orzecznictwa okresu międzywojennego, z którego 

wynika, że jakakolwiek rozbieżność między wykonywaną działalnością  

a treścią ustawy przekreślała możliwość powstania obowiązku 

podatkowego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 października 1934 

roku, 2 K 929/34
14

 stwierdził na przykład, iż ustawa o państwowym 

podatku przemysłowym nie zawiera ogólnych zasad opodatkowania,  

a wyłącznie kazuistycznie wyszczególnia podmioty objęte daniną, przez 

co, z uwagi na niemożność opodatkowywania na zasadzie analogii, 

wykluczone jest opodatkowanie działalności tylko zbliżonej swym 

charakterem do opodatkowanej. W analizowanym orzeczeniu sytuacja 

dotyczyła przypadku, w którym przedsiębiorca wykonywał działalność 

parcelacyjną, polegającą na wyszukiwaniu potencjalnych nabywców 

ziemi. Z pozoru działalność ta nosi znamiona pośrednictwa handlowego, 

jednakże mimo silnych podobieństw, istota tej czynności odbiega od 

działalności objętej działaniem ustawy, a więc niemożliwe stało się 

opodatkowanie jej państwowym podatkiem przemysłowym. Zasada 

niedopuszczalności stosowania analogii w prawie podatkowym 

funkcjonuje również obecnie. Naczelny Sąd Administracyjny bowiem 

orzeczeniem z dnia 5 kwietnia 2016 roku, sygn. akt II FSK 462/14, 

stwierdził, że „Stosowanie per analogiam rozwiązań normatywnych  

z innej ustawy podatkowej niż mająca wprost zastosowanie do 

określonego zdarzenia (analogia legis) jest możliwe – na zasadzie 

wyjątku – tylko wówczas, gdy wypełnienie istniejącej luki legislacyjnej 

jest korzystne dla podatnika, nie nastąpi rozszerzenie zakresu jego 

obowiązków daninowych (…), a nadto jest to racjonalne ze względów 

ekonomicznych i społecznych”
15

. Zakaz analogii w prawie podatkowym 

ma swoje korzenie w teorii prawa podatkowego, mówiącej, iż podatnik 

                                                      
14

 Wyrok SN z dnia 4 października 1934 roku, 2 K 929/34, OSN(K) 1935/4/141. 
15

 Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2016 roku, sygn. akt II FSK 462/14, LEX nr 

2026278. 
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nie może ponosić ujemnych konsekwencji zaniedbań, a także błędów 

leżących po stronie ustawodawcy, a zastosowanie analogii jako metody 

wykładni przepisów podatkowego prawa materialnego, może być 

zastosowane jedynie, gdy odbywa się ono na korzyść podatników
16

.  

 Dostrzec można, że przedwojenny ustawodawca obciążył tą 

formą opodatkowania wyłącznie te rodzaje działalności, które 

przynajmniej w powszechnym przeświadczeniu, wiązać miały się  

z osiąganiem znacznych przychodów, a tym samym znacząco zawęził                     

krąg podmiotów, na których ciążył prawny obowiązek zapłaty podatku. 

Oczywistym jest, że poza zasięgiem oddziaływania ustawy znalazło się 

całe spektrum aktywności, które mogły generować znaczne przychody,  

a mimo to nie obciążała ich analizowana danina.                                     

Jeśli weźmiemy ponadto pod uwagę łatwość uniknięcia podatku, zdamy 

sobie sprawę, że jego fiskalna skuteczność była ograniczona. 

Współczesny ustawodawca wyciągnął jednak wnioski z błędów 

zaistniałych w przepisach o państwowym podatku przemysłowym  

i tworząc ustawę o podatku od towarów i usług, zdecydował się na 

możliwie najszersze określenie kręgu podmiotów objętych nowym 

podatkiem, wskazując, że podatnikami są podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą, która obejmuje: ,,wszelką działalność 

producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów 

pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób 

wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje                             

w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub 

wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów 

zarobkowych”
17

. Pozbawione kazuistyki określenie podmiotów, na któ-

rych ciąży obowiązek zapłaty podatku, skutecznie wyeliminowało 

możliwość uniknięcia płacenia daniny w skutek nadania działalności 

odpowiednich cech. Warto w tym miejscu wskazać, że współczesna 

regulacja jest odpowiedzią na postulat, iż prawo powinno reagować na 

aktualne stosunki gospodarcze i społeczne
18

. Obecna w ustawie o podatku 

od towarów i usług definicja działalności gospodarczej pomaga bowiem 

przezwyciężyć w znacznym stopniu typową dla prawa tendencję do 

                                                      
16

 B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 119–

140. 
17

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 
18

 R. Piszko, Prawo a normy pozaprawne. Typy relacji, Szczecin 2000, s. 208. 
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nienadążania za rozwojem społeczno-ekonomicznym
19

. Jak wskazuje Le-

szek Leszczyński, normodawca, tworząc prawo powinien zawierać w nim 

regulacje dające możliwość skutecznego wychodzenia poza sztywne 

ramy pojęć prawnych
20

. Postulatów tych nie wypełniały postanowienia 

ustawy o państwowym podatku przemysłowym, które z uwagi na swój 

kazuistyczny charakter, nie reagowały na zmiany zachodzące  

w rzeczywistości gospodarczej. 

5. Zwolnienia z opodatkowania państwowym podatkiem 

przemysłowym 

 Przedwojenna ustawa wymieniała szereg podmiotów, 

korzystających ze zwolnienia z opodatkowania państwowym podatkiem 

przemysłowym. Jak wskazuje G. Walkowski, z ponoszenia 

przedmiotowego ciężaru fiskalnego, zwolnione były                                    

m.in. gospodarstwa rolne, leśne, a także związana z nimi hodowla 

inwentarza, sadownictwo, ogrodnictwo, rybołówstwo, pszczelarstwo, 

eksploatowanie torfu, wapna, kamieni, piasku, itp. Zwolnieniem cieszyły 

się również przedsiębiorstwa państwowe, działające na podstawie  praw 

zwierzchniczych, prawa monopolu, czy funkcjonujące w celu 

zaspokajania potrzeb administracji państwowej, jak również 

przedsiębiorstwa użyteczności publicznej
21

. Przyczyną, dla której ówcze-

sny ustawodawca zdecydował się wyłączyć spod opodatkowania niektóre 

rodzaje działalności gospodarczej był ich szczególny charakter, związany 

m.in. z zaspokajaniem potrzeb religijnych czy kulturalnych. Współczesną 

kontynuacją ówczesnych rozwiązań prawnych jest art. 43 ustawy  

o podatku od towarów i usług, wyłączający określone kategorie 

podmiotów lub przedmiotów spod opodatkowania z uwagi na ich 

znaczenie społeczne. Chociaż wskazane wyżej rozwiązania, obecne  

w ustawie o podatku od towarów i usług, stanowią pokłosie 

implementacji Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 

roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
22

, to 

                                                      
19

 P. Borszowski, Istota ujęcia zjawisk ekonomicznych (gospodarczych) w ramy 

prawnej regulacji w: Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku, 

Warszawa 2010., s. 18. 
20

 L. Leszczyński, Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, 

s. 35. 
21

 G.K. Walkowski, op. cit.,  s. 324. 
22

 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie 

wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 

11.12.2006 z późn. zm.). 



A. Rzetecki: Państwowy podatek przemysłowy w II RP - protoplasta podatku od 

towarów i usług 

304 

 

przedwojenne regulacje prawne oraz orzecznictwo ówczesnych sądów 

wywarło nieoceniony wpływ na sposób myślenia na temat czynników, 

które powinny być brane pod rozwagę przy ustaleniu, czy w konkretnym 

przypadku zaistniała sytuacja uzasadniająca dopuszczalność 

zastosowania zwolnienia podatkowego. Zjawisko to jest dobrze widoczne                

w przypadku zwolnienia z opodatkowania usług medycznych. Na gruncie 

państwowego podatku przemysłowego prowadzone przez lekarzy 

pracownie chemiczno-bakteriologiczne, które nie produkowały z myślą  

o sprzedaży, a służyły wyłącznie  wykonywaniu analiz w celu 

postawienia diagnozy albo leczenia, nie stanowiły zakładu handlowego  

w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku przemysłowym, a więc nie 

podlegały opodatkowaniu
23

. Wynikało   to bowiem z faktu, że głównym 

celem wspomnianej działalności było wyłącznie wykonywanie czynności 

zmierzających do zapewnienia ochrony zdrowia, nie zaś realizacji 

komercyjnych celów leczenia. Wypracowane na gruncie procesu 

wykładni przepisów ówczesnej ustawy założenie, że to niekomercyjny 

cel usługi medycznej determinuje możliwość zastosowania zwolnienia, 

jest obecne w orzecznictwie sądów administracyjnych po dzień 

dzisiejszy. Oceniając bowiem sposobność zwolnienia z opodatkowania 

podatkiem    od towarów i usług eksperymentów medycznych, bierze się 

pod uwagę, czy główną motywacją dla ich podjęcia były względy 

komercyjne. Jak bowiem orzekł NSA w wyroku z dnia 20 czerwca 2012 

roku,  I FSK 406/12
24

: ,,usługi świadczone przez szpitale na rzecz spon-

sora badań klinicznych nie podlegają zwolnieniu, gdyż celem 

prowadzenia badań klinicznych nie jest sprawowanie opieki medycznej 

służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie 

zdrowia, ponieważ badania kliniczne stanowią etap procesu 

wprowadzania na rynek produktów leczniczych. Nie sposób zatem 

zaprzeczyć, że działania podejmowane w ramach tych badań wiążą się  

z realizacją celów gospodarczych”
25

. W wyroku WSA w Krakowie z dnia 

21 października 2015 roku, I SA/Kr 1286/15
26

, Sąd doszedł natomiast do 

wniosku, że wystąpienie okoliczności wskazującej na odstępstwo od 

komercyjnego charakteru badań, takie jak chociażby indywidualny 

                                                      
23

 Okólnik Ministra Skarbu z dnia 22 listopada 1935 roku,  LDV. 32353/4/35, 

Dz. U. Min. Sk. Nr. 33/35. 
24 

Wyrok
 
NSA z dnia 20 czerwca 2012 roku, I FSK 406/12, POP 2012/4/390-

393. 
25

 A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, wyd. X , https://sip.lex.pl/#/komen-tarz/58-

7697679/495119, VAT. Komentarz, wyd. X, dostęp 20.12.2016. 
26

 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 października 2015 roku, I SA/Kr 1286/15, 

LEX nr 1929053. 
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charakter leczenia, umożliwia zastosowanie zwolnienia podatkowego.                         

Widać zatem, że obecny sposób myślenia o możliwości zastosowania 

zwolnienia z podatku od towarów i usług został wypracowany już 

kilkadziesiąt lat temu, w związku z analizą regulacji dotyczących 

państwowego podatku przemysłowego, gdzie po raz pierwszy 

dostrzeżono konieczność wystąpienia, innego niż komercyjny, celu usług 

medycznych. 

 Poza oddziaływaniem na współczesną wykładnię przepisów 

prawa podatkowego, przedwojenne doświadczenia miały również wpływ 

na treść obecnych regulacji traktujących o zwolnieniu niektórych usług  

z podatku o towarów i usług. Przedwojennemu orzecznictwu 

zawdzięczamy, na przykład wyodrębnienie usług i towarów związanych  

z wykonywaniem praktyk religijnych spośród tych związanych z daną 

religią, ale służących zaspokajaniu innych potrzeb. Problem ten 

analizowany był przez pryzmat działalności gospodarczych 

charakterystycznych dla społeczności żydowskiej. NTA w wyroku z dnia 

8 listopada 1934 roku,  L. Rej. 8453/33
27

, stwierdził, że produkcja,  

a także późniejsze spożywanie mięsa koszernego, nie mieści się  

w szeroko rozumianym pojęciu praktyk religijnych.                                  

Konsumpcja taka, zdaniem NTA, ma na celu wyłącznie zaspokajanie 

potrzeb życiowych. W 1928 r. natomiast, NTA wydał wyrok w sprawie 

podatku od łaźni rytualnych, używanych przez gminy żydowskie. Co do 

zasady, jako obiekty związane z kultem religijnym, były one wolne od 

daniny. Jednakże w sytuacji, gdy gmina wynajmowała obiekt osobie 

trzeciej, musiała zapłacić podatek. Widać zatem, że w ocenie ówczesnego 

orzecznictwa, działalność gospodarcza przestawała być uważana za 

związaną z wykonywaniem praktyk religijnych w sytuacji, gdy zmierzała 

do osiągnięcia zysku
28

, a więc dostrzegalny był jej charakter komercyjny. 

W okresie dwudziestolecia międzywojennego, przy licznej diasporze 

żydowskiej w Polsce, uznanie handlu mięsem koszernym za praktykę 

religijną mogłoby doprowadzić do nieuzasadnionego wzrostu 

konkurencyjności względem zwykłej produkcji mięsa. Nie sposób nie 

dostrzec odzwierciedlenia ówczesnych rozstrzygnięć w treści ustawy                       

o podatku od towarów i usług, której art. 43 ust. 31 stanowi wprost, że ze 

zwolnienia korzysta wyłącznie świadczenie usług i dostawa towarów, 

która służy zaspokajaniu potrzeb swoich członków w zamian za płacone 

                                                      
27

 Wyrok NTA z 8 dnia listopada 1934 roku, L. Rej. 8453/33, Dz. U. Min. Sk. 

Nr. 22/35. 
28

Strona internetowa rp.pl, http://www.rp.pl/artykul/1065327-Podatki-w-przed-

wojennej-Polsce.html, ,,Podatki w przedwojennej Polsce”, dostęp 26.02.2018. 
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przez nich składki, a dodatkowo działalność taka nie może być 

nakierowana na osiąganie zysków, zaś samo zwolnienie jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie spowoduje naruszenia warunków 

konkurencji
29

. Świadczy to, że doświadczenia związane z funkcjonowa-

niem państwowego podatku przemysłowego pozwoliły uniknąć 

ustawodawcy powielania dawnych błędów podczas opracowywania 

nowszych regulacji prawnych. 

 Poza zwolnieniami z opodatkowania państwowym podatkiem 

przemysłowym, przewidzianymi wprost w ustawie z 1925 roku, 

funkcjonowały również te, które mogły być przyznane przez Ministra 

Skarbu w sytuacji stwierdzenia zaistnienia gospodarczej konieczności.  

W związku z tym w okresie dwudziestolecia międzywojenno państwo,                             

na  skutek spadku wpływów budżetowych, kilkukrotnie reagowało 

obniżką stawek podatku przemysłowego
30

. Świadczy to o znajomości 

działania tzw. efektu Laffera i świadomości konieczności obowiązywania 

takiego poziomu opodatkowania, który byłby najwydajniejszy w danej 

rzeczywistości gospodarczej
31

. 

6. Pobór państwowego podatku przemysłowego 

 Państwowy podatek przemysłowy był podatkiem bezpośrednim
32

, 

co odróżnia go od, będącego podatkiem pośrednim, współczesnego 

podatku od towarów i usług. Był on pobierany w dwóch postaciach: 

świadectw przemysłowych oraz podatku od obrotu. Świadectwa 

przemysłowe (patenty) wykupywane były oddzielnie dla każdego zakładu 

przedsiębiorstwa, jak również wykonywanego zawodowo zajęcia 

przemysłowego. Cena świadectwa przemysłowego wyznaczona była 

przez taryfę stanowiącą załącznik do ustawy, a jej ostateczny wymiar 

uzależniony był od kategorii i grupy przedsiębiorstwa oraz miejscowości, 

w której zlokalizowany był dany zakład
33

. Przedsiębiorstwa wykonujące 

zajęcia przemysłowe lub przedstawiciele wolnych zawodów, opłacali 

natomiast tzw. podatek od obrotu dokonanego swoją działalnością 

                                                      
29

 Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 
30

 G.K. Walkowski, op. cit., s. 8. 
31

 E. Czerwińska, Podstawowe zagadnienia makroekonomiczne Polski: inflacja, 

recesja i bezrobocie, ,,Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu” 1993, nr 

136, s. 6. 
32

 Ibidem., s. 310. 
33

 A. Gomułowicz, J. Małecki, op.cit., s. 307. 
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gospodarczą. Ustawa nie wprowadziła jednak definicji legalnej obrotu, 

ograniczając się wyłącznie do wskazania, co stanowi podstawę 

opodatkowania dla poszczególnych rodzajów działalności. Co do zasady 

była nią suma przychodu brutto osiągnięta w ciągu roku przez podatnika, 

zaś w przypadku zajęć przemysłowych, komisu, pośrednictwa 

handlowego i wolnych zawodów, obrót oznaczał sumę zarobku. 

Regulacje te były jednak na tyle nieprecyzyjne, że stanowiły częstokroć 

przedmiot prawotwórczego orzecznictwa sądów administracyjnych
34

, jak 

chociażby przełomowego wyroku NTA z dnia 16 kwietnia 1931 roku,  

K. 1750/31, w którym Trybunał orzekł,  że: ,,w myśl ustawy  

o państwowym podatku przemysłowym, przedsiębiorstwo płaci daninę 

nie od osiągniętego dochodu czy substancji majątkowej, stanowiącej jego 

własność, ale, od stanowiących jego obrót, czynności gospodarczych”
35

. 

Konieczność zapłaty analizowanego podatku wiązała się zatem  

z wykonywaniem ściśle określonej działalności, natomiast bez znaczenia 

pozostawał fakt, czy przynosi ona spodziewany zysk.                                            

Jak bowiem wskazał SN w wyroku z dnia 28 stycznia 1936 roku,  

1. K. 1113/35
36

: ,,państwowym podatkiem przemysłowym są obciążone 

wyłącznie te przedsiębiorstwa, które w podmiotowym znaczeniu 

połączone są z działalnością obliczoną na zysk. Zarobek może być 

nieosiągnięty, a obliczenia na zysk zawodne.” 

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług podstawą 

opodatkowania również jest obrót, który jednakże rozumiany jest  

w sposób odmienny. Jest to bowiem, co do zasady, kwota należna  

z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku
37

. Z uwagi 

właśnie na wskazaną wyżej różnicę, współczesna danina, w odróżnieniu 

od swojego protoplasty, realizuje fundamentalną z punktu widzenia 

interesu przedsiębiorcy, zasadę neutralności podatkowej, która oznacza, 

że podatek nie powinien obciążać podatnika swoimi kosztami. Ciężar 

fiskalny, w przypadku podatku od towarów i usług, obciąża zatem 

                                                      
34

 B. Hasfeld, Orzecznictwo podatkowe Najwyższego Trybunału Administra-

cyjnego i Sądu Najwyższego, Warszawa 1935, s. 226-270. 
35

 Wyrok NTA z dnia 16 kwietnia 1931 roku, K. 1750/31, Ruch Prawniczy 

Ekonomiczny i Socjologiczny 1933 rok,  Zesz. 1, s. 181. 
36

 Wyrok SN z dnia 28 stycznia 1936 roku, 1. K. 1113/35, O.S.P. z roku 1936, s. 

546. 
37

 J. Matarewicz, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz 

aktualizowany, https://sip.lex.pl/#/commentary/587754218/551658, ,,Ustawa o 

podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany”, dostęp 02.02.2018. 
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konsumenta
38

. Rezultatem obowiązywania powyższej zasady jest  

w szczególności to, iż  podatnicy wykonujący podobne czynności 

gospodarcze nie są traktowani w odmienny sposób
39

, co w przypadku 

państwowego podatku przemysłowego, gdzie w wskutek kazuistycznej 

regulacji wiele rodzajów działalności nie było objętych jego 

obowiązywaniem, było zjawiskiem powszechnym, wyrządzającym realną 

szkodę podatnikom.  

7. Podsumowanie 

Porównywanie regulacji podatkowych, obowiązujących w różnych 

okresach historycznych, w odmiennej rzeczywistości społeczno – 

gospodarczej, jest zadaniem niezwykle wymagającym, zwłaszcza, jeśli 

uświadomimy sobie, że żadna dziedzina prawa nie ulega tak 

dynamicznym zmianom jak materia podatkowa. Dlatego też można 

spotkać się ze stanowiskiem poddającym w wątpliwość sens 

dokonywania tego rodzaju analiz porównawczych. Jednakże w mojej 

ocenie, badając piśmiennictwo dotyczące podatku przemysłowego, przy 

kontekstowym odwołaniu do współczesnej literatury opisującej podatek 

od towarów i usług, możliwym staje się wskazanie podobieństw, różnic, 

związków czy zależności istniejących między tymi daninami, co pozwala 

z kolei stwierdzić, które rozwiązania okazały się słuszne i przetrwały 

próbę czasu, a które stanowią przestrogę dla ustawodawcy przy 

tworzeniu przepisów podatkowych w przyszłości. Znając bowiem istotę  

i charakter dawnych regulacji, jesteśmy w stanie uniknąć powielania 

błędów popełnianych przez naszych poprzedników. Wiedząc na przykład, 

że kazuistyczny sposób określenia podmiotów będących podatnikiem 

państwowego podatku przemysłowego, skutkował możliwością 

uniknięcia opodatkowania poprzez podjęcie działalności gospodarczej 

nieco tylko odmiennej od opodatkowanej, ustawodawca zdecydował się 

określić stronę podmiotową w podatku od towarów i usług w sposób 

możliwie najszerszy, pozwalający objąć nim te aspekty życia 

gospodarczego, których zaistnienia nie był w stanie przewidzieć                            

w czasie opracowywania przepisów podatkowych. Oceniając natomiast 

państwowy podatek przemysłowy, należy stwierdzić, że już w momencie 

jego obowiązywania, pod wieloma względami, był on reliktem 

przeszłości, nieadekwatnym do nowej rzeczywistości gospodarczej. 

Mimo to wywarł on znaczny wpływ na kierunek rozwoju polskiego 

                                                      
38

 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2009 roku, I SA/Bd 682/2008, 

LexisNexis nr 2558696. 
39

 Wyrok ETS z dnia 5 marca 2009 roku, C-302/07, LexisNexis nr 2010739. 
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prawa podatkowego, przyczyniając się do wypracowania rozwiązań, czy 

sposobów wykładni przepisów podatkowych, która obowiązuje również 

dziś, gdy interpretujemy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. 

Oczywistym jest, że każdy podatek po pewnym czasie dezaktualizuje się 

i przestaje spełniać swoją rolę, jednakże zawsze wzbogaca on naszą 

wiedzę dotyczącą materii podatkowej. Ważnym jest tylko, żeby nowe 

rozwiązanie fiskalne nie wpisywały się w myśl tezy Stanisława 

Głąbińskiego, mówiącej, iż: ,,podatek stary jest dobry, a podatek nowy 

jest zawsze uciążliwszy”
40

. 
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Siła komunizmu w rękach Bolesława Bieruta 

rzutująca na obecną sytuację nieruchomości 

warszawskich objętych dekretem Bieruta 

The power of communism in the hands of Bolesław Bierut 

projecting on the present situation of the Warsaw properties 

included in Bierut’s decree 

 

Abstrakt 

 Artykuł naukowy wskazuje na sytuację prawną jak i faktyczną 

dzisiejszych nieruchomości warszawskich objętych uprzednio dekretem  

z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na 

obszarze m. st. Warszawy, potocznie nazywanym „dekretem Bieruta”. 

Następuje również w nim odniesienie do historii powojennej Warszawy  

i ogromu zniszczeń, które zostały dokonane w stolicy w trakcie II Wojny 

Światowej. Ponadto, nakreślona zostaje postać Bolesława Bieruta na tle 

odbudowy miasta. Niniejszym, rozprawa porusza działalność władz 

dążących do odbudowy powojennej Warszawy.  

Słowa kluczowe:  

Warszawa, Nieruchomość, Bolesław Bierut 

Abstract 

 The scientific article points at both the legal and actual situation 

of today’s Warsaw properties previously included in the decree of 26
th
 

October 1945 on the ownership and use of lands in the area of the capital 

city of Warsaw, popularly called the „Bierut’s decree”. It also refers to 

the post-war history of Warsaw and the enormousness of damages 

inflicted on the city during the Second World War. In addition, it depicts 

the figure of Bolesław Bierut against the background of the rebuilding of 
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the city. This treatise brings up the activity of the authorities striving to 

reconstruct the post-war Warsaw.  

Key words:  

Warsaw, Property, Bolesław Bierut  

 

Wstęp 

 Najogromniejszą w swoich skutkach i najstraszliwszą w historii 

była bez wątpienia II Wojna Światowa trwająca w okresie od 1 września 

1939 roku do 2 września 1945 roku. Spustoszenia i zniszczenia jakie 

zostały w tym czasie dokonane objęły swoimi zasięgiem największe 

miasta na mapie Europy jak również poza nią, w tym doszczętnie została 

zniszczona zabudowa powojennej Warszawy. Konsekwencją II Wojny 

Światowej było również wyznaczenie granic terytorialnych państwa 

polskiego, co stanowiło wówczas przedmiot sporu o charakterze 

politycznym pomiędzy mocarstwami antyhitlerowskiej koalicji. Wskazać 

przy tym należy, że Polska została pozbawiona w sposób faktyczny 

możliwości wpływu na wytyczenie swoich przyszłych granic państwa. 

Jednocześnie w samym kraju, zaczęły rodzić się koncepcje granic 

terytorialnych Polski niepodległej
1
. Przesiedlenia ludności, niebagatelne 

straty w ludziach to tylko następne dotkliwe problemy jakie odczuła 

powojenna Warszawa.   

 Odbudowa miasta wymagała od ówczesnych władz racjonalnego 

planu odbudowy i skoordynowanych działań, ale w szczególności 

zrównoważonego porozumienia pomiędzy zarówno interesem prywatnym 

jednostki a interesem publicznym. Tymże celom miały służyć regulacje 

prawne, które ujmować miały szeroko problematykę gruntów 

warszawskich
2
. 

I.  

 „Gdy inne miasta na świecie były niszczone w trakcie działań 

wojennych, zniszczenie miast polskich, a szczególnie Warszawy, 

                                                      
1
 M. Kallas, A. Lityński Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 

2003, str. 18-19. 
2
 H. Ciepła, R. M. Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska, Roszczenia przysługujące 

byłym właścicielom tzw. gruntów warszawskich. Sposób ich dochodzenia w 

postępowaniu administracyjnym i sądowym, Warszawa 2013, str. 17-18. 
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dokonane zostało jako metodycznie przygotowana i zrealizowana  

z precyzją akcja, jeden z rozdziałów eksterminacji narodu polskiego”
3
 tak 

w swoim dziele pod tytułem „Warszawa o zniszczeniu i odbudowie” 

pisze autor Adolf Ciborowski.  

 Czołowy akt zniszczenia Warszawy dokonuje się po raz pierwszy 

w roku 1939 we wrześniu. Przyjmuje się, że straty sięgają wówczas około 

50.000 zabitej ludności, zaś zniszczenie miasta szacuje się na około 12% 

ogólnej aglomeracji. Zdewastowaniu uległ wówczas między innymi 

Zamek Królewski oraz Dworzec Główny. Głównymi założeniami 

polityki okupanta było obezwładnienie najwybitniejszych jednostek przy 

jednoczesnym dokonaniu wyniszczenia jak największej liczby ludności. 

Jak podaje A. Ciborowski zamierzona zagłada miasta Warszawy zostaje 

poddana pod techniczny plan i projekt urbanistyczny zagłady Warszawy 

sporządzony przez powołaną wówczas pracownię urbanistyczną. Projekt 

zagłady Warszawy miał stanowić 15 planów, który stawiał za cel 

„rozbiórkę miasta polskiego i budowę miasta niemieckiego”. Stanowić 

miał jedynie w jednej dwudziestej części pierwotną Warszawę, 

zaplanowane zostało założenie na drugim brzegu Wisły specjalnego 

obozu dla ludności polskiej niewolniczej. W roku 1940 w części 

północnej śródmieścia Warszawy powstało getto dla ludności 

pochodzenia żydowskiego. Plan techniczny zagłady Warszawy był 

etapami realizowany. W dniu 19 kwietnia 1943 roku podczas zagłady 

getta, po kilku tygodniach walki dzielnica została spalona i doszczętnie 

zrównana z ziemią, ludność zaś całkowicie wymordowana. Następnie  

w roku 1944, 1 sierpnia dochodzi do powstania w Warszawie. Jak 

relacjonuje nam autor A. Ciborowski prawie całe miasto Warszawy jest 

niszczone ogniem z artylerii i lotnictwa
4
. 

 Po powstaniu warszawskim straty ludności sięgnęły około 

250.000 osób, zaś zniszczeniu ulegała już połowa Warszawy. W dalszej 

kolejności został ostatni etap niszczenia miasta przez okupanta. 

Utworzone zostały specjalistyczne oddziały, które miały doprowadzić do 

zagłady miasta. Przez okres trzech miesięcy powołane oddziały 

niszczycielskie dokonywały dewastacji miasta, poprzez burzenie każdego 

domu, ulicy, a także wysadzając w powietrze wszelkie urządzenia 

podziemne. Zniszczone zostały przez wyrwanie również tory kolejowe. 

                                                      
3
 A. Ciborowski, Warszawa o zniszczeniu i odbudowie miasta, Warszawa 1969, 

str. 44. 
4
Ibidem, str. 44, 46, 48.  
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W roku 1944 spalona zostaje Biblioteka Krasińskich, Archiwum Miejskie 

w Arsenale, a także Biblioteka Narodowa
5
. 

 Polska po II wojnie światowej znalazła się w obszarze wpływów 

Związku Radzieckiego. Konferencja, która miała miejsce w Jałcie od 

dnia 4 do dnia 11 lutego 1945 roku tak zwanej „wielkiej trójki” czyli 

Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego 

doprowadziła do wytyczenia wschodniej granicy Polski zgodnie  

z postulatem radzieckiego przywódcy Józefa Stalina. Natomiast, 

zachodnia granica Polski miała być przedmiotem kolejnej konferencji 

pokojowej. Podczas konferencji w Jałcie postulowano jedynie  

o poszerzeniu granic terytorialnych Polski na zachód oraz doprowadzenie 

w tym zakresie do konsultacji z przyszłym Tymczasowym Rządem 

Jedności Narodowej. Następnie w lutym 1945 roku na żądanie J. Stalina 

Rząd Tymczasowy zmienił swoją siedzibę z miasta Lublin na Warszawę. 

Do powojennej stolicy zaczęli powracać wygnani mieszkańcy. 

Rzeczywistość powracających ludzi była nad wyraz nieludzka. Ruiny 

zabudowy pełne zwłok, min, a także niewypałów pozostałych po wojnie. 

Co więcej, powracające rzesze mieszkańców nie miały dachu nad głową, 

a także podstawowych elementów do życia jak jedzenia, wody czy nawet 

światła
6
. 

 Losy II Wojny Światowej doprowadziły do tego, że Polska  

w coraz większym zakresie uzależniona
7

 była od działania władz 

radzieckich. W dniu 21 lipca 1944 roku powołano w Moskwie Polski 

Komitet Wyzwolenia Narodowego
8
, który został utworzony przy udziale 

Ministra Spraw Zagranicznych Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich Wiaczesława Mołotowa
9
. 

 Ustawa o utworzeniu PKWN wskazuje, że Krajowa Rada 

Narodowa powołuje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, stawiając 

sobie za cel „wypędzenie z Polski niemieckich najeźdźców”. PKWN 

                                                      
5
Ibidem, str. 56. 

6
 Ł. Bernatowicz, Reprywatyzacja na przykładzie gruntów warszawskich, 

Warszawa 2015, str. 17. 
7
 Między innymi przeprowadzenie rekonstrukcji rządu polskiego uzależnione 

zostało wówczas od przywrócenia dyplomatycznych stosunków przez Związek 

Socjalistycznych Republik Radzieckich.  
8
 Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego (Dz.U. nr 1, poz.1).  
9
 M. Kallas, A. Lityński, Historia…, str. 40-41. 
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został uznany za „tymczasową władzę wykonawczą dla kierowania walką 

wyzwoleńczą narodu, zdobycia niepodległości i odbudowy państwowości 

polskiej”. Podpis Przewodniczącego KRN pod niniejszą ustawą złożył 

Bolesław Bierut
10

.  

 Jak wskazują autorzy Marian Kallas i Adam Lityński pod 

względem prawnym Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego nie był 

rządem. Jednak faktyczna działalność wykraczała znacznie poza obszar 

działania organu wykonawczego KRN i wówczas PKWN traktowany był 

jako rząd. Następnie, ZSRR zaczęło tworzyć struktury aparatu już 

bezpośredniego przymusu przy jednoczesnym udziale radzieckich 

doradców. Nową utworzoną formacją stała się Milicja Obywatelska, 

powołana na podstawie dekretu PKWN z dnia 7 października 1944 roku 

o Milicji Obywatelskiej. Ponadto, władze radzieckie do szeregów Wojska 

Polskiego przydzieliło ponad dwadzieścia tysięcy radzieckich oficerów. 

W rzeczywistości sprawowali oni kontrolę nad całą polską armią
11

.  

 W powojennej Polsce rok 1944 w drugiej połowie wskazuje już 

na silne masowe represje ze strony ZSRR. W tym samym czasie PKWN 

domaga się większego poparcia społeczeństwa, jednocześnie podważając 

zaufanie ludności do legalnej władzy. Co najważniejsze, apelowano 

wówczas o wspólny udział w rekonstrukcji powojennego kraju
12

.  

 Ustawą w dniu 31 grudnia 1944 roku rozwiązano PKWN i w jego 

miejsce powołano Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejszą 

ustawę podpisał między innymi Prezydent Krajowej Rady Narodowej 

Bolesław Bierut. Uchylony obecnie akt prawny wskazywał, że „Krajowa 

Rada Narodowa, przychylając się do ogólnych żądań społeczeństwa 

polskiego, wyrażonych w masowych uchwałach, rezolucjach  

i wezwaniach organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, 

zebrań fabrycznych, chłopskich, inteligenckich, młodzieżowych oraz 

zjazdów i kongresów: spółdzielczego, chłopskiego, związków 

zawodowych i poszczególnych partii politycznych – powołuje (…) Rząd 

Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej”
13

. 

                                                      
10

 Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego (Dz.U. nr 1, poz.1). 
11

 M. Kallas, A. Lityński, Historia…, str. 49-51. 
12

Ibidem, str. 51. 
13

 Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 19, poz. 99). 
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 Ponadto, na podstawie powyższego aktu na czele Krajowej Rady 

Narodowej stanął Prezydent. Następnie to Prezydent KRN mianował 

Prezesa Rady Ministrów, a na wniosek wymienionego właściwych 

ministrów. Skutkiem powołania nowej formacji była samodzielność, 

którą zyskał Rząd Tymczasowy
14

. 

 W dniu 21 kwietnia 1945 roku został podpisany, zaś w dniu 19 

września 1945 roku został wydany Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej 

i współpracy powojennej między Związkiem Socjalistycznych Republik 

Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską. Zgodnie z treścią niniejszego 

porozumienia, wskazany układ miał trwać przez dwadzieścia lat
15

. Za-

warte porozumienie o współpracy związało i uzależniło w ogromnym 

stopniu na wiele lat Rzeczpospolitą Polskę od Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, które to podejmowały działania prawne mające za 

cel odbudowę między innymi powojennej Warszawy.  

II. 

Rozpoczynając okres odbudowy miasta w dniu 3 stycznia 1945 roku 

Krajowa Rada Narodowa podjęła stosowną uchwałę w przedmiocie 

odbudowy lewobrzeżnej Warszawy. Następnie w dniu 22 stycznia 1945 

roku powołano Biuro Organizacji Odbudowy Warszawy, którego celem
16

 

była odbudowa całej powojennej Warszawy. Następnie 14 lutego 

niniejsza instytucja zamieniła nazwę na Biuro Odbudowy Stolicy
17

.  

 Należy zauważyć, że rewitalizacja
18

 miasta jest procesem wielo-

poziomowych przemian społecznych, ekonomicznych czy przestrzennych 

w zniszczonych częściach miasta, który za cel stawia sobie przywrócenie 

powszechnego porządku i ładu, poprawę jakości życia ludności, 

pobudzenie gospodarki, a także co najważniejsze poprawę i odbudowę 

infrastruktury technicznej miasta. Autor Stanisław Belniak wskazuje, że 

odnowa miasta prowadzona musi zostać z zachowaniem dziedzictwa 

                                                      
14

 M. Kallas, A. Lityński, Historia…, str. 53. 
15

Układ o przyjaźni, pomocy wzajemnej i współpracy powojennej między 

Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Rzecząpospolitą Polską 

(Dz.U. 1945 nr 47 poz. 268). 
16

 Działania jakie stawiało sobie za cel powołane Biuro Odbudowy Stolicy to 

między innymi podejmowanie decyzji czy dany budynek spełnia kryteria do 

odbudowy czy należy podjąć decyzję o rozbiórce.  
17

 Ł. Bernatowicz, Reprywatyzacja…, str. 30,31. 
18

 Fazy procesu rewitalizacji to tworzenie strategii, uzasadnienie ekonomiczne, 

środki finansowe oraz w realizacja i w końcowej fazie monitoring.  
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duchowego czy materialnego oraz mając na uwadze wszelkie zasady 

prowadzącego do zrównoważonego rozwoju
19

.  

 Wobec potrzeby odbudowy stolicy, uchwalony został dekret  

z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na 

obszarze m. st. Warszawy, zwany dalej „dekretem”, „dekretem 

warszawskim”, bądź „dekretem Bieruta”. Niniejszy dekret wszedł  

w życie 21 listopada 1945 roku i swoimi zasięgiem objął obszar
20

 miasta 

stołecznego Warszawy o powierzchni około 14.146 hektarów. Podstawą 

wydania niniejszego dekretu warszawskiego była uprzednio wydana 

przez Krajową Radę Narodową w dniu 3 stycznia 1945 roku ustawa  

o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy
21

. 

 W tym miejscu, należy wskazać, że w owym czasie zostały 

wydane inne akty prawne regulujące sytuację prawną nieruchomości, 

gruntów czy opuszczonych majątków. Warto przytoczyć dla przykładu 

między innymi wydany dekret z dnia 2 marca 1945 roku o majątkach 

opuszczonych i porzuconych, czy też dekret z dnia 8 marca 1946 roku  

o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Ważnym i daleko idącym  

w skutkach okazał się również dekret z dnia 6 września 1944 roku  

o przeprowadzeniu reformy rolnej
22

. 

 Ponadto, przytoczenia wymagają również takie akty prawne, 

które zostały wydane w przedmiocie komunalizacji oraz nacjonalizacji 

warszawskich nieruchomości, jak dekret z dnia 26 października 1945 

roku o prawie zabudowy, czy też dekret z dnia 26 października 1945 roku 

o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek 

wojny
23

. 

 W roku 1939 przed rozpoczęciem II Wojny Światowej 

powierzchnia Warszawy wynosiła łącznie 13.472 ha. Na część 

prawobrzeżną składały się gruntu o powierzchni 4.293 ha, zaś na część 

lewobrzeżną składały się grunty o powierzchni 9.179 ha. Natomiast 

                                                      
19

 S. Belniak, Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast, Kraków 

2009, str. 43. 
20

 Obecnie są to granice siedmiu dzielnic z wyłączeniem części dzielnicy Woli 

oraz w części w granicach dzielnic takich jak Bielany, Targówek, Białołęka czy 

Ursynów. 
21

Ł. Bernatowicz, Reprywatyzacja…, str. 31 
22

 W. Potasznik, Utracone majątki zwrot i odszkodowania, Warszawa 2005, str. 

35, 103.  
23

 T. Luterek, Reprywatyzacja źródło problemu, Warszawa 2016, str. 171. 
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grunty stanowiące własność Państwa (zgodnie ze statystyką na rok 1933) 

wynosiły 24% ogólnej powierzchni miasta stołecznego Warszawy, co 

stanowiło 2.802 ha zabudowanych i niezabudowanych gruntów łącznie. 

Przy czym grunty prywatne (zgodnie ze statystyką na rok 1933) wynosiły 

6.852 ha ogólnej powierzchni gruntów. Na marginesie należy zauważyć 

że odnosząc się do majątku prywatnego ponad połowę stanowiły grunty 

zabudowane gdyż około 59%. Warszawa w roku 1939 posiadała około 

25.498 budynków
24

. Odnosząc się zniszczeń powojennej Warszawy z ro-

ku 1945, należy wskazać, że zniszczenia całkowite dotknęły 11.229 

budynków, zaś zniszczenia częściowe to 3.878 budynków. Mając na 

uwadze zniszczenia przy podziale terytorialnym Warszawy, to II wojna 

światowa spowodowała zniszczenia budynków w części prawobrzeżnej 

Warszawy w 16,2%, natomiast część lewobrzeżna Warszawy została 

zniszczona w ilości 57,8%. Samo śródmieście powojennej Warszawy 

zniszczenia budynków sięgnęły około 73,3%
25

. 

III. 

 Bolesław Bierut urodził się w pobliżu Lublina w dniu 18 

kwietnia 1892 roku. Pochodził z ubogiej i licznej rodziny. Ojciec  

B. Bieruta nazywał się Wojciech, zaś matka Marianna z domu Wolska. 

Ojciec zajmował się rozwożeniem i później sprzedawaniem drewna  

i warzyw, w dalszych latach zaczął pracę jako robotnik. B. Bierut już 

jako nastoletni chłopiec śledził z ogromnym zainteresowaniem 

wydarzenia toczące się w kraju. Pojawiał się na zebraniach, słuchał 

uważnie przemówień. Pracował między innymi jako murarz, czy jako 

pomoc u rymarza
26

. 

 Naukę Bolesław rozpoczął w roku 1899 w szkole mieszczącej się 

przy Katedrze Lubelskiej. Ogólne warunki uczelniane były bardzo 

trudne. W 1908 roku wstąpił do związku zawodowego drukarzy. Była to 

pierwsza działalność o charakterze społeczno-politycznym. Ważnym 

wydarzeniem w życiu Bolesława Bieruta była znajomość z Janem 

Hempla, który przyjechał do Lublina w 1910 roku. Jan Hempel był 

między innymi postępowym działaczem. Bolesław był jednym  

z najbardziej aktywnych uczniów J. Hempla. W roku 1912 wstąpili razem 

do partii PPS-Lewicy. W niedługim czasie Bolesław Bierut poznał swoją 

                                                      
24

 Część lewobrzeżna to ilość 17.063 budynków, zaś część prawobrzeżna to ilość 

8.435 budynków. 
25

 W. Potasznik, Utracone…, str. 99-100. 
26

 H. Rechowicz, Bolesław Bierut 1892-1956, Warszawa Kraków 1974, str. 5-7. 
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przyszłą żonę Janinę Górzyńską. Następnie w roku 1913 pojechał do 

Warszawy by rozpocząć naukę na studiach wyższych. Po kilku 

miesiącach zmuszony był powrócić do Lublina, gdyż w roku 1914 

zbliżała się I wojna światowa
27

.  

 Zaraz po rozpoczęciu wojennych działań Bolesław Bierut 

aktywizuje się w działalności propagandowej. Po zakończonej wojny 

nadal aktywnie działa. W roku 1918 wstępuje do Komunistycznej Partii 

Polskiej
28

. 

 W roku 1921 B. Bierut wraz ze Stanisławem Szwalbe zwrócił się 

do Sądu Okręgowego w Warszawie o zarejestrowanie Warszawskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Zauważyć trzeba, że była to pierwsza taka 

inicjatywa. Podobnie był również współorganizatorem Spółdzielni 

Mieszkaniowo-Turystycznej w Zakopanem
29

. 

 Jak wskazuje Henryk Rechowicz, B. Bierut w czasie kiedy był 

przewodniczącym a później prezydentem KRN, odegrał ważną funkcję  

w tworzeniu władzy ludowej. Chwilę po wyzwoleniu Warszawy w roku 

1945 B. Bierut udał się do stolicy. W dniu 19 stycznia 1945 roku odbyła 

się defilada Wojska Polskiego, którą przyjął wówczas między innymi 

Bolesław Bierut. W kolejnych dniach stycznia prezydent B. Bierut wraz  

z premierem dokonali ustaleń w Moskwie uzyskując poparcie i pomoc 

Józefa Stalina
30

. 

 B. Bierut uznawany był za działacza partyjnego, który był 

pełnym sił i zdrowia. Co więcej, jak opisuje go autor H. Rechowicz 

Bierut czuł się współodpowiedzialny za odbudowę kraju ze zniszczeń 

powojennych
31

. 

 Dekret z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu 

grantów na obszarze m.st. Warszawy został wydany na podstawie ustawy 

z 3 stycznia 1945 roku o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy. Art. 

1 niniejszego dekretu wskazuje, że „w celu umożliwienia racjonalnego 

przeprowadzenia odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie  

                                                      
27

 W. Ważniewski, Współczesne życiorysy Polaków Bolesław Bierut, Warszawa 

1976, str. 7-14. 
28

 J. Kowalczyk, Bolesław Bierut życie i działalność, Warszawa 1953, str. 26, 38 
29

 W. Ważniewski, Bolesław Bierut, Warszawa 1979, str. 28-29. 
30

 H. Rechowicz, Bolesław Bierut 1892-1956, Warszawa Kraków 1977, str.125, 

127. 
31

 Ibidem, str. 128. 
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z potrzebami Narodu, w szczególności zaś szybkiego dysponowania 

terenami i właściwego ich wykorzystania, wszelkie grunty na obszarze 

m.st. Warszawy przechodzą z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu 

na własność gminy m.st. Warszawy”
32

. 

 Zniszczenia powojennej Warszawy doprowadziły do wydania 

jednego z najbardziej kontrowersyjnych aktów prawnych. Wskazany 

dekret wszedł w życie w dniu 21 listopada 1945 roku. Od tej daty 

właściciele nieruchomości zostali pozbawieni prawa do gruntu, który stał 

się wówczas własnością gminy m.st. Warszawy. Natomiast, co do zasady 

budynki i inne przedmioty, które znajdowały się wówczas na przejętych 

gruntach zostawały nadal w rękach dotychczasowych właścicieli.  

W związku z dokonaną nacjonalizacją przejętych gruntów warszawskich 

stan prawny wskazany w księgach wieczystych był niezgodny  

z faktycznym stanem prawnym. W konsekwencji czego, dekret stanowił 

o dopuszczalności dokonywania właściwych wpisów w księgach 

wieczystych dotyczących przejętych nieruchomości
33

. 

 Dalej dekret wskazuje, że dotychczasowi właściciele gruntu oraz 

prawni następcy właściciela bądź osoby, które reprezentują właścicieli, 

jak również użytkownicy gruntu w przypadku oddania gruntów w zarząd 

i użytkowanie mają prawo złożyć w terminie sześciu miesięcy od 

momentu objęcia w posiadanie przejętych gruntów przez gminę m.st. 

Warszawy – wniosek o przyznanie prawa wieczystej dzierżawy  

z czynszem symbolicznym albo wniosek o przyznanie prawa zabudowy 

za symboliczną opłatą. W sytuacji pozytywnie rozpatrzonego wniosku, to 

gmina ustali na jakiej podstawie odbędzie się przekazanie gruntu, tj. czy 

będzie to prawo wieczystej dzierżawy czy prawo zabudowy. Natomiast, 

w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, gmina ma obowiązek 

zaproponować „w miarę posiadania zapasu gruntów” prawo wieczystej 

dzierżawy lub prawo zabudowy na gruncie o równej wartości.  

W przypadku gdy wniosek nie zostanie złożony we wskazanym terminie, 

bądź nie zostanie przyznane prawo wieczystej dzierżawy lub prawo 

zabudowy, gmina m.st. Warszawy jest zobligowana na podstawie dekretu 

do uiszczenia odszkodowania. Ustalenie wysokości stosownego 

odszkodowania zostało powierzone miejskiej komisji szacunkowej.  

W przypadku gruntów jest to „skapitalizowana wartość czynszu 
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 Dekret z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu grantów 

na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. nr 50, poz. 279). 
33

 H. Ciepła, R. Marcin Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska, Roszczenia…, str. 9-

10.  
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dzierżawnego (opłaty za prawo zabudowy) gruntu tej samej wartości 

użytkowej”. W przypadku zaś budynków jest to „wartość budynku”. 

Przepisy dekretu wskazują, że wypłata niniejszego odszkodowania 

nastąpi w miejskich papierach wartościowych
34

. 

 W związku z działalnością osób, które nie złożyły wniosku  

w przepisanym terminie o którym mowa powyżej, a także w związku ze 

zmianą stanowiska władz w tym zakresie - w dniu 27 stycznia 1965 roku 

została wydana uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1965 r. 

w sprawie oddania niektórych terenów na obszarze m. st. Warszawy  

w wieczyste użytkowanie. Niniejsza uchwała dawała możliwość złożenia 

stosowanego wniosku w okresie sześciu miesięcy od dnia wejście jej  

w życie. W związku z powyższym złożono 2.040 wniosków o prawo do 

gruntu
35

. 

 Na marginesie wskazać należy, że organy Prezydium Rady 

Narodowej m.st. Warszawy decyzje o przyznaniu prawa do gruntu 

wydawały bardzo rzadko. Wydając decyzje odmowne dotychczasowym 

właścicielom bądź im następcom prawnym nie ustalały jednocześnie 

odszkodowania. Uzasadniając to tym, że nie ma przepisów 

wykonawczych w tym zakresie do wydanego dekretu. Pierwsze decyzje 

zostały wydane dopiero w roku 1959. Przyczyny niewydawania 

niniejszych decyzji upatrywać można między innymi w braku 

zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego oraz braku 

właściwych kryteriów odnoszących się do wielkości budynków. Od roku 

1967 do roku 1968 rozpatrzono 896 spraw, które zostały zawnioskowane 

na podstawie dekretu, zaś 518 spraw rozpatrzono na podstawie Uchwały 

Nr 11 Rady Ministrów. W latach zaś 1945-1975 powierzchnia oddanych 

gruntów byłym właścicielom sięga około 160 ha, co stanowi 1,1% 

terenów przedwojennej Warszawy
36

. 

 Założeniem dekretu było odtworzenie i odnowienie m.st. 

Warszawy z okresu powojennego. Obok wspomnianego dekretu, 

sposobem na odbudowę stolicy stanowić miały umowy o odbudowę  

i promesy w przedmiocie ustanowienia własności czasowej  

z zastrzeżeniem odbudowy danych budynków. Umowa o odbudowę 

zawierana była przez byłego właściciela gruntów, który oczekiwał na 

                                                      
34

 Dekret z dnia 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu grantów 

na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. nr 50, poz. 279). 
35

 W. Potasznik, Utracone…, str. 59.  
36

 W. Potasznik, Utracone…, str. 49-50, 54,62. 
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wydanie stosowanej decyzji na podstawie dekretu z zobowiązaną osobą 

prawną, którą była bądź przedsiębiorstwo bądź właściwa izba 

przemysłowo-handlową. Zobowiązany na podstawie umowy miał 

dokonać odbudowy budynku, a następnie zasiedlenia pracownikami. 

Osoba prawna zwolniona wówczas była z opłat dotyczących korzystania 

z budynku przez czas dłuższy niż dziesięć lat. Po wyznaczonym okresie 

zobowiązany zwrócić miał danemu właścicielowi budynek. Ponadto, nie 

mógł on żądać zwrotu jakichkolwiek nakładów które poczynił przez 

okres trwania umowy. Na marginesie należy dodać, że w sytuacji gdy 

byli właściciele zawierali niniejsze umowy, wnioski, które składali na 

podstawie dekretu rozpatrywane były negatywnie. Kolejnym sposobem 

na szybszą renowację Warszawy były wydawane promesy przez Zarząd 

Miejski m.st. Warszawy. Na podstawie promesy ww. Zarząd 

zobligowany był do ustanowienie prawa własności czasowej do gruntu  

z tym zastrzeżeniem, że nastąpi odbudowa budynku, który znajdował się 

na przejętym gruncie oraz, że nastąpi oddanie tego budynku  

z możliwością zamieszkania w czasie wskazanym w promesie. Innymi 

słowy, by zostało przyznane prawo własności czasowej do konkretnego 

gruntu określonego w promesie należało wznieść na tymże gruncie 

budowlę z opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego  

z jednoczesnym zachowaniem przepisów policyjno-budowalnych.  

W praktyce jednak, mimo uzyskania wszelkich wymaganych prawem 

uprawnień wskazanych w promesach byli właściciele gruntów 

otrzymywali negatywne decyzje w przedmiocie odmowy ustanowienia 

czasowej własności na przejętym gruncie
37

.  

IV. 

 W związku z problematyką poruszaną w niniejszej rozprawie, 

opis dotyczyć będzie reprywatyzacji w Polsce, która odnosi się do 

nacjonalizacji mienia, które zostało przejęte na własność podmiotu 

publicznego na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych 

wydawanych w okresie powojennym
38

. 
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 H. Ciepła, R. Marcin Sarbiński, K. Sobczyk-Sarbińska, Roszczenia…, str. 30-

32. 
38

 T. Luterek, Reprywatyzacja…, str. 76. 
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 Rozpoczynając dywagacje na temat czym jest reprywatyzacja 

należy wskazać czym jest sama prywatyzacja
39

, która ma odmienny we-

ktor. Jak wskazuje Tomasz Luterek prywatyzacja to pewien proces 

przewłaszczenia majątków publicznych na majątki prywatne
40

. Natomiast 

reprywatyzacja
41

 prowadzi do przejścia majątku publicznego na prywatne 

podmioty. Odnosząc się do współczesnych problemów oraz mając na 

względzie niniejszy rozprawę, pod pojęciem reprywatyzacji mieści się 

zwrot własności publicznej indywidualnym i prywatnym właścicielom, 

którym uprzednio własność została zabrana poprzez dokonaną 

nacjonalizację bądź wywłaszczenie. Pojęcie reprywatyzacji należy ująć 

do przypadków, w których to prawa przechodziły na podmiot publiczny 

na podstawie aktów prawa, a więc ująć należy w ramach nacjonalizacji. 

Wskazać również należy, że przedmiotem reprywatyzacji będzie każde 

prawo, w tym w szczególności prawo własności. Nabywcą takiego prawa 

jest szeroko rozumiany podmiot prywatny, a więc zarówno osoba 

fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Zbywcą prawa będzie 

zatem podmiot publiczny, a więc Skarb Państwa lub jednostka samorządu 

terytorialnego
42

. 

 Wyróżnić możemy reprywatyzację ustawową, a więc innymi 

słowy to szeroki zbiór ustaw wraz z wykonawczymi przepisami prawa, 

które porządkują zagadnienia własnościowe i odszkodowawcze 

majątków przejętych przez podmiot publiczny w czasie rządów 

komunistycznych. Reprywatyzacja ustawowa posiada cechy generalne  

i abstrakcyjne, ponieważ wydawane akty prawne obejmują swoim 

zasięgiem cały kraj. Istnieje również reprywatyzacja sądowa, na którą 

składają się orzeczenia wydawane przez sądy powszechne. Cechują się 

indywidualizmem i konkretnością, ponieważ odnoszą się do 

poszczególnych przypadków
43

. 

                                                      
39

 Jak wskazuje T. Luterek prywatyzacja jest zagadnieniem, które zostało 

poddawane wieloetapowym badaniom w szczególności w krajach 

postkomunistycznych.  
40

 T. Luterek, Reprywatyzacja…, str. 69. 
41

 Pojęcie słowa reprywatyzacja jest pochodną słowa prywatyzacja. Przedrostek 

„re” wskazuje na proces odwrotny. Zob. więcej K. Osajda, Nacjonalizacja i 

reprywatyzacja, Warszawa 2009, str. 15. 
42

 K. Osajda, Nacjonalizacja…, str. 15-17. 
43

T. Luterek, Reprywatyzacja…, str. 77-78. 
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 Nacjonalizacja jest administracyjnoprawnym środkiem nabycia 

własności. Istotną cechą nacjonalizacji jest brak porozumienia pomiędzy 

nabywcą a zbywcą. Przejście prawa własności następuje na podstawie 

władczej ingerencji państwa. Nie jest wykluczone by przedmiotem 

nacjonalizacji były inne prawa niż własność. Nabywcą prawa jest 

wyłącznie państwo. W przypadku gdy nabywcą staje się jednostka 

samorządu terytorialnego wówczas następuje komunalizacja. Zbywcą,  

a więc podmiotem tracącym własność może być każdy. Zarówno osoby 

fizyczne oraz osoby prawne jak również jednostki organizacyjne 

niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną. Przejście prawa własności przy nacjonalizacji następuję na 

podstawie aktu normatywnego, który posiada cechy abstrakcyjne  

i generalne. Innymi słowy, na podstawie nacjonalizacji na własność 

państwa przechodzi własność ogółu wskazanych rzeczy, przy spełnieniu 

w akcie prawnym właściwości wszystkich podmiotów będących 

właścicielami ww. rzeczy. Nader ważne jest, że nacjonalizacja uznawana 

jest za pierwotny sposób nabycia prawa własności
44

. Pierwotny sposób 

nabycia prawa własności cechuje się tym, że „nabywca nie wywodzi 

swojego prawa od innej osoby, lecz nabywa je niezależnie od 

czyichkolwiek uprawnień, a zatem w zasadzie w wstanie wolnym od 

obciążeń”
45

.  

 Autor Konrad Osajda wskazuje, że interpretując proces 

nacjonalizacji, należy raczej uznać przejście prawa własności jako 

nabycie translatywne. Co oznacza, że w chwili przenoszenia prawa na 

rzecz państwa przenosi się jedynie istniejące uprzednio prawo
46

. 

 Przechodząc do zagadnienia komunalizacji, należy wskazać za  

K. Osajda, że istnieją dwa odrębne od siebie znaczenia tego słowa.  

Z jednej strony mówimy o komunalizacji odnosząc się do działań władz 

dotyczących nieruchomości warszawskich wskazując na dekret Bieruta. 

Z drugiej zaś strony komunalizacja określana jest jako proces dokonany 

w 1990 roku, w związku z którym mienie należące do państwa stało się 

własnością poszczególnych gmin
47

. 
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 K. Osajda, Nacjonalizacja…, str. 3-5. 
45

 A. Bieranowski, P. Bogdalski, M. Goettel, Prawo cywilne zarys wykładu, pod 

red. M. Goettel, Warszawa 2012, str. 111. 
46

 K. Osajda, Nacjonalizacja…, str. 5. 
47

Ibidem, str. 7. 
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V. 

 Powołana ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych 

zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych 

dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem 

prawa wskazuje na szczególny tryb prowadzonego postępowania 

dotyczącego usuwania konsekwencji prawnych wydawanych decyzji 

reprywatyzacyjnych, które objęły nieruchomości warszawskie. Powołana 

została do tego celu Komisja do spraw usuwania skutków prawnych 

decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich 

wydawanych z naruszeniem prawa. Komisja po przeprowadzeniu 

odpowiedniego postępowania wydaje decyzje, w której „utrzymuje  

w mocy decyzję reprywatyzacyjną albo uchyla decyzję reprywatyzacyjną 

w całości albo części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, albo 

uchyla decyzję reprywatyzacyjną w całości i przekazuje sprawę do 

ponownego rozpatrzenia organowi, który wydał ostateczną decyzję 

reprywatyzacyjną, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem prawa, 

a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej 

rozstrzygnięcie, albo w razie, gdy decyzja reprywatyzacyjna wywołała 

nieodwracalne skutki prawne, stwierdza wydanie tej decyzji  

z naruszeniem prawa i wskazuje okoliczności, z powodu których nie 

można jej uchylić, albo umarza postępowanie rozpoznawcze”
48

. 

 W dniu 20 października 2017 roku na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwości opublikowany został projekt tak zwanej 

„dużej ustawy reprywatyzacyjnej”
49

. W założeniach projekt wskazuje, że 

„ustawa określa zasady przyznawania i wykonywania prawa do 

rekompensaty na rzecz osób fizycznych, których nieruchomości lub 

zabytki ruchome zostały przejęte przez władze komunistyczne po 1944 r. 

na rzecz państwa lub na rzecz innych osób prawnych prawa publicznego, 

w tym jednostek samorządu terytorialnego (nieruchomości przejęte)”. 

Ponadto, wskazuje na istnienie prawa do rekompensaty, które jest 

prawem dziedziczonym. Do tego celu powołuje się specjalny Fundusz 

Rekompensacyjny, z którego finansowane będą wypłaty omawianych 

świadczeń. Projekt wskazuje, że od roku 1989 brak jest całościowych  

i pełnych regulacji prawnych w przedmiocie reprywatyzacji. Według 
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Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 

warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. poz. 718). 
49

 Projekt ustawy wskazuje na odniesienie do gruntów położonych na całym 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
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projektu zakazane będą zwroty w naturze. Obecnie możliwe jest 

dokonywanie zwrotów przejętych nieruchomości na spadkobierców, na 

reaktywowane spółki, czy zwroty kamienic wraz z zamieszkałymi 

lokatorami. Projekt wskazuje na uniemożliwienie takich czynności. Co 

najistotniejsze, projekt zakłada, że z chwilą wejścia w życie ustawy 

przestanie obowiązywać dotychczasowy dekret Bieruta. Wszelkie 

opuszczone nieruchomości mają przejść po upływie jednego roku na 

własność Skarbu Państwa. Warto zwrócić uwagę, iż obecnie 

odszkodowania są wypłacane po zapadłych orzeczeniach Sądu. 

Natomiast projekt zakłada wypłatę z uwzględnieniem możliwości 

finansowych państwa
50

.  

 W roku 1995 wydawane zostają pierwsze zwrotne decyzje. 

Wówczas między innymi zwrócony zostaje pałac Karnickich. W lutym 

2000 roku następuje reprywatyzacja Pałacu Błękitnego. Był to pierwszy 

zwrot nieruchomości budynkowej, która zajmowana była przez 

samorządową administrację. Przez przeszło czterdzieści lat pracę swoją 

wykonywali w nim urzędnicy zajmujący się transportem miejskim. 

Uprzednio, czyli w okresie przed wojną należał on do właściciela 

hrabiego Jana Zamoyskiego. Jednakże pierwotny właściciel sprzedał 

przysługujące mu roszczenia. W roku 2002 dochodzi do reprywatyzacji 

warszawskich kamienic położonych przy ulicy Tykocińskiej numer 30  

i 40. W marcu 2008 roku, po wydanym wyroku Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu, spadkobierca Pan Tadeusz Koss otrzymuje 

teren przy placu Defilad w pobliżu Pałacu Kultury. W marcu 2010 roku 

m.st. Warszawa zwraca osiemset metrów kwadratowych z częścią 

fontanny od Pałacu Młodzieży. W roku 2012 dochodzi do reprywatyzacji 

kamienic położonych przy ulicy Ząbkowskiej 9 oraz między innymi 

Mokotowskiej 46a. Natomiast w lutym 2017 roku ratusz warszawski 

opublikował listę czterdziestu ośmiu nieruchomości, o które żaden  

z byłych właścicieli się nie upomniał. Miesiąc później lista zostaje 

poszerzona o kolejne piętnaście nieruchomości
51

. 
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Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości „Duża ustawa 

reprywatyzacyjna” https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9903,duza-usta-

wa-reprywatyzacyjna.html, dostęp 28.02.2018r.  
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 I. Szpala, M. Zubik, Święte prawo. Historia ludzi i kamienic z reprywatyzacją 

w tle, Warszawa 2017, str. 379-382. 
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Zakończenie  

 Kończąc rozważania, przyznać należy że od wydania dekretu 

warszawskiego upłynęło przeszło siedemdziesiąt lat. Zdewastowana 

doszczętnie Warszawa po II wojnie światowej wymagała naprawy i jak 

najszybszej odbudowy. Panująca obecnie władza oraz silne wpływy 

ZSRR doprowadziły do nacjonalizacji gruntów, wydając dekret 

warszawski. Bolesław Bierut jako Prezydent obecnej wówczas Krajowej 

Rady Narodowej doprowadził do przejęcia gruntów na własność gminy 

m.st. Warszawy. Siła ideologii komunizmu po dzień dzisiejszy wpływa 

na przejęte uprzednio nieruchomości. Bowiem, roszczenia 

reprywatyzacyjne są dziś zjawiskiem wręcz medialnym. 

 Kwestie dotyczące utraconych majątków przez byłych właścicieli 

są możliwe do uporządkowania. Zapowiedź projektu tzw. „dużej ustawy 

reprywatyzacyjnej” ma doprowadzić do zakończenia spraw przejętych 

nieruchomości przez władze komunistyczne z roku 1945.   
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Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 19, poz. 99). 

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków 

prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości 

warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz.U. poz. 718). 

Pozostałe 

Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości „Duża ustawa 

reprywatyzacyjna” https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,9903,duza-usta-

wa-reprywatyzacyjna.html, dostęp 28.02.2018 r.     
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Abstrakt 

 Położenie geograficzne państwa polskiego od zawsze stanowiło 

szansę, jak i zagrożenie dla dalszego rozwoju oraz autonomicznego 

funkcjonowania. Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości 

warto przeanalizować wybrane historyczne koncepcje geopolityczne. 

Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i analityczno-porównawczy. 

Przedstawione i poddane analizie porównawczej zostają koncepcje 

geopolityczne wybitnych polskich badaczy przełomu XIX i XX wieku: 

W. Nałkowskiego koncepcja „przejściowości”, E. Romera teoria 

„pomostowości” i W. Wakara teza o „tranzytowym” charakterze 

terytorium polskiego. Przegląd koncepcji wzbogacony jest o polemikę 

krytyczne, a także konteksty z wybranej literatury przedmiotu. Całość 

artykułu zakończona jest podsumowaniem.  

Słowa kluczowe:  

Geopolityka, geostrategia, bezpieczeństwo zewnętrzne, Rzeczpospolita 

Polska, pomostowość, tranzytowość, przejściowość 

Abstract 

 The geographical position of the Republic of Poland has always 

been an opportunity as well as a kind of threat to further development and 

self-dependent functioning. On the occasion of the 100th anniversary of 
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regaining Polish independence, analyzing selected historical Polish 

geopolitical concepts might be very appropriate. Hereby article is of  

a review and an analytical-comparative nature. The geopolitical concepts 

of prominent Polish researchers and theoreticians who lived in the turn of 

the 19th and 20th centuries are presented, compared and analyzed. The 

geopolitical concepts discussed in hereby article primarily are:  

W. Nałkowski’s the theory of ‘transitionality’, E. Romer’s the theory of 

‘interconnectivity’, and the theory of ‘intermediarity’ by W. Wakar. The 

review of those concepts contains critical polemics, as well as  

a frameworks. The article ends with a summary and bibliography. 

Key words:  

Geopolitics, geostrategy, external security, The Republic of Poland, 

transitionality, interconnectivity, intermediarity 

 

I. Wprowadzenie 

 Rozwój polskiej myśli geopolitycznej, podobnie jak światowej, 

przypada na XIX wiek, chociaż jak w każdym przypadku nietrudno 

znaleźć prekursorów dziedziny, których zdaniem prominentnego badacza 

akademickiego geopolityki, Leszka Moczulskiego, upatrywać między 

innymi już w piętnastowiecznych pismach Jana Długosza, czy też 

później: w pismach Joachima Lelewela czy Wincenta Pola, którego 

pisma o charakterze sensu stricto geograficznym stały się podstawową do 

dalszego rozwoju myśli geopolitycznej
1
. W niniejszym artykule, który 

ma charakter przeglądowy i analityczno-porównawczy, przedstawieniu 

poddane zostają wybrane polskie koncepcje geopolityczne z początku 

XX wieku, jak i swego rodzaju efekt ich ewolucji w postaci 

dominujących tendencji geopolitycznych po przemianach ustrojowych,  

a więc już w III Rzeczypospolitej.  

 Geopolityka, delimitując na wstępie tę subdyscyplinę badawczą, 

to nauka skoncentrowana na badaniu zależności pomiędzy niezmiennym 

terytorium, czyli geografią, a zmiennymi układami sił lub – innymi słowy 

– zmiennymi relacjami pomiędzy występującymi mocarstwami. 

Geopolityka koncentruje się więc między innymi na relacjach pomiędzy 

jednym zespołem czynników (przestrzeń), a drugim (polityka 

                                                      
1
 L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 2000, s. 

57. 
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strategiczna wielkich mocarstw), toteż jako nauka może mieć charakter 

funkcjonalny. O tym zresztą, że taki charakter, w zasadzie z pewnym 

obiektywizmem naukowym i bez większych bodaj wątpliwości, 

geopolityce przypisać można, świadczy również niniejszy artykuł,  

w którym Autor stara się pokazać nie tylko zmieniające się polskie 

koncepcje geopolityczne, ale również wpływ, jaki miały one na 

empirycznie poznawalną rzeczywistość zastaną i jaki to wpływ 

niewątpliwie mieć jeszcze będą.  

 Warto słowem wprowadzenia zwrócić krótko uwagę również na 

to, że geopolityczne badania dotyczące sytuacji Polski, tak badania 

współczesne, jak i retrohistoryczne, są niezwykle interesujące pod 

względem naukowym. Specyficzne uwarunkowania geograficzne, a także 

bogata historia relacji państwa polskiego z sąsiadami, wojen, konfliktów, 

sprawia, że dla każdego badacza geopolityki tematyka jest bardzo 

owocna celem przeprowadzania badań naukowych i poszerzania wiedzy 

dotyczącej m. in. wpływu warunków geograficznych, którymi dysponuje 

tudzież dysponowała Polska, a konkretnej polityki zagranicznej. Wynika 

to z faktu pewnej wyjątkowości tego obszaru geograficznego, która na 

przestrzeni dekad została zauważona przez wielu badaczy w wielu 

kontekstach, np. odnośnie do koncepcji granicy europejskiej pomiędzy 

cywilizacją zachodnią, a wschodnią
2
. 

 Ze względu na fakt, jak bardzo obszerne jest tytułowe 

zagadnienie niniejszego artykułu, badaniu i prezentacji poddane zostają 

wyłącznie wybrane koncepcje geopolityczne, te, które zdaniem Autora  

w obecnym dyskursie naukowym mogą wydawać się nieco 

„zapomniane”, choć przecież metodologicznie ani poznawczo nie 

ustępują popularniejszym, np. koncepcji intermarium. W zakresie 

polskich koncepcji politycznych początków XX wieku porównaniu 

zostają poddane teorie Wacława Nałkowskiego, Włodzimierza Wakara  

i Eugeniusza Romera. Wskazane zostaną również podstawowe 

podobieństwa i różnice pomiędzy powyższymi koncepcjami,  

a zauważalnymi współczesnymi tendencjami geopolitycznymi.  

II. Koncepcje geopolityczne Wacława Nałkowskiego 

 Wacław Nałkowski (1851–1911), prywatnie ojciec Zofii 

Nałkowskiej, uznawany może być za jednego z pierwszych polskich 

                                                      
2
 P. Eberhardt, Rozwój światowej myśli geopolitycznej, Warszawa 2016, s. 279-

295. 
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badaczy geopolityki, chociaż rzecz jasna w innym znaczeniu, niż 

współczesnym. Pierwsze istotne dzieło, które stanowi jeden z kamieni 

węgielnych polskich badań geopolitycznych, Geograficzny rzut oka na 

dawną Polskę, to retrohistoryczne studium analityczne, w którym 

Nałkowski poddaje głębokiej analizie charakter przedrozbiorowych 

granic Rzeczypospolitej. Na podstawie własnych analiz Nałkowski 

stworzył autorską koncepcję geopolityczną, która zawiera się w idei 

„przejściowości”, czasem wymiennie w literaturze przedmiotu określaną 

mianem koncepcji „nieokreśloności”. Przejściowy charakter położenia 

Polski, zdaniem wybitnego badacza, polega na braku wyraźnych granic 

geograficznych
3
. Cecha ta zresztą stanie się w myśli Nałkowskiego 

podstawową przyczyną utraty niepodległości. Koncepcja Nałkowskiego 

opatrzona jest szeroką analizą porównawczą cywilizacji i pod tym 

względem może być traktowana jako prekursorska względem teorii 

cywilizacji Feliksa Konecznego, który całościowo swoją teorię 

cywilizacji publikuje dwadzieścia cztery lata po śmierci autora
4
. 

 Nałkowski uważa, że przedrozbiorowe terytorium 

Rzeczypospolitej obarczone było – poprzez determinanty geograficzne – 

brakiem stabilności i niskimi możliwościami skutecznego zarządzania 

państwem. Przejściowość wschodnio-zachodnia i zachodnio-wschodnia 

powodowana była nie tylko wspomnianym brakiem silnych granic 

geograficznych, lecz również dlatego, że zdaniem Nałkowskiego to 

terytorium przebiegu i ścięcia kulturowych oraz cywilizacyjnych stref 

wpływu: zachodniego chrześcijaństwa ze wschodnią cywilizacją 

bizantyjską
5
; indywidualizmem a kolektywizmem, systemem religijnym  

a wiarą pojmowaną jako tradycję
6
 itd. W tym aspekcie prace Nałko-

wskiego są nieocenione pod względem zakresu przedmiotu badania,  

a niektóre przedstawione tezy rozwinięte zostaną przez tak znanych 

badaczy światowych, jak np. Samuel Huntington
7
. Można stwierdzić, że 

istota „przejściowości” Polski tkwi w inkluzywnym charakterze 

terytorium, które jest splotem zarówno różnych typów mentalności  

i mniej lub bardziej charakterystycznych dla Wschodu lub Zachodu idei, 

jak również wpływów wielkich mocarstw, takich jak Prusy oraz Rosja.  

                                                      
3
 L. Moczulski, op. cit., 58-59. 

4
 Zob. F. Koneczny, O wielości cywilizacji, Warszawa 1935. 

5
 P. Eberhardt, op. cit., s. 279-283. 

6
 J. Potulski, Współczesne kierunki rosyjskiej myśli geopolitycznej. Między 

nauką, ideologicznym dyskursem, a praktyką, Gdańsk 2010, s. 102.  
7
 S. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 

1997, s. 233.  
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 „Taką żądaną cechę główną dla Polski znalazłem mianowicie  

w przejściowości, głównie zachodnio wschodniej, przejściowości 

zarówno komunikacyjnej, jak i klasyfikacyjnej, czyli cechowej; to 

znaczy, że Polska jest krajem, który: po pierwsze stanowi otwarte wrota  

z Europy zachodniej do wschodniej, jest krajem wędrówek, 

przemarszów, podobnie, jak np. Dżungaria; po drugie jest krajem, na 

którego obszarze cechy zachodnioeuropejskie przechodzą z wolna we 

wschodnioeuropejskie; tutaj znajdują one swoje granice zachodnie lub 

wschodnie, spotykają się ze sobą, zazębiają, ścierają, kombinują w różny 

sposób; występuje tu ich splot nie tylko mechaniczny, ale, że tak powiem, 

fizjologiczny – wzajemne oddziaływanie na siebie tych różnych cech, 

które nadaje właściwe tętno życiu geograficznemu i dziejowemu
8, 9

. 

 Analizując dzieła Nałkowskiego można posunąć się do pewnego 

stwierdzenia krytycznego i zarzucić autorowi pesymizm geograficzny  

i totalizm. Ze względu na „przejściowy” charakter polskiego położenia 

geograficznego, Nałkowski przenosi niekiedy wnioski z płaszczyzny 

społeczno-politycznej i geopolitycznej na inne rejony, np. sztukę czy 

inteligencję polską, wobec której odnosi się krytycznie. Chociaż słowo to 

ze strony Nałkowskiego nie pada w żadnym z dzieł, to jednak 

zapoznawszy się z literaturą tego znamienitego myśliciela, badacz może 

nabrać wrażenia, jakoby Nałkowski wyprowadzał poszczególne prawa 

dedukcyjne.   

 „Przejściowe położenie Polski, które uczyniło ją naprzód 

przedmurzem Europy i powstrzymało tym sposobem w rozwoju 

wewnętrznym, cywilizacyjnym, wywołało następnie jej podział, utratę 

wolności, a jako dalszy skutek wpłynęło na jej literaturę, zacieśniając ze 

sfery ogólno-ludzkiej, filozoficznej, do węższej, patriotyczno-uczuciowej 

(porówn. np. »Fausta« i »Dziady«) i dało przewagę literaturze 

historycznej, przecenianiu przeszłości – konserwatyzmowi. Jest to jakby 

powłoka obronna lub sen zimowy – środki obronne organizmów  

                                                      
8

 W. Nałkowski, Terytorium Polski historycznej jako indywidualność 

geograficzna, Warszawa 1912, s. 9. 
9
 Dżungaria – historyczna kraina Chin, obecnie część regionu autonomicznego 

Chińskiej Republiki Ludowej Sinciang i północno-zachodnia część tego 

państwa. Pod względem historycznym terytorium charakteryzujące się częstymi 

migracjami i wędrówkami ludów (chińskich, tureckich, ujgurskich, 

mongolskich). Dżungaria – jako autonomiczny byt polityczny – przestała istnieć 

w 1758 r. w konsekwencji przegranej wojny z Chinami dynastii Qing za 

panowania cesarza Qianglonga. 
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w niekorzystnych warunkach bytu. (…) Brak granic naturalnych, ciągłe 

walki, niepokoje, były przyczyną niedorozwoju myśli filozoficznej  

i naukowej, potrzebującej spokoju, a natomiast przerostu uczucia i rozwój 

sztuki, zresztą głównie na ograniczonym tle narodowym – w ogóle 

przerost uczucia narodowego”
10

. 

 Prawo, jednakże, to pewna generalizacja, która jest wyposażona 

w potencjał eksplanacyjny, umożliwiający przewidywanie regularności. 

Chociaż poszczególne związki pomiędzy „przejściowym” charakterem 

ziem polskich a „patriotyczno-uczuciowej”, „węższej” kulturze można 

zauważyć, to raczej na gruncie złożonym z wielu innych obiektywnych, 

nie subiektywnych, czynników, np. liczbą uniwersytetów w XVIII wieku 

w Rzeczypospolitej Obojga Narodów a w Prusach, czy we Francji, 

których całości nie sposób w tym miejscu wymienić.  

 Jedyną nadzieję w długoterminowej polityce zagranicznej 

Nałkowski pokładał w większej integracji z Zachodem, choć i to uznawał 

za niewystarczające względem utrzymania stabilnej pozycji 

geopolitycznej. Pomijając jednak kwestię mniej lub bardziej 

uzasadnionego pesymizmu geograficznego, Nałkowski określając 

„przejściowy” charakter terytoriów RP i uznając, że jest to częściowo 

kraina złożona z dwóch przeciwstawnych sobie cywilizacji sąsiednich
11

, 

włożył niezwykle istotny wkład w poszerzanie polskiej myśli 

geopolitycznej, badającej tak stosunki międzypaństwowe, jak  

i determinanty geograficzne wraz z ich wielopłaszczyznowymi 

konsekwencjami. 

III. Eugeniusz Romer i geopolityczna koncepcja „pomostowości” 

 Eugeniusz Romer (1871–1954) ze względu na fundamentalny dla 

dalszego rozwoju dorobek w dziedzinie geografii i geopolityki,  

w literaturze przedmiotu określany bywa mianem „ojca polskiej 

geopolityki”
12

. Romer, choć zgodny z Nałkowskim co do niełatwego pod 

względem zarządzania charakteru ziem polskich, stanowczo odrzucał 

ideę „przejściowości”.  

                                                      
10

 W. Nałkowski, Materiały do Geografii ziem dawnej Polski, t. 1, Warszawa 

1913, s. 144. 
11

 W. Nałkowski, Geograficzny rzut oka na dawną Polskę, Warszawa 1888. 
12

 L. Sykulski, Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i 

perspektyw rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 191. 
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 Efektem licznych rozważań i analiz jest wypracowana przez 

Romera koncepcja „pomostowości”, której nie należy traktować jako 

alternatywną wobec koncepcji Nałkowskiego, lecz całkowicie 

oryginalną, odrębną. Romer uważa, że istnienie autonomicznego państwa 

polskiego geograficznie zdeterminowane jest od tego, w jaki sposób  

(i czy w ogóle) wykorzystane zostaną naturalne warunkach 

hydrograficzne, konkretyzując zaś – układy rzek pomiędzy dwoma 

kluczowymi morzami: Bałtyckim i Czarnym
13

. Odrzucenie charaktery-

zującej się pesymizmem geograficznym koncepcji „przejściowości” 

pokreślone jest poprzez realną i zdolną do urzeczywistnienia zdaniem 

Romera możliwością stworzenia pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego
14

. 

Badacz dostrzegał, że w takiej perspektywie możliwości zapewnienia 

szerokorozumianego bezpieczeństwa są większe, samo zaś oparcie  

przyszłego, z perspektywy historycznej, państwa polskiego na pomoście 

Bałtycko-Czarnomorskim uznawał za misję dziejową
15

.  

 W podobny sposób, jak czyni to Nałkowski, Romer analizuje 

potencjał geopolityczny przy uwzględnieniu m. in. różnic kulturowych  

i cywilizacyjnych narodu polskiego z narodami ościennymi, dostrzegając 

przy tym po pierwsze wysoce relewantny wpływ warunków 

geograficznych, hydrograficznych, na powstawanie różnic pomiędzy 

Polską, Cesarstwem Niemieckim a Rosją, po drugie: na perspektywę – 

dzięki potencjalnej, zakończonej w przyszłości sukcesem, realizacji 

pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego – stabilnej całości geopo-

litycznej
16,17

. Warto w tym momencie przytoczyć niezwykle cenne uwagi 

Leszka Sykulskiego:  

  „(…) przyczyna rozbieżności ustrojów politycznych Polski  

i Rosji wynikała z przeciwieństwa form niżowych. Niż Polski nie zlewa 

się z Niżem Rosyjskim, ponieważ w swojej równoleżnikowej osi jest 

lekko wklęsły. Natomiast płyta rosyjska jest w środkowej części lekko 

wypukła (…). Te czynniki geomorfologiczne miały zdaniem Romera 

                                                      
13

 E. Romer, Czy Polska jest krainą  przejściową?, „Ziemia” 1910, 241-244. 
14

 Ibidem, s. 241-244. 
15

 E. Romer, Przyrodzone podstawy Polski historycznej, Lwów 1912, s. 40-52. 
16

 E. Romer, Polska: ziemia i państwo, Lwów 1917, s. 19-22. 
17

 L. Moczulski, op. cit., s. 59. 
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olbrzymi wpływ zarówno na przyrodę, jak i np. na klimat, co za tym idzie 

na formy osadnictwa i procesy budowy ośrodków siły”
18

.   

 Koncepcja „pomostowości” Polski zawiera w sobie zatem takie 

elementy jakościowe, które odpowiadają naukom o cywilizacji i kulturze 

i mogą być uznane jako prekursorskie względem analiz przytaczanego 

już wcześniej Konecznego. Najbardziej odpowiednie granice państwa 

polskiego Romer odnajduje w zachodnich zlewiskach Odry i Wisły, 

zlewających się do Bałtyku, Dniestru i Dniepru od wschodu, zlewających 

się do Morza Czarnego
19

. Tworząc teorie przyszłych potencjalnych gra-

nic państwa polskiego, mając na uwadze polską rację stanu, Romer 

wykorzystuje badania geograficzne, przede wszystkim zaś – 

hydrologiczne, do popierania tez de facto politycznych, mających 

charakter niepodległościowy
20

. Pomost Bałtycko-Czarnomorski, uznawa-

ny przez Romera za najlepszą perspektywę granic nowego państwa,  

w takim układzie stanowi całość zamkniętą, okalaną przez ww. rzeki. 

Stosunek do rzek zresztą Romera jest bardzo relewantny, w nich on 

bowiem upatruje stabilności i bezpieczeństwa państwa jako  

w naturalnych granicach, szlakach komunikacyjnych i arteriach życia 

narodowego. Wysnuwa wobec tego Romer tezę, że Polska ma 

odpowiedni potencjał do stania się mocarstwem ze względu na terytorium 

położone na zwężeniu kontynentu europejskiego i korzystne otoczenie 

hydrograficzne, okalające olbrzymie połacie terenów pomiędzy 

Bałtykiem a Morzem Czarnym
21

.  

 Warto również zwrócić uwagę, że wysnuwana przez Romera teza 

stanowi niejako zaprzeczenie opartych na teorii „przejściowości” 

wnioskom Nałkowskiego. Błędną charakterystyką byłoby jednak 

stwierdzenie, że teorie Romerowskie wykazują, na zasadzie 

przeciwieństwa wobec Nałkowskiego, optymizm geograficzny –  

z naukowego punktu widzenia w żadnym stopniu o tym mówić nie 

sposób. Dość jednak powiedzieć, że pisma Romera cechują się pewną 

„nadzieją”, którą może bardziej odkryć i należycie zdefiniować mogliby 

filologowie, wyrażaną w trosce o zapewnienie jak najlepszej przyszłości 

                                                      
18

 L. Sykulski, Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i 

perspektyw rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 193.  
19

 E. Romer, Ziemia i państwo. Kilka zagadnień geopolitycznych, Lwów-

Warszawa 1939, s. 12. 
20

 P. Furmański, Indywidualność geograficzna Polski w koncepcjach Eugeniusza 

Romera, „Geopolityka” 2008, Nr 1, s. 85-103. 
21

 E. Romer, op. cit., s. 147. 
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państwu polskiemu. W takim układzie geografia i myśl geopolityczna 

stanowią naukowe zaplecze, poniekąd dodatkowy argument, służący 

„przeforsowaniu” swoich tez
22

. Stąd też, choć z jednej strony hydrogra-

ficzne i kulturowe badania Romera stanowią nieodzowną wartość dodaną 

dla nauki z zakresu polskiej myśli geopolitycznej, to z drugiej zaś należy 

traktować je krytycznie i z należytym dystansem poznawczym. 

IV. Włodzimierz Wakar – geopolityczna teoria „tranzytowości” 

 Włodzimierz Wakar (1885–1933) upatrywał powstania nowego 

państwa polskiego o podobnych granicach względem granic 

przedrozbiorowych, upatrując w nich jedynego stabilnego rozwiązania 

wobec problemu niejednolitości etnicznej narodu polskiego
23

. W tym 

aspekcie więc bliżej będzie koncepcjom Wakara, zarysowanym już  

w 1917 roku
24

, do późniejszych koncepcji środowiska piłsudczyków, niż 

endecji, kładącej nacisk na prymat jedności etnicznej przy wyznaczaniu 

nowych granic państwa polskiego. Kolejnym stosunkowo rewolucyjnym 

stanowiskiem Wakara było uznanie za konieczność powstania 

niepodległych państw Litwy, Białorusi i Ukrainy. Była to koncepcja 

przede wszystkim z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego – 

niepodległe państwa miały stanowić wschodni blok oddzielający przyszłe 

państwo polskie od jej historycznego rywala – Rosji
25

. Głównym celem 

rozważań geopolitycznych Wakara jest wskazanie na słuszność 

usytuowania przyszłych granic państwa tak, by nie sąsiadowały 

bezpośrednie z Rosją. Poniekąd można też wskazać, że Wakar 

dodatkowo argumentował słuszność niniejszej tezy różnicami kulturowo-

religijnymi i zalecał „odrzucenie” wschodnich narodów 

prawosławnych
26

. 

 Wyżej wskazane tezy wchodziły w skład geopolitycznej 

koncepcji „tranzytowości” państwa polskiego, która uznawała 

pośredniczący charakter terytorium Polski pomiędzy dwoma 

mocarstwami – Rosją i Niemcami. Był przy tym Wakar zwolennikiem 

                                                      
22

 P. Furmański, op. cit., s. 100-101.  
23

 P. Eberhardt, Koncepcje granic państwa polskiego u progu odzyskania 

niepodległości, „Studia z geografii politycznej i historycznej” 2015, t. 4, s. 21. 
24

 Zob.: W. Wakar, Rozwój terytorialny narodowości polskiej, Warszawa-Kielce 

1917.  
25

 P. Okulewicz, Koncepcja „Międzymorza” w ujęciu Włodzimierza Wakara, 

„Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2002, Nr 2, s. 214-215. 
26

 P. Eberhardt, op. cit., s. 22. 
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koncepcji intermarium, czyli Międzymorza, która przybliżyła go do 

kręgu piłsudczyków
27

. Z piłsudczykami żywił zresztą nie tylko wspólnotę 

koncepcji geograficznych, co niepodległościowych, co obrazuje jego 

prometeistyczna postawa
28

. W przeciwieństwie do Nałkowskiego, konce-

pcje geopolityczne Wakara nie charakteryzuję się pesymizmem 

geograficznym, stwierdzić można, że wręcz przeciwnie – Wakar, 

świadom trudnego położenia geograficznego Polski, zależności jej od 

sąsiednich mocarstw, zróżnicowania etnicznego ludności, jednocześnie 

dostrzega wiele zalet, m. in. w postaci roli łącznika między Zachodem  

a Wschodem, którym to powinno być jego zdaniem przyszłe państwo 

Polskie
29

.  

 Koncepcja Międzymorza została przez Wakara znacznie bardziej 

doprecyzowana w aspekcie stosunków międzynarodowych od bardziej 

geograficznej koncepcji pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego Romera. 

To, co najistotniejsze w myśli geopolitycznej omawianego badacza, to 

rewolucyjna propozycja utworzenia Związku Ludów Wyzwolonych (lub 

wymiennie: Związku Narodów Wyzwolonych). Projekt miał stanowić 

gwarancję bezpieczeństwa dla odradzających się, mniejszych państw 

Europy Środkowej.  

 O ile na pierwszy rzut oka może mieć to wyraz nader 

paradoksalny, o tyle uznaję, że krytyczne spojrzenie na teorie Wakara 

powinno przede wszystkim koncentrować się na braku osadzenia teorii 

„tranzytowości” w kategorii geopolitycznego real politik (zarzut ten 

zresztą przypisać można tak samo myśli Piłsudskiego odnoszącej się do 

intermarium)
30

. Wakar, konceptualizując przyszłe granice państw, choć 

świadomy zagrożeń ze strony mocarstw ościennych, trudnego położenia 

geograficznego, mimo wszystko nie uznaje – lub uznaje w stosunkowo 

małym stopniu – panujących koniunktur politycznych i geopolitycznych 

układów sił. Bliżej do środowiska sanacji, niźli endencji, Wakarowi  

w tym, że teorie swe opiera na ideach romantycznych, narodowych 

(wschodnie granice zresztą proponował Wakar oprzeć na tych terenach 

granicznych, na których większość ludności jest wyznania katolickieg
31

). 

                                                      
27

 P. Okulewicz, op. cit., s. 212. 
28

 Ibidem, s. 212-213. 
29

 L. Sykulski, Geopolityka. Skrypt dla początkujących, Częstochowa 2014, s. 

117. 
30

 L. Moczulski, op. cit., s. 560-561. 
31

 P. Eberhardt, op. cit., s. 22. 
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Dobitnym tego świadectwem może być stanowisko  

z 1919 roku: 

 „(…) dopokąd jej rozbiorcom [rozbiorcom Polski – przyp. 

Autora) nie będzie uniemożliwiony rabunek ziemi cudzej i narodów 

samoistnych ciemiężenie, dopokąd jej granice sprawiedliwe, a ludów 

bratnich, z którymi wespół niedolę cierpiała, byt niezależny utrwalonymi 

nie zostaną, z niemi tedy jak ongiś nasamprzód dla wspólnej od nastawań 

na wolność obrony do szczerych będzie dążyć przymierzy”
32

. 

 Wakar przedstawia ponadto przyszłą działalność państwa 

polskiego w ramach Związku Ludów Wyzwolonych jako pozbawioną 

„tajemnic i sztuczek”
33

, co przecież uznać należy za całkowitą odwro-

tność makiawelizmu politycznego.  

 W 1925 roku idea Międzymorza zaczęła powoli ulegać 

dezaktualizacji w obliczu zmieniających się warunków politycznych, co 

nie zmienia faktu, że autor wciąż szukał nowych koncepcji integracji 

państw „tranzytowych”, czyli leżących pomiędzy przytaczanymi dwoma 

wielkimi mocarstwami (postulował między innymi integrację bałtycką, 

jednak bez większej recepcji)
34

. Za podstawową przyczynę porażek w za-

kresie utworzenia Związku Narodów Wyzwolonych uznawał Wakar 

słabą i bierną polską dyplomację, a także brak atrakcyjnego programu 

społeczno-politycznego, który zachęcałby zarówno polityków szeregu 

mniejszych państw rejonu, jak i obywateli, do poszerzonej współpracy  

z Rzeczpospolitą
35

. Stosunek krytyczny Wakara wobec pozycji polity-

cznej odrodzonej Rzeczypospolitej zmianie już nie ulegnie. Nie jest to 

jednak w tym aspekcie stosunek emocjonalny, chociaż z całą pewnością 

wyraża on silny zawód panującą sytuacją polityczną. W 1926 roku 

geopolityk stwierdzi zresztą, że zamiast propagować ruchy masowe  

w regionie, mające na celu poprawę bezpieczeństwa nowoutworzonych 

państw wobec zagrożeń ze wschodu i zachodu, Polska „zamknęła się 

znowu w skorupie”
36

.  

                                                      
32

 W. Wakar, Podstawa ładu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1919, [w:] P. 

Okulewicz, op. cit., s. 212. 
33

 Ibidem, s. 212-213.  
34

 P. Okulewicz, op. cit., s. 217-218. 
35

 Ibidem, s. 214. 
36

 W. Wakar, Doświadczenia i błędy naszej polityki zagranicznej wobec zadań 

chwili, Warszawa 1926, s. 62-66. 
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 Poniekąd w ramach posłowia do geopolitycznej koncepcji 

„tranzytowości” Włodzimierza Wakara warto powiedzieć o tym, że teoria 

ta w żadnym razie nie stanowi „kompromisu” pomiędzy koncepcjami 

Nałkowskiego i Romera (tezę tę podejmuje Autor jako polemikę  

z literaturą przedmiotu
37

). Gdyby pod względem metodologicznym sko-

rzystać z teorii typów idealnych Maxa Webera
38

 i postawić pytanie ba-

dawcze: w jakim stopniu tudzież w którym punkcie pomiędzy teorią 

„tranzytowości” a koncepcją „pomostowości” znajduje się Wakarowska 

„tranzytowość”, to odpowiedź brzmiałaby: w żadnym. Jest to bowiem 

koncepcja oryginalna, której największy związek pod względem 

podobieństwa dostrzec można porównując koncepcje intermarium 

Piłsudskiego i ideę powstania Związków Ludów Wyzwolonych Wakara. 

Nie jest to jednak teoria opierająca się lub łącząca koncepcje 

Nałkowskiego z koncepcjami Romera.  

V. Ujęcie porównawcze koncepcji geopolitycznych Wacława 

Nałkowskiego, Eugeniusza Remera i Włodzimierza Wakara 

Tabela 1 

Porównanie koncepcji geopolitycznych 

 
Wacław 

Nałkowski 
Eugeniusz Romer 

Włodzimierz 

Wakar 

Model 

teoretyczny „przejściowość” „pomostowość” „tranzytowość” 

Czynnik 

gwarantujący 

niepodległoś

ć 

Wzmożona 

integracja z 

Zachodem (lecz 

de facto brak 

czynnika 

gwarantującego) 

Utworzenie 

pomostu 

Bałtycko-

Czarnomorskiego 

Związek 

Ludów 

Wyzwolonych 

Podejście 

ideowe 

Pragmatyzm Real politik, racja 

stanu 

Prometeizm, 

egoizm 

narodowy 

                                                      
37

 Zob.: Mariusz Kowalski, Miejsce Polski w systemie geopolitycznym 

nowożytnej Europy, [w:] Źródła nad geopolityką XX wieku, pod. red. P. 

Eberhardt, Warszawa 2013, s. 235. 
38

 M. Weber, Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984. 



M. Lisewski: Przegląd wybranych koncepcji geopolitycznych w zakresie 

bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej na początku XX wieku 

342 

 

Główne 

źródła 

Analiza 

geograficzna, 

analiza 

kulturowa, 

geopolityka 

migracji 

Analiza 

geograficzna, 

hydrografia, 

analiza układów 

rzecznych, 

zlewisk i form 

niżowych 

Analiza 

geograficzna, 

analiza 

etniczna, 

geografia 

sakralna, 

„pośredni-

czący” 

charakter 

terytorium 

Charakter 

polityczny 

Teoria naukowa Teoria naukowa i 

propozycja 

polityczna 

Raczej 

propozycja 

polityczna 

Determinizm Determinizm 

geograficzny, 

determinizm 

cywilizacyjny 

(pośrednictwo 

cywilizacyjne 

Polski między 

Wschodem a 

Zachodem) 

Umiarkowany 

determinizm 

geograficzny 

Raczej nie 

występuje 

Charakter 

wniosko-

wania 

Pesymizm 

geograficzny 

Elementy 

pozytywizmu 

geograficznego 

Elementy 

pozytywizmu i 

pesymizmu 

geograficznego 

Charakter 

rozumowania 

Rozumowanie 

praktyczne 

Rozumowanie 

praktyczne 

Rozumowanie 

deklaratywne 

Źródło: Opracowanie własne. 

VI. Współczesne występowanie pierwszych polskich koncepcji 

geopolitycznych 

 Od momentu powstania przedstawionych w niniejszym artykule 

jednych z pierwszych  polskich koncepcji geopolitycznych rzeczywistość 

społeczno-polityczna zdążyła się była radykalnie zmienić przynajmniej 

kilkukrotnie. Nieudane zabiegi dyplomatyczne rządu Piłsudskiego, 

dotyczące utworzenia osi państw między Morzem Czarnym, Morzem 

Bałtyckim i Morzem Adriatyckim, a następnie rychły wybuch II Wojny 

Światowej spowodowały, że polskie badania geopolityczne uległy 
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znacznej depopularyzacji. Okres PRL również był dla tej subdyscypliny 

badawczej niewątpliwie niekorzystny, a prace geopolityczne były „na 

cenzurowanym” (z kilkoma wyjątkami, które jednak nie miały charakteru 

relewantnego i nie zmieniały ogółu rzeczy)
39

. Sytuacja zaczęła się zmie-

niać wraz z transformacją ustrojową, która – kolokwialnie mówiąc – 

„uwolniła” polską geopolitykę akademicką. Chociaż wciąż występuje 

głęboko zakorzeniona polemika na temat tego, czy geopolityka jest  

w ogóle pełnoprawną dyscypliną badawczą, posiadającą i posługującą się 

obiektywną metodologią badań, to jednak istotnych pozycji z pogranicza 

geopolityki, geografii politycznej, czy geostrategii przybywa
40

.  

 W zakresie występowania koncepcji geopolitycznych  

w wymiarze społeczno-politycznym, tudzież kulturowym, nie można 

jednak mówić o popularności. Wiąże się to jednak ze zmianą środowiska 

podmiotów współczesnych stosunków międzynarodowych. 

Członkowstwo w takich podmiotach, jak Unia Europejska, czy Traktat 

Północnoatlantycki, same w sobie są de facto rezultatem wybranych 

założeń geopolitycznych. Te zaś w okresie po transformacji ustrojowej 

polegały głównie na większej integracji z Zachodem. Bezpośrednio 

wchodząca w skład polityki zagranicznej w zakresie bezpieczeństwa 

państwa, była to strategia wielu obozów politycznych, najwyraziściej 

bodajże wypowiedziana w marketingowym motto Kongresu Liberalno-

Demokratycznego, z kampanii do wyborów parlamentarnych w 1991 

roku; „Ani w lewo, ani w prawo, tylko prosto do Europy!”
41

 Tendencje 

sympatyzowania z Zachodem w polityce zagranicznej, z perspektywy 

czasu można stwierdzić, że stanowiły jasną konsekwencje okresu Układu 

Warszawskiego. O tym jednak, że tendencje te nigdy nie są wieczne, 

świadczy doskonale reorientacja polskiej polityki zagranicznej za sprawą 

zwycięstwa wyborczego partii Prawo i Sprawiedliwość i pogarszające się 

relacje z Unią Europejską.  

 Koncepcje geopolityczne Wacława Nałkowskiego, Eugeniusza 

Romera i Włodzimierza Wakara, chociaż sytuacja społeczno-polityczna  

i geopolityczna uległa znacznym zmianom, nie zniknęły całkowicie  

z życia publicznego. Ich elementy widoczne są w powracających  

                                                      
39

 L. Sykulski, Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i 

perspektyw rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 195. 
40

 Niewątpliwie pozytywny wpływ na to mają tacy badacze, jak L. Moczulski, L. 

Sykulski, P. Eberhardt, M. Sułek, W. Kazanecki, J. Potulski i wielu innych.  
41

 „Kongres Liberalno-Demokratyczny”, http://www.bliskopolski.pl/leksykon-

/kongres-liberalno-demokratyczny, dostęp: 03.03.2018. 
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w ostatnim czasie koncepcjach współczesnego stworzenia 

Międzymorza
42

. Naukowy punkt widzenia powinien jednak silnie propo-

nować krytycyzm przy ocenie tego rodzaju postulatów, zważywszy na 

fakt, że główny ich charakter nie leży w faktycznej polityce zagranicznej, 

co atrakcyjności medialnej i tego rodzaju wpływu na społeczeństwo czy 

elektorat. 

 Istotnym poruszenia kontekstem przy omawianiu polskich 

koncepcji geopolitycznych jest kwestia popularności polityki 

zagranicznej jako elementu działalności współczesnych partii 

politycznych. Ze względu na to, że nie ma w systemie polskim na tyle 

wykształconych niezależnych think-tanków, jak ma to miejsce np.  

w Stanach Zjednoczonych, gdzie partycypują tak znani geopolityce, jak 

np. Francis Fukuyama, nie licząc kilku ośrodków debaty politologicznej 

obowiązek główny wpływ na kształtowanie polityki zagranicznej mają 

partie polityczne. O ile w czasie odradzania się państwa polskiego  

u progu XX wieku myśl strategiczna była popularna
43

, o tyle współ-

cześnie jest raczej zgoła odwrotnie, co poświadczają ilościowe badania 

Iwony Galewskiej
44

. Iwona Galewska, badając polską politykę zagrani-

czną na przestrzeni dwudziestu lat (1991–2011) dokonała m.in. 

opracowania obrazującego, jaki procent postulatów wyborczych 

konkretnych partii politycznych przy danych wyborach parlamentarnych 

zawierała treści o tematyce z zakresu polityki zagranicznej. Wyniki 

pokazują, że w programach partii politycznych jest niska liczba 

postulatów odnoszących się do polityki zagranicznej. Według analizy 

ilościowej Galewskiej tą partią, którą ze miała największy procent 

postulatów dot. polityki zagranicznej ze wszystkich kampanii 

wyborczych na przestrzeni wskazanych dwudziestu lat, była Lewica  

i Demokraci w wyborach parlamentarnych z 2007 roku. Postulatów  

z zakresu polityki zagranicznej LiD wobec całości postulatów było 

1,43%. 

                                                      
42

 Strona internetowa serwisu Wpolityce, https://wpolityce.pl/polityka/261437-

prezydent-duda-mysle-o-tworzeniu-partnerskiego-bloku-panstw-od-baltyku-po-

morze-czarne, „Prezydent Duda: Myślę o tworzeniu partnerskiego bloku państw 

od Bałtyku po Morze Czarne”, dostęp: 03.03.2018. 
43

 Podobnie, jak popularniejsze było samo w sobie „mówienie o polityce”; 

kultura polityczna, w rozumieniu Almonda, Powella i Verby była w 

dwudziestoleciu międzywojennym na znacznie wyższym poziomie. 
44

 I. Godlewska, Polityka zagraniczna, [w:] Kluczowe kwestie polskiej polityki. 

Analiza programów partii politycznych w latach 1991-2011, pod red. E. 

Skarbacz, Toruń 2013, s. 295-298. 
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 VII. Podsumowanie 

 Koncepcje geopolityczne Nałkowskiego, Romera i Wakara 

wniosły relewantny wkład głównie w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, 

na poziomie dyskursu społeczno-politycznego na temat tworzenia  

i zarysu nowopowstającego państwa. Po drugie, wniosły niepodważalnie 

fundamentalny wkład w dalszy rozwój geopolityki jako subdyscypliny 

badawczej. Co więcej, teorie przytaczanych w niniejszym artykule 

autorów podłożyły fundamenty nie tylko do dalszych rozważań  

o charakterze geopolitycznym, lecz również wpłynęły na pojmowanie 

takich pojęć, jak geografia sakralna, geopolityka migracji, czy wreszcie 

badania nad rodzajem i relacjami pomiędzy cywilizacjami. 

 W niniejszym artykule zostało pokazane, jak – może czasem 

wbrew pozorom – koncepcje geopolityczne Nałkowskiego, Romera  

i Wakara są od siebie różne i stanowią odrębne i w pełni autonomiczne 

teorie naukowe. Jednocześnie, dzięki analitycznemu ujęciu 

porównawczemu, artykuł obrazuje dalszą potrzebę badań 

retrohistorycznych w zakresie teorii geopolitycznych, które mogą być 

kontynuowane w takich sferach, jak np.: stopnie determinizmu 

geograficznego w teoriach ww. badaczy, podejście ideowe w zakresie 

tworzenia koncepcji geopolitycznych czy też stopień wpływu tychże 

koncepcji na realne działania polityczne decydentów państwowych.  

 Nie ulega wątpliwości, że współcześnie mamy do czynienia  

z sytuacją, w której klasyczne koncepcje geopolityczne na płaszczyźnie 

decydowania politycznego tracą na znaczeniu. Poniekąd obrazują to 

przytaczane w artykule badania ilościowe odnoszące się do stopnia 

występowania tematyki z zakresu polityki zagranicznej w postulatach 

partii politycznych. Z drugiej jednak strony, płaszczyzna geopolityki 

akademickiej znacznie się rozwija
45

, co w jakiejś mierze zawdzięczamy 

właśnie autorom koncepcji „przejściowości”, „pomostowości”  

i „tranzytowości”.  

 

 

 

                                                      
45

 L. Sykulski, Geopolityka akademicka w Polsce – zarys stanu badań i 

perspektyw rozwoju, „Przegląd Geopolityczny” 2009, t. 1, s. 198-203. 
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Status of the prosecutor's office in the course of political changes 

in Poland after the First World War 

 

Abstrakt 

 Na przestrzeni prokuratura regulowana była wieloma aktami 

prawnymi. Każdy z nich sytuował prokuraturę na innej pozycji oraz 

dostosowywał ją do przemian ustrojowych. Artykuł opisuje ten proces 

począwszy od czasów zaborczych aż do czasu teraźniejszego. Wskazuje 

na powiązanie prokuratury z rządem, a także na wszelkie uprawnienia 

oraz obowiązki spoczywające na funkcjonariuszach prokuratury  

w poszczególnych okresach. Opisuje również zmiany zachodzące  

w strukturze organizacyjnej. W zakończeniu podsumowuje proces 

ewolucji prokuratury oraz wskazuje jej wpływ na obecne regulacje.  

Słowa kluczowe:  

prokurator, prokuratura, ustrój państwa 

Abstract 

 The public prosecutor's office was regulated by many legal acts. 

Each of them placed the prosecution in a different position and adapted it 

to the political changes. The article describes this process from the 

partitioning times to the present. It indicates the connection between the 

prosecutor's office and the government, as well as all the powers and 

responsibilities of prosecutors in particular periods. It also describes the 

changes taking place in the organizational structure. In conclusion, it 

summarizes the evolution of the prosecutor's office and indicates its 

impact on current regulations. 
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 Znaczenie słowa prokuratura sięga czasów antycznych.  

W starożytnym Rzymie termin prokurator posiadał kilka znaczeń. 

Prokuratorem był zastępca ustanawiany w sposób nieformalny; osoba  

z pełnomocnictwem do prowadzenia wszystkich interesów np. zarządca 

majątku strony lub też osoba mająca pełnomocnictwo tylko do zastępstwa 

w procesie sądowym. Wszelkie stosunki pomiędzy prokuratorem a osoba 

udzielającą pełnomocnictwa regulowano na podstawie kontraktu 

zlecenia, lub skargi z tytułu prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. 

Mianem prokuratora nazywano również wysokiego dygnitarza, któremu 

przysługiwała pełnia władzy sądowej i administracyjnej. Współczesny 

charakter działania prokuratora został ukształtowany dopiero  

w XIV w. we Francji. Chronił on wtedy interesy fiskalne oraz interesy 

szlachty w sprawach cywilnych i karnych. Na ziemiach Polskich 

namiastka prokuratury pojawiła się w wieku XIII, kiedy powołano urząd 

konsula do ścigania łotrów i rycerzy-rabusiów. W XIV wieku pojawili się 

natomiast justycjariusze (oprawcy), którzy zajmowali się ściganiem 

podejrzanych, prowadzili śledztwa i odbywali sądy. Ich głównym 

zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. XV wiek 

spowodował  przekształcenie justycjariuszy w urzędników policyjnych,  

a XVI wiek to już wprowadzenie postępowania inkwizycyjnego. Cechą 

charakterystyczną było dołączenie do obowiązków sędziego prowadzenia 

śledztwa. Co prawda powierzono jednak to zadanie urzędnikowi 

zwanemu instygatorem, jednakże ostateczne decyzje podejmował sąd.  

Z czasem przerodziło się to w utworzenie urzędu instygatorów koronnych 

oraz instygatorów przy sądach ziemskich i grodzkich. Powstanie tego 

urzędu tak naprawdę zapoczątkowało kształtowanie się współczesnej 

instytucji oskarżyciela publicznego. A więc jak widzimy rozwój 

prokuratury był dość długi i przewrotny. Obecnie prokuratura stanowi 

jeden z najważniejszych elementów wymiaru sprawiedliwości. 

Pokrzywdzony nie musi osobiście dochodzić odpowiedzialności przed 

sądem, ponieważ z pomocą przychodzi mu prokurator, co  

w konsekwencji czyni przestępstwo nie tylko naruszeniem dobra 

indywidualnego, lecz także porządku całego społeczeństwa.  

 Prokuratura w latach międzywojennych była organem wymiaru 

sprawiedliwości, ściśle związanym z sądami. Naczelnym Prokuratorem 

był Minister Sprawiedliwości.  Funkcjonowała na podstawie prawa  
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o ustroju sądów powszechnych. Przy Sądzie Najwyższym funkcjonował 

Pierwszy prokurator wraz z prokuratorami i wiceprokuratorami Sądu 

Najwyższego, przy sądach apelacyjnych działali prokuratorzy  

i wiceprokuratorzy apelacyjni, a przy sądach okręgowych prokuratorzy, 

wiceprokuratorzy i podprokuratorzy okręgowi. Co więcej Minister 

Sprawiedliwości mógł ustanawiać podprokuratorów okręgowych przy 

niektórych sądach grodzkich.  Organizacja opierała się na zasadach 

jednolitości, centralizmu, hierarchicznego podporządkowania, legalizmu, 

substytucji i dewolucji. Do pierwszych aktów regulujących prokuraturę 

zaliczyć należy: Tymczasową instrukcję ogólna dla sądów Królestwa 

Polskiego z dnia 26 sierpnia 1917 roku
1
, Dekret Naczelnika Państwa  

z dnia 8 lutego 1919 roku (wprowadził zmiany w wymiarze 

sprawiedliwości w byłym zaborze austriackim), art. 7 ustawy z dnia 1 

sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy 

pruskiej
2
 (dotyczył zasad powoływania prokuratorów), Dekret Naczel-

nego Wodza Wojsk Polskich wydany 1 lutego 1919 roku – Ustawa  

o tymczasowej organizacji sądowej Wojska Polskiego
3
 (powołano insty-

tucję Naczelnego Prokuratora Wojskowego). Rok po odzyskaniu przez 

Polskę Niepodległości w 1919 powołano pierwszą komisje 

kodyfikacyjną, która to doprowadziła do uchwalenia 19 marca 1928 roku  

pierwszego polskiego kodeksu postępowania karnego
4
. Do czasu wejścia 

w życie kodeksu obowiązywały przepisy zaborcze tj. rosyjska ustawa 

postępowania karnego z dnia 20 listopada 1864 roku, niemiecki kodeks 

postępowania karnego z 1 lutego 1877 roku oraz austriacki kodeks 

postępowania karnego z 23 maja  1873 roku. Miały one spory wpływ na 

późniejsze uregulowania prawne, ponieważ Kodeks z 1928 r. opierał się 

na modelach rozwiązań znanych z państw zaborczych oraz Księstwa 

Warszawskiego. Kodeks polski przyjmował mieszaną formę procesu 

karnego, który objawiał się w kontradyktoryjności i jawności procesu 

oraz systemem odwoławczym o charakterze apelacyjno-kasacyjnym. 

Czynił prokuratora oskarżycielem publiczny przed wszystkimi sądami. 

Do kodeksu włączono zasadę legalizmu ( art. 53 kodeksu postępowania 

                                                      
1
 Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu 

Królestwa Polskiego Nr 2, poz.4  
2
 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 roku o tymczasowej organizacji zarządu byłej 

dzielnicy pruskiej (Dz. Pr. P.P. Nr 15, poz. 200)  
3
 Dekret Naczelnego Wodza Wojsk Polskich wydany 1 lutego 1919 roku – 

Ustawa o tymczasowej organizacji sądowej Wojska Polskiego (Dziennik 

Rozkazów Wojskowych Nr 11 poz. 303) 
4
 Rozporządzenie  Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. Nr 33 poz. 313) 
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karnego z 1928 r.), dzięki której prokurator był zobligowany do 

wnoszenia i popierania oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane  

z urzędu. Pojawiła się też możliwość zastosowania przez sąd umorzenia 

absorpcyjnego (art 4 k.p.k. z 1928 r.). Głównym zadaniem prokuratora 

było wszechstronne zbadanie sprawy i utrwalenie dowodów dla sądu. 

Śledztwo  prowadzone było w sprawach należących do właściwości 

sądów przysięgłych lub sądu okręgowego. Konieczne było śledztwo  

w sprawach o zbrodnie, w sprawach popieranych przez oskarżyciela 

posiłkowego oraz we wszystkich sprawach na wniosek prokuratora gdy 

wymagały tego okoliczności sprawy albo na wniosek oskarżonego lub też 

gdy sędzia śledczy uznał to za konieczne. Co do samego śledztwa było 

ono bardzo sformalizowane. Zadaniem dochodzenia było wyjaśnienie czy 

i przez kogo przestępstwo zostało popełnione oraz czy istnieje 

dostateczna podstawa prowadzenia dochodzenia. Prowadził je 

bezpośrednio prokurator lub za pomocą policji. W praktyce rozróżnienie 

na śledztwo i dochodzenie w II RP nie istniało. Organy władzy cywilnej, 

wojskowe, samorządowe oraz policja zobowiązani byli na mocy art. 8 

k.p.k. z 1928 r. do udzielania pomocy i wykonywania poleceń 

prokuratora i sądu. Prokurator posiadał nadzór nad wykonywaniem 

wyroków sądowych m.in. poprzez asystę przy wykonywaniu kary śmierci 

oraz kontrolę kar pozbawienia wolności. Udział prokuratora w sprawach 

cywilnych był sytuacją dosyć rzadką.  Kwestie postępowania doraźnego 

regulowało odrębne Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

o postępowaniu doraźnym z 19 marca 1928 r.
5
 Odbywało się ono bez 

śledztwa i prowadzone było przez prokuratora samodzielnie, z udziałem 

policji, sędziów śledczych lub sadów grodzkich.       

 Zanim jednak Kodeks postępowania karnego zaczął w pełni 

funkcjonować model prokuratury  w dziale VI ,,Urzędy prokuratorskie” 

regulowało rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6 lutego 

1928 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych
6
. Zgodnie z nim Pro-

kurator stał na straży praworządności, podlegał zwierzchnictwu 

służbowemu oraz działał zgodnie z zasadą bezstronności. Wszelkie 

zadania prokuratora wynikały z Regulaminu urzędowania prokuratur 

                                                      
5

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o postępowaniu 

doraźnym z 19 marca 1928 r. (Dz. U. Nr 33 poz. 315) 
6
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 6 lutego 1928 roku - Prawo 

o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 12 poz, 93). 
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sądów apelacyjnych i okręgowych
7
. Prokuratorem mogła być mianowana 

osoba posiadająca polskie obywatelstwo, korzystająca w pełni z praw 

cywilnych i obywatelskich, nieskazitelnego charakteru, która ukończyła 

25 lat, władająca językiem polskim, mająca ukończone studia prawnicze, 

aplikację i złożony egzamin, profesorowie i doktoranci nauk prawnych na 

polskich uniwersytetach państwowych, adwokaci i stali urzędnicy 

referendarscy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

oficerowie korpusu sądowego którzy byli prokuratorami  

i podprokuratorami wojskowymi.  

 ,,Ustrój prokuratury przedwojennej funkcjonował również  

w początkach Polski Ludowej, dostosowując się do owych zadań  

i potrzeb”
8
. Nowe powojenne oblicze prokuratury miało za zadanie re-

alizację zadań obrony i utrwalenia nowego ładu i porządku społecznego 

oraz podstaw ustrojowych państwa a przede wszystkim w celu likwidacji 

skutków wojny. Aby umożliwić szybkie ściganie wojennych zbrodniarzy 

hitlerowskich i zdrajców narodu uchwalono ,,dekret z 31 sierpnia 1944 r. 

o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych 

zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla 

zdrajców Narodu Polskiego”
9
. Utworzone zostały na mocy dekretu spe-

cjalne sądy karne i istniały do 1946 r., a postępowanie przed tym sądem 

toczyło się według obowiązujących przepisów kodeksu postępowania 

karnego. O każdym czynie podlegającym właściwości specjalnego sądu 

karnego niezwłocznie władze powiadamiały prokuratora tego sądu. 

Wobec takiej osoby prokurator zarządzał aresztowanie, a samego 

śledztwa nie prowadziło się. Prokurator zobligowany był do prowadzenia 

dochodzenia samodzielnie, bądź za pośrednictwem organów 

bezpieczeństwa publicznego lub sędziów śledczych. Akt oskarżenia  

w takiej sprawie powinien być wniesiony w ciągu 14 dni od ujęcia 

podejrzanego i nie musiał zawierać uzasadnienia.  

                                                      
7

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. - 

Regulamin urzędowania prokuratur apelacyjnych i okręgowych (Dz. U. Nr 46, 

poz. 382) 
8
 Zob. K. Adamowicz, B. Surowski, Kształtowanie wewnętrznej organizacji 

prokuratur powszechnych w XXXV - stuleciu PRL, ,,Problemy praworządności” 

1978, nr 7, s. 37.  
9
 Dekret z 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich 

zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 

oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. Nr 4, poz. 16). 
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 Rok 1946 przyniósł utworzenie w styczniu Najwyższego 

Trybunału Narodowego
10

 oraz prokuratury Najwyższego Trybunału Na-

rodowego przy Sądzie Najwyższym do rozpoznawania spraw przeciwko 

osobom, które w okresie okupacji dopuściły się zbrodni na obszarze 

państwa polskiego i które zgodnie z deklaracją moskiewska państw 

sprzymierzonych z 1943 r. wydane zostały władzom polskim.  

W postępowaniu przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, 

prokurator Najwyższego Trybunału Narodowego posiadał rozszerzone 

kompetencje. Mógł w sprawach należących do gestii trybunału 

przeprowadzić śledztwo osobiście bądź też zwrócić się  

o przeprowadzenie śledztwa do prokuratora sądu apelacyjnego. 

Prokurator posiadał też w takich sprawach możliwość  zastosowania 

tymczasowego aresztowania, a także zajęcia w całości lub części mienia 

podejrzanego, jego małżonka i dzieci. Wraz ze zmianami ustrojowymi 

poszerzał się również katalog dóbr chronionych przez prawo, ze względu 

na rozszerzający się krąg osób mających dostęp do mienia społecznego  

i idące za tym niebezpieczeństwo zamachów na własność społeczną.  

W związku z tym 16 listopada 1945 roku wydany został dekret  

o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 

Państwa
11

. Uchylił on obowiązujący wcześniej dekret z 30 października 

1944 r. o ochronie Państwa
12

. Wprowadzenie do systemu prawnego de-

kretu wzmocniło pozycję prokuratora w postępowaniu 

przygotowawczym. Informowany był niezwłocznie o rozpoczęciu 

każdego dochodzenia przez organy bezpieczeństwa i korzystał  z praw 

przysługujących sędziom śledczym. Prowadził śledztwo sam bądź zlecał 

je organom bezpieczeństwa. Dekret powołał do życia nowy organ 

ścigania i orzekania, którym była Komisja Specjalna do Walki  

z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym. Miała za zadanie 

wykrywanie i ściganie  przestępstw godzących w interesy życia 

gospodarczego lub społecznego tj. łapownictwo, potajemne gorzelnictwo, 

przywłaszczenie i grabież mienia społecznego. Ustawa konstytucyjna  

z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych 

organów Rzeczypospolitej Polskiej
13

 (Mała Konstytucja), przywracając 

                                                      
10

 Dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym 

(Tekst jedn. Dz. U.  Nr 59, poz. 327 z poźn. zm.) 
11

 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie 

niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. (Dz. U. Nr 53, poz. 300) 
12

 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 

1944 r. o ochronie Państwa. (Dz. U. Nr 10, poz. 50).  
13 

Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania 

najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. Nr 18, poz. 71).  
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monteskiuszowski trójpodział władz także pominęła w swej treści 

prokuraturę. 27 kwiecień 1949 r. przyniósł wprowadzenie zmian 

przepisów postępowania karnego
14

. Ustawa spowodowała  istotne zmiany 

w procesie karnym, w szczególności w zakresie postępowania 

przygotowawczego wprowadziła jedną formę postępowania skupioną  

w rękach prokuratora  tzw. jednolite śledztwo, zniesienie sędziów 

śledczych, sprawowanie przez prokuratora nadzoru nad całym 

postępowaniem przygotowawczym i umożliwienie organom 

bezpieczeństwa publicznego prowadzenia śledztwa, jeżeli nie zostało ono 

wszczęte przez prokuratora. Przełomowy krok w integracji organów 

prokuratorskich stanowiła ustawa z 20 lipca 1950 r. która powołała do 

życia Prokuraturę Rzeczpospolitej Polskiej 
15

. Opierała się ona na modelu 

koncepcji Lenina. ,,Miała ona stać się narzędziem realizowania funkcji 

państwa oraz wywierać znaczący wpływ na wychowanie społeczeństwa  

i umacnianie potrzebnej w nowym ustroju świadomej dyscypliny 

społecznej”
16

. Był to wówczas organ całkowicie niezależny od innych 

organów. Głównym jej celem było sprawowanie kontroli nad 

przestrzeganiem prawa przez wszystkich obywateli oraz organy 

państwowe z wyłączeniem naczelnych organów władzy. Ustawa 

wprowadziła urząd Generalnego Prokuratura Rzeczpospolitej. 

Organizacja prokuratury pokrywała się z podziałem administracyjnym 

państwa. Istniały dwie niezależne od siebie prokuratury – wojskowa  

i powszechna Wszyscy pracownicy prokuratury mieli status 

pracowników państwowych i podlegli przepisom ustawy o państwowej 

służbie cywilnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie  

z regulaminem odpowiedzialności dyscyplinarnej, uchwalonym przez 

Radę Państwa na wniosek Generalnego Prokuratura.  Formalnie 

prokuratura podlegała jedynie Radzie Państwa, a praktycznie władzom 

PZPR. Poza znanymi już wcześniej zadaniami, prokurator mógł 

dodatkowo podejmować czynności niezbędne do ochrony mienia 

społecznego oraz zapobiegania przestępczości (poza postępowaniem 

karnym).  

                                                      
14

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów postępowania karnego. 

(Dz. U. Nr 32, poz. 238)
 

15
 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 

Nr 38, poz. 346. 
16

 J. Smoleński, Rodowód leninowskiej koncepcji prokuratury i jej ustawowa 

realizacja, Problemy Praworządności, 1970, nr 7-8, s. 22. 
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 Kolejnym etapem w dziejach prokuratury było uchwalenie  

w dniu 22 lipca 1952 r. Konstytucji
17

 (tzw. stalinowska). Nowa Kon-

stytucja zrywając z trójpodziałem władzy wprowadziła zasadę 

jednolitości władzy państwowej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Prokurator Generalny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w myśl 

obowiązujących przepisów miał za zadanie czuwanie nad ochroną 

własności społecznej oraz zabezpieczanie poszanowania praw obywateli, 

w szczególności miał czuwać nad ściganiem przestępstw godzących  

w ustój, bezpieczeństwo i niezawisłość Polskiej Rzeczpospolitej 

Ludowej. Dekret z dnia 21 grudnia 1955 o zmianie przepisów 

wojskowego postępowania karnego
18

 na nowo przywrócił formę śledztwa 

i dochodzenia, jednakże nie przywrócił sędziów śledczych. Prokurator 

miał obowiązek umorzyć postępowanie w przypadku znikomej 

szkodliwości czynu, wszczynał, prowadził lub przejmował prowadzenie 

śledztwa i zatwierdzał akt oskarżenia sporządzony przez prowadzącego 

śledztwo lub dochodzenie. Nadal posiadał tez prawo do stosowania 

tymczasowego aresztowania, lecz miał obowiązek o aresztowaniu 

zawiadomić osobę najbliższą podejrzanemu co było wtedy nowością. 

 W dniu 14 kwietnia 1967 r. Sejm uchwalił ustawę o Prokuraturze 

Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
19

. Była ona konkretyzacją założeń  

z Konstytucji z 1952 r., przez co ujmowała kompleksowo wszelkie 

obowiązki i zadania prokuratury oraz określała kierunki jej działania. 

Sama ustawa przeszła trzy nowelizacje w celu dostosowania jej do 

nowych kodyfikacji. Prokuratura działająca w oparciu o tę ustawę oraz 

Konstytucję PRL, funkcjonowała wedle zasady hierarchicznego 

podporządkowania, centralizmu, niepodzielności, niezależność od 

organów administracji, zarówno naczelnych, centralnych jak  

i terenowych, substytucji, dewolucji, indyferencji, jednostkowości, 

legalizmu, ścigania z urzędu oraz obiektywizmu. Wprowadziła 

jednolitość w Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej znosząc 

dotychczasowy podział na prokuraturę powszechną i wojskową.  

,,W aspekcie zakresu kompetencji jednolitość i niepodzielność oznaczają, 

                                                      
17

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm 

Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. ( Dz. U. Nr 33, poz.232). 
18

 Dekret z dnia 21 grudnia 1955 r. o zmianie przepisów wojskowego 

postępowania karnego. (Dz. U. Nr 46 poz. 310) 
19

 Obwieszczenie Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 

dnia 13 marca 1980 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 14 

kwietnia 1980 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (Tekst jedn. 

Dz. U.  Nr 10, poz. 30 z późn. zm) 
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że całokształt funkcji związanych z konstytucyjnymi zadaniami 

Prokuratury (art. 54 Konstytucji) skupiony jest całkowicie i bez reszty  

w pionie Prokuratury PRL . W aspekcie realizacji tych funkcji jednolitość 

i niepodzielność oznaczają z jednej strony, że wszelkie czynności 

dokonane przez poszczególnych prokuratorów uważane są za należącą do 

zakresu działania Prokuratury, może podejmować w zasadzie każdy 

prokurator”
20

. W myśl nowych uregulowań nadrzędnym zadaniem proku-

ratora było strzeżenie praworządności ludowej. Objawiało się ono przede 

wszystkim reakcją prokuratora na wszelkie naruszanie praw  

w tym tych, które nie są przestępstwami. W przypadku wątpliwości, 

których nie był w stanie rozstrzygnąć samodzielnie mógł skorzystać  

z pomocy biegłego. Prokurator stał się rzecznikiem prawnie chronionych 

praw i interesów obywatela. Po raz pierwszy doszło do unormowania 

tzw. prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa. Art 3 omawianej 

ustawy wskazywał katalog zadań Prokuratora Generalnego i podległych 

mu prokuratorów. Prokurator prowadził z urzędu postępowanie sam lub 

zlecał wszczęcie lub prowadzenie takiego postępowania właściwemu 

organowi. Prokuratura była zobligowana do działalności profilaktycznej 

w postaci skierowania do odpowiedniego organu zawiadomienia gdy 

powzięto wiadomości o nieścisłościach. Prokurator miał też nadzór 

penitencjarny nad zakładami w których przebywały osoby pozbawione 

wolności. Prokurator Generalny ponadto mógł wnosić wniosek  

o ułaskawienia do Rady Państwa. Ustawa przyznała mu też funkcję 

badawczą poprzez którą miał za zadanie badać stany i przyczyny 

przestępczości oraz środki jej zwalczania, za pomocą podległych mu 

prokuratorów. Mimo dość szerokiej możliwości kontroli przestrzegania 

prawa spod jego zakresu wyłączone były naczelne organy wraz z władzą 

państwową oraz działalnością sądów. Jednak w przypadku takich 

naruszeń  bądź nieprawidłowości prokurator podejmował czynności 

mające na celu wyjaśnienie sprawy a w przypadku ich stwierdzenia, mógł 

użyć w określonych ustawowo przypadkach przysługującego mu środka 

prawnego jakim był sprzeciw lub wystąpienie. Ponadto mógł zwrócić się 

do właściwej rady narodowej o uchylenie bądź zmianę uchwały 

niezgodnej z prawem.  

 Prokurator Generalny wraz z podległymi mu prokuratorami 

uznawani byli jako organy prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej. W tamtym okresie zawód prokuratura był upolityczniony,  

                                                      
20

 J. Smoleński, Ustawa o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

Komentarz, Warszawa 1971, s. 11.  
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a większość z prokuratorów należało do PZPR.  Było to konsekwencją 

tego, że ,,każda nominacja funkcyjna łącznie z zastępcą prokuratora 

,wymagała zgody właściwego komitetu PZPR”
21

. Nie był to jednak za-

wód tak dobrze płatny jak by się to na pozór wydawało. Ponadto 

cechował się niezależnością od terenowych organów władzy oraz od 

organów administracji państwowej. Istniała podległość jedynie 

prokuratorom przełożonym, a najwyższym w hierarchii był Prokurator 

Generalny. Ustawa o Prokuraturze z 1967 r. po raz pierwszy uregulowała 

przysługujący prokuratorom immunitet, przez co ponosił on wyłącznie 

odpowiedzialność dyscyplinarną lecz tylko za zgodą właściwej komisji 

dyscyplinarnej. Katalog kar dyscyplinarnych zawarty był w art. 64 

omawianej ustawy. Na jej gruncie można było wyróżnić także dwie 

grupy organów: terenowe t.j. prokuratorzy prokuratur wojewódzkich  

i powiatowych oraz organy centralne t.j. prokuratorzy Prokuratury 

Generalnej i Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Co do samego 

prokuratora ustawa wiązała z tym stanowiskiem następujące wymagania 

(art 10 ust. 1-3): 1) musiał być obywatelem polskim, 2) dawał rękojmię 

należytego wykonywania obowiązków prokuratora w Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, 3) posiadał odpowiednie kwalifikacje 

moralne, 4) korzystał z pełni praw obywatelskich i cywilnych;  

4) ukończył uniwersyteckie studia prawnicze; 5) odbył aplikację  

w prokuraturze i złożył egzamin prokuratorski; 6) posiadał odpowiedni 

staż; 7) ukończył 25 lat. Ustawa ponadto regulowała zasady aplikacji 

prokuratorskiej, która trwała 2 lata i kończyła się zdaniem egzaminu 

prokuratorskiego. Wewnętrzną organizację jednostek organizacyjnych 

prokuratury określał statut nadany przez Radę Państwa na wniosek 

Prokuratora Generalnego. W przypadku jednostek wojskowych 

prokuratury statut nadawała Rada Państwa na wniosek Ministra Obrony 

Narodowej przedstawiony w porozumieniu z Prokuratorem Generalnym. 

 Na terytorium Polski dekretem z dnia 12 grudnia 1981 r. Rada 

Państwa uchwaliła stan wojenny
22

. Okres ten dla prokuratury i sądów  

w praktyce opierał się na korzystaniu z 3 obszernych artykułów 46, 48  

i 50.  Znajdowały się w nich m.in. zakaz uczestnictwa w działalności 

zawieszonych związków zawodowych, zakaz organizowania i kierowania 

strajkiem oraz uczestnictwa w nim, zakaz prowadzenia akcjami 

protestacyjnymi, zakaz używania pojazdów mechanicznych stanowiących 

                                                      
21

 A. Herzog, Z dziejów prokuratury polskiej, ,,Prokuratura i Prawo” 2013, Nr 

11, s. 9. 
22

 Dekret z dnia 22 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 poz.154). 
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mienie publiczne, zakaz przebywania w strefie nadgranicznej, czy też 

zmiana miejsca pobytu stałego lub czasowego. Dzień 12 grudnia był nie 

tylko dniem ogłoszenia stanu wojennego, ale też innych dekretów 

mających znaczenie dla prawa karnego. Jednym z nich był np. Dekret  

z dnia 12 grudnia 1981 o postępowaniach szczególnych w sprawach  

o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu 

wojennego
23

. Celem jego wprowadzenia było zapewnienie wzmożonej 

ochrony podstawowych interesów państwa i obywateli oraz usprawnienie 

postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie 

obowiązywania stanu wojennego. Dekret ten dał sądom możliwość 

orzekania każdej kary bez względu na jej ustawowe granice za 

przestępstwa rozpoznawane w postępowaniu doraźnym. Prokurator na 

mocy art. 8 był zobligowany do stosowania tymczasowego aresztowania, 

mógł też odstąpić od prowadzenia sprawy w trybie doraźnym jeżeli ze 

względu na okoliczności stopień społecznego niebezpieczeństwa nie był 

wysoki. Rozszerzono także zakres stosowania trybu uproszczonego  

i przyśpieszonego. Dniem wyczekiwanym wtedy przez obywateli okres 

był 20 lipca 1983 w którym uchwałą Rady Państwa zniesiono stan 

wojenny
24

 oraz 21 lipca 1983 r. W którym uchwalono ustawę o am-

nestii
25

. Prokuratorzy w tamtym okresie byli na ogół sprawnym narzę-

dziem w rękach władzy, ponieważ byli wierni wyznaczonym zadaniom 

politycznym oraz sprawnie współpracowali ze Służbą Bezpieczeństwa  

i Milicją Obywatelską. Dlatego też w konsekwencji znalazło to wymiar  

w niechęci społeczeństwa do prokuratorów. Był to też okres w którym 

ok. 30% prokuratorów porzucało swoje stanowiska ze względu na 

sprzeczność poglądów co powodowało jednocześnie duże zmiany 

kadrowe. 

 Zmiany społeczno-polityczne jakie zachodziły w Polsce 

doprowadziły w 1985 roku do uchwalenia ustawy o Prokuraturze PRL
26

 

                                                      
23

 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach 

o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz. U. 

Nr 29, poz. 156). 
24

 Uchwała Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 w sprawie zniesienia stanu 

wojennego ( Dz. U. Nr 39 poz. 178) 
25

 Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii. (Dz. U. Nr 39 poz. 177). 
26

 Dz. U. Nr 31 poz. 138; tekst jedn. Dz. U. Z 1991 r. Nr 25, poz. 103 oraz tekst 

jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 z późn. zm. Tytuł ustawy z dniem 31 

marca 1990 r. otrzymał brzmienie : Ustawa o prokuraturze. 
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Ustawa nie odbiegała od modelu ustrojowego przyjętego w 1950 r.
27

  

i w Konstytucji z 1952 r. Nie wprowadzała istotnych zmian a jedynie 

dostosowała prokuraturę do nowych ustaw, spraw 

wewnątrzorganizacyjnych oraz socjalno-bytowych. Podstawą zmian 

miejsca i roli prokuratury w systemie ustrojowym była ustawa z 29 

grudnia z 1989 r. o zmianie Konstytucji
28

. W samej Konstytucji regulacji 

prokuratury dopatrujemy się wyłącznie w art. 64. w brzmieniu 

,,Prokuratura strzeże praworządności oraz czuwa nad ściganiem 

przestępstw. Prokuratura podlega Ministrowi Sprawiedliwości, który 

sprawuje funkcję Prokuratura Generalnego. Tryb powoływania  

i odwoływania prokuratorów oraz zasady organizacji i postępowania 

organów prokuratury określa ustawa”. Zmiany te spowodowały 

powiązanie prokuratury z władzą wykonawczą. Kolejny etap zmian 

wprowadziła ustawa z 22 marca 1990 roku o zmianie ustawy  

o prokuraturze
29

, która usunęła z niej dotychczasowe niepożądane prze-

pisy jak np. o prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa oraz 

wprowadziła coś co nie było jak się później okazało pożądane. Głównie 

chodziło o upolitycznienie stanowisk kierowniczych w prokuraturze. 

Ponadto doszło do zmniejszenia prestiżu poprzez przyjmowanie na 

ważniejsze stanowiska osób, które nie koniecznie posiadały na to 

stanowisko odpowiednie kompetencje. Zgodnie z art. 3 ustawy  

o prokuraturze z 1985 r. zadaniem prokuratury było strzeżenie 

praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Środki  

w zakresie realizacji tych zadań w postępowaniu karnym obejmowały 

prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego oraz 

sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;  wytaczanie 

powództw w sprawach karnych i cywilnych orz składanie wniosków  

i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku 

pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli wymaga tego ochrona 

praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli, 

podejmowanie środków przewidzianych prawem zmierzających do 

zapewnienia prawidłowego i jednolitego stosowania prawa  

w postępowaniu sądowym, administracyjnym w sprawach o wykroczenia 

oraz w innych postępowaniach. Zmiany wprowadzone w 1990 r. 
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 Ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o Prokuraturze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. Nr 38 poz. 346). 
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Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 75 poz. 444 z późn. zm.). 
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 Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie 

oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. (Dz. U. Nr 20, poz. 121). 
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dotyczyły m.in. wyłączenia kontroli legalności działania administracji 

państwowej i innych państwowych i społecznych jednostek 

organizacyjnych. Szeroki katalog zadań zawiera znowelizowany art. 4 

Ustawy o prokuraturze z 1985 r. m.in. prowadzenie lub nadzorowanie 

postępowania przygotowawczego oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela 

publicznego przed sądami; sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem 

wyroków w sprawach karnych, postępowań o tymczasowym 

aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności Prokuratorzy 

mieli przestrzegać zasady bezstronności i równości obywateli wobec 

prawa. Organem kierowniczym był Prokurator Generalny (Minister 

Sprawiedliwości). Likwidacja Rady Państwa pozwoliła Prokuratorowi 

Generalnemu występować do Trybunału Konstytucyjnego o uchwalenie 

wykładni powszechnie obowiązujących ustaw, i stwierdzenie zgodności 

aktów normatywnych z Konstytucją. Nowelizacja wprowadziła 

rozwiązania dotyczące samorządu prokuratorskiego, których celem była 

demokratyzacja działań prokuratury
30

. Zlikwidowano Prokuraturę Gene-

ralną, utworzono wojewódzkie zgromadzenie prokuratorów, kolegium 

prokuratury wojewódzkiej oraz Radę Prokuratorów przy Prokuratorze 

Generalnym (poprzednie Kolegium Prokuratury PRL). Następnym 

etapem zmian organizacyjnych prokuratury była ustawa z dnia 15 maja 

1993 roku o zmianie ustaw – Prawo o ustroju sądów powszechnych,  

o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym,  

o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów apelacyjnych
31

. 

Prokuratury apelacyjne miały za zadanie prowadzenia spraw 

apelacyjnych i kasacyjnych. Dostosowano wówczas strukturę prokuratury 

do struktury sądów.  Wprowadzenie nowej ustawy pozbawiło natomiast 

Prokuratora Generalnego prawa występowania do Trybunału 

Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności aktów 

ustawodawczych z Konstytucją albo innego aktu normatywnego oraz 

prawa zgłaszania do Sądu najwyższego wniosków w zakresie 

sprawowanego przez Sąd Najwyższy nadzoru nad orzecznictwem sądów 

powszechnych i szczególnych. Po negatywnych jak wielu uważało 

zmianach nastąpił kolejny krok w postaci ustawy z dnia 10 maja 1996 

roku o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie Najwyższym, o Trybunale 

Konstytucyjnym oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  

                                                      
30

 H. Zięba-Załucka, Instytucja prokuratury w Polsce, Warszawa 2003 s. 95. 
31

 Ustawa z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych, o prokuraturze, o Sądzie Najwyższym, o Trybunale 

Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o powołaniu sądów 

apelacyjnych (Dz. U. Nr 47 poz. 213). 
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i ustawy- Prawo o adwokaturze
32

. Zwiększyła ona niezależność prokura-

torów podczas czynności służbowych oraz utrzymała podległość 

służbową. Utworzyła dodatkowo Prokuraturę Krajową. W zamyśle 

ustawodawcy zadaniami Prokuratury Krajowej było zapewnienie 

reprezentacji prokuratury przed Trybunale Konstytucyjnym i Sądem 

Najwyższym. Zwiększenie samodzielności w postaci chociażby 

swobodnej decyzji co do dalszego toku czynności w przypadku 

ewentualnej zmiany okoliczności skutkowało jednak zwiększeniem 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia 

prokuratorowi mimo błędu nie tamowało toku postępowania.  

 Rok 1997 r. przyniósł wprowadzenie nowego Kodeksu 

postępowania karnego
33

 , w którym został wprowadzony szereg zmian 

przystosowujących go do idei państwa prawa oraz standardów 

międzynarodowych w celu usprawnienia postępowania karnego. Analiza 

przepisów o roli i pozycji prokuratora pokazuje, że prokuratorowi 

zabrano wiele uprawnień, ale tez wyposażono go w nowe. Zarówno 

możliwość wykonywania czynności procesowych przed formalnym 

wszczęciem postępowania, jak i udział sądu w postępowaniu 

przygotowawczym akcentuje bardziej rolę prokuratora jako organu 

ścigania niż oskarżyciela publicznego. Jednocześnie trzy nowe instytucje 

(umorzenie absorpcyjne, porozumienie procesowe i mediacja) 

wyposażają prokuratora w uprawnienia organu wymiaru 

sprawiedliwości
34

. 

 Kolejna zmiana wniesiona wraz z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 

roku o Instytucie Pamięci Narodowej wprowadziła Komisję Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
35

. Powstanie Instytutu Pamięci 

Narodowej zapoczątkowało intensywniejsze ściganie zbrodni 

nazistowskich, komunistycznych i innych przestępców przeciwko 

ludności za pomocą wyodrębnionego aparatów komisji ścigania. Istniała 

Główna  komisja Ścigania oraz komisje oddziałowe. Kolejne jednostki 
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 Ustawa z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, Sądzie 

Najwyższym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów 

powszechnych i ustawy - Prawo o adwokaturze. (Dz. U. Nr 77 poz. 367) 
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 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego ( Dz. U. Nr 89 

poz. 555) 
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 E. Zalewski, Pozycja procesowa prokuratora w nowym kodeksie postępowania 

karnego, Prok. I Pr. 1998, nr 4, s. 27. 
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prokuratury powołano ustawa z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnieniu informacji o dokumentacjach bezpieczeństwa państwa z lat 

1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów
36

. Ustanowiono wówczas 

główne Biura Lustracyjne oraz oddziałowe biura lustracyjne. Ustawa  

z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze
37

 dała nowe 

uprawnienia prokuratorom w postaci możliwości pracy prokuratorów 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w wojskowych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury. Nowelizacja ustawy  

o prokuraturze wprowadziła dodatkowy artykuł 8a, który dawał 

możliwość prokuratorowi przełożonemu zmiany bądź uchylenia decyzji 

prokuratora podległego. Nowelizacja zawierała też element 

umożliwiający stworzenie z prokuratury narzędzi politycznego. Chodzi tu 

o podporządkowanie się decyzją Ministra Sprawiedliwości będącego 

jednocześnie Prokuratorem Generalnym a także jego wpływ na rotację 

wśród stanowisk funkcyjnych oraz wszczynanie postępowania 

dyscyplinarnego. 

 Zmian w ustawie o prokuraturze dokonała także ustawa z dnia 29 

czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz niektórych ustaw
38

. Dała ona przede wszystkim 

możliwość utworzenia stanowiska prokuratora prokuratury okręgowej  

w prokuraturze rejonowej oraz stanowiska prokuratora prokuratury 

apelacyjnej w prokuraturze okręgowej. Wprowadzono również instytucję 

asystenta prokuratora.  

 Zasadnicza reforma prokuratury została dokonana ustawą z dnia 

9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych 

innych ustaw
39

. Jej głównym założeniem było odłączenie prokuratury od 

systemu władzy, mające na celu zapobiegnięcie wykorzystania 

prokuratury do celów politycznych. W związku z tym rozdzielono 

funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości i Prokurator 
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Generalny nikomu nie podlegał. Zobowiązany był jedynie do corocznego 

przedstawiania Prezesowi Rady Ministrów sprawozdania z działalności 

prokuratury oraz ewentualnych informacji na dany temat bezpośrednio 

związany ze strzeżeniem praworządności i ściganiem przestępstw. 

Wprowadzono kadencyjność stanowisk kierowniczych  oraz zakaz 

wydawania poleceń co do treści czynności procesowych. Zniesiono też 

możliwość nagradzania prokuratorów za sumienne wykonywanie 

obowiązków. Ustawa uregulowała pociągniecie prokuratura do 

odpowiedzialności karnej oraz tymczasowe aresztowanie. Przyzwalała na 

takie działania ale dopiero po udzieleniu zezwolenia sądu 

dyscyplinarnego bądź w przypadku zatrzymanego, zgody udzielał 

przełożony.  

 W celu zmiany modelu postępowania jurysdykcyjnego  

w kierunku zwiększenia kontradyktoryjności i stworzenia lepszych 

warunków do wyjaśniania spraw ustawodawca wprowadził zmiany  

w kodeksie postępowania karnego przystosowując go do nowych realiów 

ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks  

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
40

. Nowelizacja zna-

cznie przyśpieszyła postępowanie dzięki wprowadzonym zmianom, dała 

też większy zakres ochrony gwarancji procesowych i umożliwiająca 

dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy 

wyrządzone w toku postępowania. Zmianie uległ m.in. art. 297 § 1 pkt 5 

k.p.k., który powinien być rozumiany jako ,,dyrektywa zbierania  

i utrwalania dowodów w takim zakresie, jakim jawi się niezbędny dla 

wsparcia skargi oskarżycielskiej i możliwości realizacji roli, jaką 

oskarżycielowi przyjdzie pełnić po wniesieniu aktu oskarżenia. 

Przedstawione powyżej założenie prowadzi do przerzucenia 

odpowiedzialności za wynik postępowania  sądu na strony, w pierwszym 

zaś rzędzie z uwagi na obowiązującą zasadę domniemania niewinności- 

na oskarżyciela. Sąd powinien pełnić rolę raczej biernego arbitra, który 

po przeprowadzeniu przez strony dowodów, uprzednio wnioskowanych 

przez strony i dopuszczonych przez sąd wyda sprawiedliwe 

rozstrzygnięcie”
41

 . Wzrosło także prawdopodobieństwo braku dostate-

cznych dowodów popełnienia przestępstwa, ponieważ zniesiono przepisy 

umożliwiające zwrot sprawy prokuratorowi do postępowania 
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przygotowawczego w celu jej uzupełnienia. Ponadto prokuratorzy będą 

odtąd musieli obowiązkowo uczestniczyć w rozprawie w sprawach  

o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz w sprawach 

drobniejszych (art. 46 k.p.k.). Nowelizacja przyznała im także 

uprawnienie w postaci możliwości cofnięcia aktu oskarżenia aż do 

rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 14 1§ 2 k.p.k.). Zobligowała 

prokuratora do przedstawienia podejrzanemu i jego obrońcy ujawnionych 

dowodów przed złożeniem wniosku o tymczasowe aresztowanie.   

 Najnowsza jak dotąd ustawa z dnia 28 marca 2016 r. - Prawo  

o prokuraturze
42

. Powraca ona jakby do modelu odpowiedzialności pro-

kuratora sprzed 31 marca 2010 r.. Ustawa przywróciła instytucję 

Prokuratury Krajowej i Prokuratora Krajowego. Doszło do ponownego 

połączenia funkcji Prokuratora Generalnego z Ministrem 

Sprawiedliwości, i zwiększenie jego kompetencji. Objęło ono sferę 

postępowania dyscyplinarnego, wpływu na zmiany kadrowe, wpływu na 

postępowanie przygotowawcze i funkcjonowanie prokuratury. 

Zastąpiono prokuratury apelacyjne prokuraturami regionalnymi, 

utworzono osobny wydział do ścigania sędziów i prokuratorów oraz 

jawne postępowania dyscyplinarne. Prokuratorzy są obowiązani 

wykonywać zarządzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokuratora. 

Korzystnym wydaje się stosowanie wytycznych ze względu na 

ujednolicenie praktyki oraz wskazywanie prawidłowej metodyki 

prowadzenia postępowania przygotowawczego. 

 Podsumowując prokuratura na przestrzeni lat przeszła wiele 

zmian. Często były one bardzo gwałtowne i związane z aktualnie 

panującym ugrupowaniem politycznym. Mimo nie zmieniającego się 

głównego celu postępowania nieustanie zmieniało się ustawodawstwo 

wprowadzając coraz to nowsze dodatkowe instytucje procesowe, 

zmieniające katalog zadań prokuratora oraz strukturę organizacyjną 

prokuratury.  W świetle dzisiejszych regulacji śmiało można powiedzieć 

że doszło od uwolnienia prokuratury od metod i zasad stalinowskich czy 

leninowskich. Patrząc od strony historycznej dopatrujemy się obecnie 

tylko jednego wniosku, że żaden z znanych nam z okresu II RP model 

prokuratury nie był wolny od wad. W aktualnym stanie prawnym mimo 

tak ogromnej roli ciążącej na prokuraturze jaka jest strzeżenie 

praworządności i zapewnienie obywatelom niezbędnej ochrony prawnej, 

pominięcie jej uregulowania w konstytucji jest sytuacją niezrozumiałą. 
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Można by stwierdzić że mamy do czynienia z minimalizowaniem roli 

prokuratury. Niezrozumiały jest także brak inicjatywy ustawodawczej. To 

właśnie w praktyce wychodzą wszelkie niedoskonałości systemu i dzięki 

przyznaniu możliwości wpływu na stanowienie prawa prokuraturze 

łatwiej byłoby te niedoskonałości wyeliminować. W konsekwencji 

funkcjonuje ona tak jak pozwalają jej na to regulacje prawne i dlatego też 

tak ważne jest aby władza pamiętała że prokurator realizuje prawo, które 

jest przez nią stanowione. Co prawda wpływ na stanowienie prawa został 

poniekąd stosunkowo zwiększony poprzez Prokuratora Generalnego jako 

Ministra Sprawiedliwości, lecz mimo to przyznanie wprost inicjatywy 

ustawodawczej mogłoby spowodować korzystniejsze zmiany. Obecnie 

mamy do czynienia z szerokim uprawnieniami prokuratorów co przez 

niektórych jest odbierano jako przesadne i budzące wiele obaw. 

Najważniejsze jednak mimo wszystko wydaje się skuteczne realizowanie 

przez prokuratora zasady bezstronności, nie kierując się przy tym 

względami politycznymi, społecznymi, religijnymi, rasowymi, 

kulturowymi związanymi z płcią oraz każdej innej dyskryminacji, oraz 

ochroną interesu publicznego i prywatnego uczestników postępowania,  

a także  kierowania się bezstronnością. Oczywista jest także dobra 

znajomość przepisów prawa oraz poczucie wypełniania służby na rzecz 

dobra wspólnego i interesu społecznego. Tylko taka postawa niezależnie 

od warunków politycznych pozwoli na skuteczne działanie i nie uleganie 

wpływom otoczenia, co przerodzi się niezwłocznie w zwiększenie 

zaufania społecznego, które na przestrzeni lat było na stosunkowo niskim 

poziomie. 
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The direct application of the Constitution of the Republic of Poland 

 

Abstrakt 

 Podejście do zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji 

przeszło w doktrynie prawa konstytucyjnego istotną ewolucję. 

Pierwotnie, ze względu na uznawanie ustawy zasadniczej przede 

wszystkim za deklarację polityczną, odmawiano jej normatywnego 

charakteru. Stanowisko to zmieniła aktywność Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, który w swoich orzeczeniach w latach 80. XX wieku 

szeroko nawiązywał do postanowień Konstytucji RP. Ze względu na 

redakcję art. 8 ust. 2 Konstytucji RP obecnie zagadnienie to nie budzi już 

wątpliwości. W artykule omówione zostały rodzaje, przesłanki oraz 

zakres bezpośredniego stosowania ustawy zasadniczej. 

Słowa kluczowe:  

zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji, zasada nadrzędności 

Konstytucji 

Abstract 

The approach to the direct application of the Constitution and its 

admissibility in the judicial process of applying law has substantially 

evolved. The constitutional law doctrine has originally indicated that 

because of the political character of Constitution could play a major role 

in setting standards but at the same time no decision about human rights 

or their obligation can be based on it. This opinion has been changed by 

virtue of the judicature of the Supreme Administrative Court that widely 

referred to the Constitution in its ruling. Because of the art. 8 (2) which 

states that the provisions of the Constitution shall apply directly, unless 

the Constitution provides otherwise, there is no doubt at this point of law 
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now. The article deals comprehensively with conditions, types and scope 

of the direct application of the Constitution. 

Key words:  

the direct application of the Constitution, the principle of superiority of 

the Constitution 

 

 Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji stanowi istotny, 

oczywisty i konieczny element rzeczywistości prawnej państw 

demokratycznych
1
. Jej ustanowienie rozstrzyga ostatecznie w przedmio-

cie roli i pozycji ustawy zasadniczej w systemie prawa i wyraża 

przekonanie, że stanowi ona nie tylko akt polityczny, lecz najwyższy 

rangą akt normatywny, który determinuje status jednostki, określa 

przynależne jej prawa i wolności, a także przyznaje realne gwarancje 

możliwości ich egzekwowania w toku obowiązujących procedur 

stosowania prawa
2
.  

 Refleksja nad zagadnieniem bezpośredniego stosowania 

przepisów rangi konstytucyjnej rozpoczęła się w polskiej nauce prawa 

konstytucyjnego już w dwudziestoleciu międzywojennym, za sprawą 

art. 126 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 czerwca 

1921 roku
3
. Norma ta przyznała Konstytucji moc obowiązującą z dniem 

jej ogłoszenia, względnie – o ile urzeczywistnienie jej poszczególnych 

postanowień zawisło od wydania odpowiednich ustaw – zdaniem ich 

wejścia w życie. Jerzy Langrod, rozważając możliwość stosowania 

Konstytucji bez uprzedniego wydania ustawy regulującej dane 

zagadnienie prawne, wskazywał, że większość postanowień konstytucji 

marcowej miała w istocie moc bezpośrednio obowiązującą. Podkreślał, 

że Konstytucja „jest (…) normą prawną samą przez się i jako norma 

ogólna (…) obowiązuje (…) z własnej mocy (…)”
4
. Stanowisko to nie 

zostało jednak powszechnie uznane.  

                                                      
1

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji. Tezy referatu [w:] 

Konferencja naukowa: Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999, s. 12.  
2
 K. Działocha, Komentarz do art. 8 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, s. 36-37. 
3
 Dz. U. nr 44, poz. 267. 

4
 J. Langrod, Zapowiedzi konstytucyjne o wydaniu ustaw specjalnych, Warszawa 

1929, s. 17 [cyt. za:] K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP…, 

s. 11.  
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 Zagadnienie to ponownie stało się przedmiotem debaty wraz  

z przyjęciem Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 

lipca 1952 roku, głównie za sprawą Stefana Rozmaryna
5
, postulującego 

bezpośrednie stosowanie ustawy zasadniczej. Pogląd ten nie zyskał 

pierwotnie akceptacji w orzecznictwie sądowym oraz doktrynie, która, 

wskazując na problem skuteczności prawnej Konstytucji oraz opisowy 

język jej postanowień
6
, skłonna była uznawać ją za „lex imperfecta”

7
.  

 W uchwale z dnia 12 lutego 1955 roku, sygn. I Co 4/55, Sąd 

Najwyższy jednoznacznie wskazał, że „normy konstytucyjne konstytuują 

podstawowe zasady prawne, stanowią zrąb nadbudowy prawnej, 

nienadający się z reguły bezpośrednio do praktycznego stosowania 

w codziennym życiu społeczeństwa bez rozwinięcia w ustawach 

zwykłych i innych aktach normatywnych
8
”. Wątpliwości SN wynikały 

przede wszystkim z samej Konstytucji PRL, której przypisać należy 

nienormatywny, lecz programowo-polityczny charakter oraz niski stopień 

jurydyzacji
9

, a także, w nie mniejszym stopniu, z zasady jedności  

i jednolitości władzy państwowej, którą realizowano przez 

zwierzchnictwo Sejmu w strukturze organów władzy publicznej oraz 

stanowionych przez niego ustaw w hierarchii źródeł prawa
10

, której Kon-

stytucja przyznała prymat i jedynie fragmentarycznym uregulowaniu 

zagadnień praw i wolności człowieka i obywatela, które naturalnie 

najczęściej podlegają bezpośredniemu stosowaniu
11

. Sytuacja ta zmie-

niała się wraz z wprowadzaniem i szerszym stosowaniem mechanizmów 

                                                      
5
 Zob. J. Trzciński, Funkcja prawa konstytucji socjalistycznej, Warszawa 1978; 

A. Burda, Niektóre zagadnienia treści i stosowania Konstytucji PRL, „Studia 

Prawnicze” 1966, nr 13, s. 12 i n.; W. Zakrzewski, Konstytucja państwa a 

konstytucja społeczeństwa, „Państwo i Prawo” 1969, z. 11, s. 776-778. 
6
 A. Kabat, Konstytucja w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, z. 1, s. 39. 
7
A. Kubiak, O interpretacji przepisów programowych Konstytucji, „Państwo i 

Prawo” 1987, z. 4, s. 20.  
8
 LEX 117993. 

9
 K. Działocha, Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Raport końcowy z badań, Warszawa 2006, s. 20. T. Zieliński, Klauzule 

generalne w nowym porządku konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11-

12, s. 138.  
10

 W. Sokolewicz, Glosa do wyroku SN z dnia 28 listopada 1990 roku, III ARN 

28/90, LEX.  
11

 A. Kabat, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie 

Naczelnego Sądu Administracyjnego [w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, K. Działocha (red.), Warszawa 2005, s. 88-89.  
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prawnych, gwarantujących Konstytucji realizację zasady jej nadrzędności 

w systemie prawa, w szczególności powołaniem instytucji ochrony 

konstytucyjności i praworządności, które funkcjonują bezpośrednio  

w oparciu o Konstytucję, a zatem Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich
12

.  

 Z czasem sądy powszechne, choć z pewną powściągliwością, 

podjęły trud bezpośredniego stosowania Konstytucji, pierwotnie 

poszukując w niej odpowiedzi na wątpliwości związane z hierarchią 

źródeł prawa, zasadą wyłączności ustawy oraz granicami działalności 

ustawodawcy, a także nawiązując do stosowanych przez nią klauzul 

generalnych
13

. Istotną rolę odegrał w tym zakresie Naczelny Sąd Admi-

nistracyjny, który już w pierwszych swoich rozstrzygnięciach szeroko 

nawiązywał do norm konstytucyjnych, czyniąc je, łącznie z przepisami 

rangi ustawowej, podstawą własnych rozstrzygnięć
14

, ale też wywodząc  

z nich samodzielne elementy normatywne
15

. NSA wprowadził do prawa 

administracyjnego procesowego istotne zasady prawne, dotyczące 

ochrony sądowej jednostki, odmowy zastosowania aktu 

podustawowego
16

 oraz te, wynikające z klauzuli demokratycznego pań-

stwa prawnego i związanych z nią zasad prawidłowej legislacji
17

, a także 

                                                      
12

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie…, s. 13; L. Garlicki, Ochrona 

konstytucyjności i praworządności, „Państwo i Prawo” 1987, z. 10, s. 125. 
13

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie…, s. 13. 
14

 Wyrok NSA z dnia 6 lutego 1981 roku, sygn. SA 819/80, ONSA 1981/1, poz. 

6; wyrok NSA z dnia 25 lutego 1983 roku, sygn. II SA 2083/82, ONSA 1983/1, 

poz. 14; wyrok NSA z dnia 6 września 1983 roku, sygn. I SA 270/83, ONSA 

1983/2, poz. 70; postanowienie NSA z dnia 28 października 1983 roku, sygn. 

SA/Wr 625/83, ONSA 1983/2, poz. 94; wyrok NSA z dnia 3 stycznia 1984 roku, 

sygn. II SA 1797/83, ONSA 1984/1, poz. 1; wyrok NSA z dnia 13 stycznia 1984 

roku, sygn. SA/Wr 701/83, ONSA 1984/1, poz. 3; wyrok NSA z dnia 18 

kwietnia 1984 roku, sygn. II SA 2156/83, ONSA 1984/1, poz. 39. 
15

 K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa) 

[w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, K. 

Działocha (red.), Warszawa 2005, s. 10-13. 
16

 A. Kabat, Stosowanie Konstytucji w działalności uchwałodawczej Naczelnego 

Sądu Administracyjnego [w:] Państwo w służbie obywateli: Księga jubileuszowa 

Jerzego Świątkiewicza, R. Hauser, L. Nawacki (red.), Warszawa 2005, s. 26-27. 
17

 K. Działocha, Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Raport końcowy…, s. 28. 
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wskazał przepisy prawa powszechnie obowiązującego jako jedynie 

mogące stanowić podstawę decyzji wobec jednostki
18

. 

 W przedmiocie możliwości bezpośredniego stosowania 

Konstytucji przez sądy powszechne ostatecznie rozstrzygnął Sąd 

Najwyższy. W wyroku z dnia 28 listopada 1990 roku, sygn. III ARN 

28/90 wskazał, że nie ma żadnych zasadniczych argumentów, które 

mogłyby być temu przeciwstawiane, szczególnie w zakresie orzekania  

w sferze ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich. 

Uznając, że rewizja nadzwyczajna Ministra Sprawiedliwości od wyroku 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie rozbiórki obiektu 

budowlanego o charakterze letniskowym nie zasługuje na uwzględnienie, 

oparł on swoje rozstrzygnięcie jedynie na konstytucyjnej zasadzie 

równości oraz art. 67 ust. 2 ustawy zasadniczej, podkreślając, że  

w sytuacji, „gdy służy to pełniejszej, szerszej i bardziej skutecznej 

ochronie praw obywateli”, możliwe jest bezpośrednie stosowanie 

Konstytucji
19

. 

 Rozstrzygnięcie to, choć nie bez wyjątków
20

, spotkało się z apro-

batą doktryny. Zbigniew Leoński wskazywał, że orzeczenie SN dotyczy 

pryncypiów ustrojowych państwa prawnego, które w ostatnim czasie,  

z różnych przyczyn zostały rozchwiane. W jego ocenie pewność obrotu 

prawnego wymaga stabilizacji, którą osiągnąć można właśnie w drodze 

prokonstytucyjnej i celowościowej wykładni ustawodawstwa zwykłego. 

Leoński podkreślał, że zgodność działań organów władzy publicznej  

z Konstytucją stanowi element składowy zasady działania administracji 

zgodnie z ustawą. Z zasady tej wywodzić należy także obowiązek 

bezpośredniego stosowania Konstytucji w sytuacjach nadzwyczajnych – 

także w innych przypadkach niż wskazanych w wyroku Sądu 

Najwyższego, bez względu ponadto na fakt, że dane zagadnienie zostało 

uregulowane w akcie rangi ustawowej. W jego ocenie wskazać można 

ponadto inne wartości, wymagające ochrony, które uzasadniają 

bezpośrednie stosowanie Konstytucji
21

.  

                                                      
18

 Wyrok NSA z dnia 6 lutego 1981 roku, sygn. SA 819/90, ONSA 1981/1/6. 
19

 LEX nr 10780. 
20

 Zob. T. Dybowski, Glosa do wyroku SN z dnia 28 listopada 1990 r., III ARN 

28/90, „Przegląd Sądowy” 1991, nr 3. 
21

 Z. Leoński, Glosa do wyroku SN z dnia 28 listopada 1990 roku, III ARN 

28/90, LEX. Zob. Także: A. Zieliński, Glosa do wyroku SN z dnia 28 listopada 

1990 r., III ARN 28/90, „Przegląd Sądowy” 1992, nr 3.  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16782056?cm=DOCUMENT%2523art(67)ust(2)
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 Wyrok Sądu Najwyższego został odczytany jako apel do sądów 

powszechnych o uwzględnianie Konstytucji w procesie stosowania prawa 

oraz zważanie na sposób jej wykładni przez Trybunał Konstytucyjny, 

mające gwarantować zachowanie jednolitości orzecznictwa w dziedzinie 

praw i wolności obywateli
22

. 

 Tak kształtujące się przekonanie ustrojodawcy o konieczności 

zapewnienia ustawie zasadniczej jurydycznego charakteru, towarzyszące 

refleksji nad procesem stosowania Konstytucji PRL, zaowocowało 

dążeniem do zapewnienia postanowieniom nowej Konstytucji redakcji 

zbliżonej do ustawodawstwa zwykłego m.in. przez formułowanie ich w 

sposób bardziej konkretny i precyzyjny, rozszerzenie zakresu 

przedmiotowego regulacji na relacje społeczne i gospodarcze, dotąd 

nieobecne, a także dążeniem do zapewnienia adresatom norm 

konstytucyjnych funkcjonujących i skutecznych instytucji służących ich 

realizacji, w tym także przez wzmocnienia pozycji ustrojowoprawnej 

oraz kompetencji sądów konstytucyjnych
23

.  

 Obowiązek bezpośredniego stosowania Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jego wyrażenie w art. 8 ust. 2 

ustawy zasadniczej, nie budzi już zasadniczych wątpliwości. Zgodnie  

z nim przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że ona sama 

stanowi inaczej. Zasada ta umożliwia, jak słusznie wskazuje Kazimierz 

Działocha, uczynienie normy Konstytucji podstawą rozstrzygnięcia, 

rozumianego jako wydanie aktu o charakterze indywidualno-konkretnym 

w procesie stosowania prawa, z wyłączeniem konieczności odwołania się 

do ustawy, będącej rodzajem pośrednika w tym procesie
24

. Pośredniczącą 

rolę ustawy zdefiniować należy, za Sławomirą Wronkowską-Jaśkiewicz 

jako sytuację, w której Konstytucja upoważnia wskazany organ władzy 

publicznej do podjęcia aktywności, do dokonania danej czynności 

konwencjonalnej, pozostawiając sformułowanie kwestii natury 

proceduralnej ustawie lub także jako sytuację, w której sama 

kompetencja do dokonania tej czynności określona została zarówno 

w Konstytucji, jak i w aktach hierarchicznie od niej niższych. Wyjątkowo 

zupełnie bowiem Konstytucja wprost i samodzielnie określa wszystkie 

                                                      
22

 W. Sokolewicz, Glosa do wyroku SN… 
23

 K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP (stan doktryny prawa) 

[w:] Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, K. 

Działocha (red.), Warszawa 2005, s. 10. 
24

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 36. 
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elementy i zasady dokonywania czynności, do których swoimi 

postanowieniami upoważnia jej adresatów
25

. 

 Pojęcie „bezpośredniego stosowania” rozważać należy  

w nawiązaniu do terminu „stosowanie”, istniejącego na gruncie teorii 

prawa
26

 oraz w oparciu o pojęcie aktów i norm samowykonalnych, okre-

ślających pozycję umów międzynarodowych i regulacji przyjmowanych 

przez organy i organizacje międzynarodowe. Przez „stosowanie” 

rozumieć należy wiążące ustalenie konsekwencji prawnych faktu na 

podstawie obowiązujących norm prawnych
27

; także określenie czynności 

konwencjonalnej, aktualizującej obowiązek prawny adresata prawa  

w rezultacie aktywności organów władzy publicznej, czyniącej użytek 

z kompetencji, przyznanych ich przepisami prawa
28

. Efektem stosowania 

prawa jest wydanie rozstrzygnięcia, przyjmującego postać aktu 

indywidualnego i konkretnego, ustalającego prawo albo obowiązek 

adresata aktu lub ustalający stan faktyczny, lub też adekwatny akt 

prawny, znajdujący zastosowanie do danego stanu faktycznego
29

. „Stoso-

wanie Konstytucji” oznacza coś więcej niż jej przestrzeganie, 

definiowane jako świadome powstrzymywanie się od działań 

sprzecznych z ustawą zasadniczą. Leszek Garlicki wskazuje, że 

stosowanie Konstytucji obejmuje uznanie jej normatywnego charakteru, 

zauważenie jej przydatności w procesie stosowania prawa i traktowanie 

postanowień konstytucyjnych jako istotnych i relewantnych przy 

podejmowaniu wszelkiej aktywności oraz przywoływanie jej 

postanowień „wszędzie i zawsze, gdy jest to możliwe, jako podstawy 

(jednej z podstaw) podejmowanego aktu lub działania”
30

. Stosowanie od-

różnić należy także od realizacji Konstytucji, polegającej na spełnianiu 

                                                      
25

 S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego stosowania Konstytucji, „Państwo 

i Prawo” 2001, z. 9, s. 9-10. 
26

 Zob. A. Kozak, Konstytucja jako podstawa decyzji stosowania prawa [w:] Z 

zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, A. Bator (red.), Wrocław 1999, s. 

102 i n. [cyt. za:] K. Działocha, Problemy bezpośredniego stosowania 

konstytucji. Raport wstępny, K. Działocha (red.), Warszawa 2004, s. 43. 
27

 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 52 [cyt. za:] 

wyrok NSA z dnia 19 listopada 2013 roku, sygn. II GNP 2/13, LEX 1427455. 
28

 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, 

Warszawa 1994, s. 250 [cyt. za:] A. Redelbach, Wpływ praw człowieka na 

wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej, „Ruch Prawniczy, 

Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, z. 2, s. 40-41. 
29

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 40-41. 
30

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie…, s. 21. 
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obowiązków, nakładanych mocą jej postanowień przez wszystkich 

wyznaczonych przez nią adresatów
31

.  

 Na gruncie doktryny prawa konstytucyjnego sporna pozostaje 

definicja pojęcia „bezpośrednie” i związany z nią zakres bezpośredniego 

stosowania Konstytucji, rozumianego jako wydawanie rozstrzygnięć 

wprost i wyłącznie na podstawie normy ustawy zasadniczej, a zatem bez 

konieczności odwoływania się do ustawy, która konkretyzowałaby, 

precyzowałaby i rozwijałaby postanowienia Konstytucji, przez organy 

władzy publicznej, w ramach wykonywania ich konstytucyjnych 

kompetencji
32

. Definicję tę uznać należy za zgodną z pojęciem norm sa-

mowykonalnych, sformułowanych na gruncie prawa międzynarodowego 

przez Krzysztofa Skubiszewskiego. Dla uznania możliwości 

bezpośredniego ich stosowania Autor ten wymaga, by norma prawa 

międzynarodowego została wprowadzona do systemu prawa  

w taki sposób, by jej realizacja nie była uzależniona od podjęcia przez 

państwo jakiejkolwiek działalności ustawodawczej, a także by jej 

sformułowania charakteryzowała precyzyjność i konkretność, umo-

żliwiająca jej przestrzeganie i stosowanie w państwie
33

. Przymiot taki 

przypisać można jedynie tym normom, które mogą stanowić wyłączną 

podstawę rozstrzygnięcia i które, precyzyjne, jasne i zupełne, powiązane 

są ponadto „z technicznymi środkami realizacji w porządku krajowym”
34

. 

 Definicja ta zakłada zatem pomijanie w procesie stosowania 

Konstytucji aktów normatywnych hierarchicznie niższych, regulujących 

tożsame zagadnienie prawne. Na tym tle pojawiają się jednak liczne 

wątpliwości. Wiązać je należy przede wszystkim ze specyficznym 

charakterem samych norm konstytucyjnych oraz struktury ustawy 

zasadniczej, przejawiających się w dużej ogólności uregulowań, 

niedookreśloności pojęć oraz występujących lukach konstrukcyjnych, 

                                                      
31

 S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego…, s. 7.  
32

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 42-43. 
33

 K. Skubiszewski, Stosowanie i przestrzeganie prawa międzynarodowego w 

państwie, „Państwo i Prawo” 1984, z. 9, s. 21. 
34

 P. Daranowski, Norma samowykonalna w krajowym porządku prawnym, 

„Przegląd Stosunków Międzynarodowych”, Opole 1987, nr 2, s. 47 i n. [cyt. za:] 

P. Czarny, B. Naleziński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji; normy 

samowykonalne w Konstytucji [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, 

J. Trzciński (red.), Warszawa 2001, s. 133. 
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wynikających także z wielości funkcji, jakie pełni Konstytucja
35

. Wątpli-

wy pozostaje także sposób postępowania w sytuacji nieuregulowania 

przez ustawodawcę danego zagadnienia prawnego w akcie rangi 

ustawowej oraz związany z tym spór o relację między zasadą 

nadrzędności Konstytucji oraz wyłączności ustawy
36

.  

 Leszek Garlicki wielokrotnie wskazywał na konieczność 

uwarunkowania możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji 

brakiem przepisów rangi ustawowej w danej dziedzinie, które należałoby 

zastosować
37

. Z tezą tą konsekwentnie polemizował jednak Kazimierz 

Działocha. Zauważając, że brak luki w ustawodawstwie nie wyklucza 

per se możliwości bezpośredniego stosowania Konstytucji i podkreślając 

rolę niesamoistnego stosowania ustawy zasadniczej, zachęcał on do 

poszukiwania podstawy rozstrzygnięcia w drodze wspólnej wykładni 

ustawy oraz Konstytucji
38

. Pogląd ten nie uzasadnia jednak uznania, że 

bezpośrednie stosowanie Konstytucji może prowadzić do pomijania 

obowiązujących aktów rangi ustawowej. We wszystkich zatem 

obszarach, w których istnieje regulacja ustawowa, bezpośrednie 

stosowanie Konstytucji powinno być realizowane przez oparcie 

rozstrzygnięcia sądowego zarówno na przepisach Konstytucji, jak  

i ustawy
39

. Tożsame stanowisko zajął w przedmiotowej sprawie Artur 

Preisner. W jego ocenie przesłanka ta związana jest z restrykcyjnie 

rozumianą zasadą wyłączności ustawy, która jako jedyna konkretyzować 

mogła zasady ogólne wynikające z Konstytucji. Czerpała ona swoje 

                                                      
35

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 42-43; S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego…, s. 11-13. 
36

 P. Tuleja, Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP [w:] 

Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, A. Preisner, T. Zalasiński, 

Wrocław 2005, s. 91. Wyrok TK z dnia 24 marca 1998 roku, sygn. K 40/97, 

OTK ZU 2/1998, poz. 12; wyrok TK z dnia 19 kwietnia 1999 roku, sygn. U 

3/98, OTK ZU 4/1999/4/70; wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 roku, sygn. K 

28/98, OTK ZU 4/1999, poz. 70; wyrok TK z dnia 26 czerwca 2001 roku, sygn. 

U 6/00, OTK ZU 5/2001, poz. 122. 
37

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie…, s. 16; B. Nita, Bezpośrednie 

stosowanie konstytucji a rola sądów w ochronie konstytucyjności prawa, 

„Państwo i Prawo” 2002, z. 9, s. 38. Wyrok TK z dnia 28 listopada 2001 roku… 
38

 K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP…, s. 18; K. Działocha, 

Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP…, s. 84. 
39

 K. Działocha, Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Raport końcowy…, s. 25. 
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źródło z literalnej interpretacji art. 62 Konstytucji PRL, która nie znajduje 

umocowania w Konstytucji RP i jej zasadach naczelnych
40

.  

 Za Leszkiem Garlickim wyróżnić można zatem co najmniej dwa 

rodzaje stosowania Konstytucji
41

. 

 Przez „stosowanie samoistne” rozumieć należy wydanie 

rozstrzygnięcia jedynie i wyłącznie (w każdym razie zasadniczo)  

w oparciu o normę, wyinterpretowaną z Konstytucji
42

. W takiej sytuacji 

przepis rangi konstytucyjnej stanowi jedyną i wystarczającą podstawę 

podjęcia aktu stosowania prawa
43

. Podstawowym uwarunkowaniem ta-

kiego stosowania jej postanowień jest adekwatność samej normy. 

Niezbędne jest, by była ona dostatecznie konkretna, jednoznaczna  

i precyzyjna
44

, a zatem nadająca się technicznie do bezpośredniego sto-

sowania
45

.  

 Drugim rodzajem stosowania Konstytucji jest jej 

współstosowanie (stosowanie niesamoistne), które Kazimierz Działocha 

uznaje za „słabszą wersję bezpośredniego stosowania Konstytucji”
46

. Bez 

wątpienia jest ona jednak bardziej obecna w praktyce orzeczniczej 

sądów
47

. Może znaleźć ona zastosowanie, gdy określone zagadnienie sta-

ło się przedmiotem regulacji zarówno aktu rangi ustawowej, jak  

i Konstytucji. Polega ono na ustaleniu treści normy ustawowej w oparciu 

o normę Konstytucji, z uwzględnieniem prymatu tej ostatniej. Słusznie 

wskazuje się, że w tak określonej sytuacji Konstytucja pełnić będzie 

funkcję dyrektywy interpretacyjnej, wpływającej na właściwą, 

prokonstytucyjną wykładnię przepisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że 

                                                      
40

A. Preisner, Dookoła Wojtek. Jeszcze o bezpośrednim stosowaniu Konstytucji 

RP [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i 

inspiracje, L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Warszawa 2003, s. 236. 
41

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie…, s. 15-16. 
42

 Tamże, s. 15. 
43

 K. Działocha, Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Raport końcowy…, s. 22. 
44

 Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2009 roku, sygn. I CSK 482/08, LEX nr 491552; 

wyrok SA w Warszawie z dnia 10 maja 2013 roku, sygn. VI ACa 1362/12, LEX 

nr 1372488. 
45

 S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego…, s. 12. 
46

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 44. 
47

 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 listopada 2007 roku, sygn. IV SA/Po 

391/07, LEX nr 516639. 
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wykładnia taka prowadzić może do wzbogacenia tworzonej normy  

o elementy nieobecne w akcie rangi ustawowej, szczególnie, gdy 

interpretator czyni przedmiotem swojej uwagi zasady naczelne ustawy 

zasadniczej
48

.  

 Leszek Garlicki wyróżnia ponadto trzy kategorie niesamoistnego 

stosowania Konstytucji
49

.  

 „Stosowanie ornamentacyjne” polega na powołaniu normy 

ustawy zasadniczej jedynie subsydiarnie i pozornie, nierzadko jedynie  

w uzasadnieniu rozstrzygnięcia, które sąd oprzeć mógł wyłącznie na 

jednoznacznych i kategorycznych przepisach ustawy. W takiej sytuacji 

odwołanie się do norm Konstytucji wzmocnić ma jedynie argumentację 

sądu meriti, odgrywa także pewną rolę edukacyjną
50

.  

 Przez „stosowanie interpretacyjne” rozumieć należy sytuację,  

w której sąd określa treść normy prawnej w oparciu o Konstytucję oraz 

ustawę, przy czym roli ustawy zasadniczej nie można ograniczyć jedynie 

do wzorca w procesie wykładni; stanowi ona bowiem czynnik 

„współtworzący”, wzbogacający normę prawną. Wydaje się 

to szczególnie istotne, gdy dany przepis interpretować można na wiele 

sposobów. Często dopiero bowiem usytuowanie istniejących wątpliwości 

interpretacyjnych w perspektywie zasad i wartości konstytucyjnych 

umożliwia sformułowanie jednoznacznej normy, mogącej funkcjonować 

w systemie i pozostającej w zgodzie z aktami hierarchicznie wyższymi
51

.  

 „Stosowanie modyfikacyjne” umożliwia natomiast rozstrzyganie 

konfliktów w przedmiocie konstytucyjności przepisów prawa. W razie 

stwierdzenia niezgodności postanowień ustawy z Konstytucją organ 

stosujący prawo rozstrzyga w tym przedmiocie, przyznając 

pierwszeństwo normie ustawy zasadniczej, uzupełniając treść normy 

ustawowej lub też dostosowując sposób jej interpretacji do wzorców 

konstytucyjnych, nierzadko zawężając jej zakres przedmiotowy lub 

podmiotowy. W tak określonej sytuacji ustawa zasadnicza może  

w szczególności określać zakres stosowania przepisów ustawy, zakres ich 

obowiązywania, a także rozstrzygać w przedmiocie sposobu ich 

                                                      
48

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 44-45. 
49

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie…, s. 24-25. 
50

 Tamże. 
51

 Tamże, s. 25-26. 
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interpretacji
52

. Tego rodzaju stosowanie wpływać może także na ocenę 

konstytucyjności przepisu, która często uzależniona jest od przyjętego 

sposobu jego wykładni.  

 Leszek Garlicki słusznie wskazuje jednak, że zakreślić należy 

granicę modyfikacyjnego stosowania Konstytucji. W sytuacji, gdy 

niezgodność ustawy z Konstytucją jest tego rodzaju, że rodzi ona po 

stronie sądu orzekającego obowiązek przedstawienia Trybunałowi 

Konstytucyjnemu pytania prawnego i w konsekwencji doprowadzenia do 

derogacji normy ustawowej z systemu prawa, organ stosujący prawo 

powinien odstąpić od bezpośredniego stosowania Konstytucji. Prowadzi 

ono bowiem jedynie do niezastosowania niezgodnej z Konstytucją normy 

w jednostkowej sytuacji, która jest przedmiotem jego uwagi 

w konkretnym postępowaniu
53

, nie wpływając jednocześnie na fakt jej 

obowiązywania czy stosowania przez pozostałe organy władzy 

publicznej. 

 Do tych trzech form stosowania niesamoistnego, uznanych 

powszechnie w doktrynie, Andrzej Bator dodaje „stosowanie 

rekonstrukcyjne”. Punktem wyjścia czyni on podział na normę prawną 

oraz przepisy prawa, definiowane jako zwroty języka prawnego, służące 

budowaniu określonych zespołów wypowiedzi oraz ustalaniu 

ich znaczenia. W sytuacji, gdy rekonstrukcji tego rodzaju podlega przepis 

ustawy, interpretowany w zgodzie z Konstytucją i stosownymi jej 

przepisami, powstała norma prawa, będąca podstawą rozstrzygnięcia, nie 

stanowi ani normy ustawowej, ani normy konstytucyjnej, lecz po prostu 

normę prawną
54

.  

 Rozważania wymaga ponadto zakres przedmiotowy 

bezpośredniego stosowania Konstytucji. W doktrynie za sporną uważa się 

możliwość objęcia tym zakresem wszystkich norm ustawy zasadniczej, 

bez względu na ich rodzaj (materialne, formalne, kompetencyjne). 

Zwraca się ponadto uwagę, że na zagadnienie to wpływ ma także miejsce 

położenia danej normy prawnej w strukturze Konstytucji. 

                                                      
52

 Wyrok TK z dnia 28 listopada 2001 roku, sygn. K 36/01, OTK ZU 8/2001, 

poz. 255. 
53

 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2011, s. 

41-43. 
54

 A. Bator, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej (artykuł 

recenzyjny), „Państwo i Prawo” 2006, z. 10, s. 98.  
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 Za dominujący uznać należy pogląd, przywiązujący wagę do 

literalnej wykładni art. 8 ust. 2 Konstytucji, który nie rozróżnia przepisów 

ustawy zasadniczej i nie ogranicza zakresu bezpośredniego ich 

zastosowania do danej kategorii norm czy poszczególnych rozdziałów. 

Obowiązek bezpośredniego stosowania Konstytucji dotyczy wszystkich 

norm ustawy zasadniczej. Nie oznacza to jednakże, że z perspektywy 

orzekania w konkretnych stanach faktycznych i wydawania aktów 

indywidualno-konkretnych wszystkie postanowienia ustawy zasadniczej 

będą równie przydatne i relewantne
55

. Nie sposób uznać ponadto, że 

wszelkie regulacje rangi ustawowej są zbędne, a każdy problem prawny 

może zostać rozstrzygnięty na gruncie Konstytucji. Wątpliwa wydaje się 

jednoznaczna kategoryzacja norm konstytucyjnych. Za każdym razem 

oceny danej regulacji prawnej dokonywać powinien sąd powszechny, 

jedynie uprawniony do subsumpcji stanu faktycznego i sformułowania 

podstawy prawnej rozstrzygnięcia sądowego na podstawie różnych 

przepisów prawa
56

.   

 Zakres bezpośredniego stosowania norm Konstytucji uzależnić 

należy od ich jednoznaczności oraz precyzyjności, lecz także od ich 

właściwości, wynikającej z samej struktury norm prawnych oraz ich 

typologii, wyróżniającej reguły, zasady i normy programowe
57

. 

 Słusznie wskazuje Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, że 

bezpośredniemu stosowaniu przez sądy powszechne podlegać mogą tylko 

te normy, które określają wolności prawnie chronione (zakazujące 

organom władzy publicznej ingerencji w określoną sferę wolności 

danego podmiotu) i przyznają uprawnienia (nakazujące świadczenie na 

rzecz danego podmiotu), a także formułują roszczenia procesowe, 

polegające na domaganiu się ingerencji sądu powszechnego w sytuacji 

naruszenia tych postanowień oraz żądaniu zaniechania realizacji przez 

państwo jego aktywności albo nakazaniu wykonywania pozytywnych  

i negatywnych obowiązków z nich wynikających
58

. Możliwość bezpo-

                                                      
55

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 46. 
56

 Zob. A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, 

„Państwo i Prawo” 2000, z. 5, s. 7-14. 
57

 Zob. Zob. B. Banaszak, Proceduralne i materialnoprawne normy konstytucji 

[w:] Charakter i struktura norm konstytucji, J. Trzcińskiego (red.), Warszawa 

1997. 
58

 S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego…, s. 13. Wyrok SN z dnia 31 

stycznia 2007 roku, sygn. II CSK 358/06, LEX nr 567662. 
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średniego stosowania przepisu Konstytucji pozostaje bezsporna 

w przypadku norm, poręczających jednostce wolność. Nie wymagają one 

bowiem ustawy pośredniczącej, która konkretyzowałaby, czy 

precyzowała jej postanowienia. Za wyjątkową uznać należy sytuację,  

w której ustrojodawca poleca ustawodawcy ograniczenie zakresu danej 

wolności. Wówczas przyjąć należy, że ustawa pośredniczy w jej 

określeniu w tym sensie, że współwyznacza ona jej zakres
59

. Przepis 

Konstytucji może stanowić podstawę roszczenia jednostki o naprawienie 

szkody, wyrządzonej naruszeniem tej wolności oraz o zaprzestanie 

dalszych jej naruszeń, bez względu na powiązanie tej normy z regulacją 

art. 77 Konstytucji
60

. 

 W przypadku postanowień Konstytucji przyznających jednostce 

uprawnienie uznać należy, że podlegać one mogą bezpośredniemu 

stosowaniu w sytuacji, w której zakres świadczenia, którego może 

domagać się jednostka (rodzaj, wysokość), określony został w przepisach 

Konstytucji lub jeżeli sąd uzyskał kompetencje do jego doprecyzowania, 

określenia
61

. 

 Konsekwentnie wskazuje się, że dane postanowienie Konstytucji 

musi nadawać się do bezpośredniego stosowania, a zatem musi być ono 

sformułowane „z minimalną dozą jednoznaczności i precyzji”
62

. Na kon-

statacji tej nie można poprzestać, budzi ona bowiem uzasadnione 

wątpliwości. Słusznie wskazuje się, że niejasność, nieostrość, 

ogólnikowy charakter przepisu prawa nie może stanowić przesłanki 

niezastosowania przepisu prawa
63

. Podobnie jak w przypadku wszystkich 

innych aktów prawnych zwyczajnie budzi ona po stronie interpretatora 

obowiązek dokonania wykładni
64

. 

 W doktrynie prawa konstytucyjnego znaleźć można ponadto 

przedstawicieli bardziej liberalnego poglądu na precyzyjność norm 

Konstytucji jako warunku jej bezpośredniego stosowania. Wskazuje się, 

że kryterium to realizują wszystkie te normy Konstytucji, dla których 

                                                      
59

 S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego…, s. 14. 
60

 Tamże, s. 14. 
61

 Tamże, s. 14-15. 
62

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie…, s. 14. 
63

 Zob. A. Kozak, Konstytucja jako podstawa decyzji stosowania prawa [w:] Z 

zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, A. Bator (red.), Wrocław 1999, s. 

115 [cyt za:] A. Preisner, Dookoła Wojtek…, s. 236. 
64

 A. Preisner, Dookoła Wojtek…, s. 236. 
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sformułowania i skonstruowania wystarczą wyłącznie przepisy ustawy 

zasadniczej
65

. Roman Hauser i Janusz Trzciński, podzielając ten pogląd, 

wskazują, że bezpośrednie stosowanie dotyczy przede wszystkim norm 

samowykonalnych (art. 46 oraz art. 217 Konstytucji), a także tych 

przepisów lub ich grup, w oparciu o które wywieść można normy prawne 

oraz tych przepisów, których treść i zakres zastosowania wynika 

z utrwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
66

. 

 Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji nie ma charakteru 

absolutnego
67

, sama ustawa zasadnicza przewiduje bowiem wyłączenia  

w tym zakresie
68

. Zgodnie z art. 8 ust. 2 przepisy Konstytucji stosuje się 

bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. Z przepisu tego 

wynika szereg istotnych konsekwencji. Przede wszystkim, bezpośrednie 

stosowanie Konstytucji stanowi zasadę, a wszystkie wyjątki od niej 

wynikać muszą wprost z samej Konstytucji i należy je interpretować 

zawężająco
69

. Wszelkie wątpliwości wykładać należy ponadto na korzyść 

zasady
70

. Trybunał Konstytucyjny opowiada się za istnieniem domnie-

mania możliwości wydobycia z postanowień Konstytucji treści 

prawnych
71

. 

 W doktrynie prawa konstytucyjnego znaleźć można zwolenników 

poglądu postulującego ograniczenie zakresu przedmiotowego 

bezpośredniego stosowania Konstytucji w każdym wypadku, gdy 

formułuje ona delegację ustawową, obligując prawodawcę 

do doprecyzowania lub rozwinięcia postanowień Konstytucji w akcie 

rangi ustawowej
72

. Stanowisko to wydaje się jednak nazbyt formali-

                                                      
65

 P. Czarny, B. Naleziński, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji; normy 

samowykonalne w Konstytucji [w:] Charakter i struktura norm Konstytucji, 

J. Trzciński (red.), Warszawa 2001, s. 133-134. 
66

 R. Hauser, J. Trzciński, O formach kontroli konstytucyjności prawa przez 

sądy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, z. 2, s. 11. 
67

 A. Mączyński, Bezpośrednie stosowanie…, s. 7.  
68

 P. Tuleja, Komentarz do art. 8 [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 

1-86, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016, s. 16. 
69

 A. Preisner, Dookoła Wojtek…, s. 234. 
70

 S. Wronkowska, W sprawie bezpośredniego…, s. 13. 
71

 K. Działocha, Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Raport wstępny…, s. 55. 
72

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 47. 
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styczne, wiąże się ono ponadto z daleko idącymi skutkami prawnymi
73

. 

Słusznie wskazuje się, że za decydujący dla możliwości bezpośredniego 

stosowania Konstytucji uznać należy charakter jej przepisów, 

ich konkretność, precyzyjność oraz treść i formę
74

. Uzasadnia to możli-

wość oparcia aktu stosowania prawa także na normie Konstytucji, która 

upoważnia prawodawcę do wydania ustawy. Rację ma bowiem 

Kazimierz Działocha, że tego rodzaju delegacja nie przekreśla uznania, 

że przepisy Konstytucji posiadają samoistną treść normatywną, która 

wskazuje ustawodawcy kierunek przyjmowanych uregulowań, 

determinując ich cel, charakter oraz wyznaczając ich granicę
75

. Wskazać 

należy, że sam Trybunał Konstytucyjny nie wyklucza a priori 

możliwości zastosowania żadnego przepisu Konstytucji, nie rozstrzygając 

abstrakcyjne w przedmiocie ich normatywności czy możliwości 

bezpośredniego stosowania
76

.  

 Doktryna prawa konstytucyjnego wyróżnia jednak pewne 

kategorie norm prawnych, które tradycyjnie już budzą wątpliwości, co do 

swojej statusu i których ocena, właśnie z perspektywy normatywności, 

jurydyczności oraz możliwości bezpośredniego stosowania nastręcza 

wiele wątpliwości. Z tej właśnie perspektywy oceny za szczególnie 

ciekawe uznać należy podejście organów stosujących prawo do 

możliwości wydawania rozstrzygnięć przy pomocy preambuły 

Konstytucji. 

 W ocenie Kazimierza Działochy trudno uznać postanowienia 

preambuły za osobną kategorię norm podlegających bezpośredniemu 

stosowaniu
77

. Przychylić należy się jednakże do stanowiska Janusza 

Trzcińskiego, który sprzeciwia się wyłączaniu in abstracto postanowień 

ustawy zasadniczej z zakresu norm podlegających bezpośredniemu 

stosowaniu
78

. W jego ocenie wskazać należy warunkujące to kryteria 

                                                      
73

 K. Działocha, Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej. Raport wstępny…, s. 48.  
74

 Tamże. 
75

 K. Działocha, Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP…, s. 84. 
76

 Tamże. 
77

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 48. 
78

 J. Trzciński, Bezpośrednie stosowanie zasad naczelnych Konstytucji przez 

sądy administracyjne [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 

roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w 
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materialne i formalne, związane z treścią i formą norm prawnych
79

; jeżeli 

z przepisu Konstytucji, także jej preambuły, wywieść można normę 

prawną, powinna ona podlegać bezpośredniemu stosowaniu
80

.  

 Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, dokonana przez 

Janusza Trzcińskiego i Marcina Wiącka wskazuje jednoznacznie, że 

preambuła jest wykorzystywana w procesie stosowania prawa. Sądy 

powoływały się na nią jako dyrektywę interpretacyjną lub jako podstawę 

konstrukcji normy prawnej
81

. Nawiązywano w szczególności do sformu-

łowań: „zarówno wierzący w Boga (…), jak i nie podzielający tej wiary” 

jako uzasadnienia przyznania rent wdowom po kombatantach wojennych, 

nie rozróżniając małżeństw cywilnych i kościelnych przed wejściem  

w życie konkordatu
82

 oraz wyłączenia z podstawy opodatkowania dar-

czyńcy podatkiem dochodowym w całości w przypadku przekazania 

darowizny na rzecz instytucji kościelnej, zajmującej się działalnością 

charytatywno-opiekuńczą
83

; „obowiązku solidarności z innymi” jako uza-

sadnienia opodatkowania podatkiem dochodowym rekompensaty 

pieniężnej za pełnienie obowiązku ławnika w sądzie powszechnym
84

; 

„ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa 

podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu (…) sprawiedliwości” 

dla uznania, że nie każde uchybienie proceduralne, popełnione 

przy badaniu sprawy przez sąd powszechny odbiera rozstrzygnięciu 

przymiot sprawiedliwego
85

, dla stwierdzenie niemożności uznania nie-

ważności decyzji administracyjnej, w sytuacji gdy wywołała ona 

                                                                                                                        
Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), A. Bałaban, P. Mijal (red.), Szczecin 

2011, s. 109. 
79

 K. Działocha, Komentarz do art. 8…, L. Garlicki (red.), t. V, Warszawa 2007, 

s. 47; K. Działocha, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji PRL, „Studia 

Prawnicze” 1988, nr 4, s. 8. 
80

 J. Trzciński, M. Wiącek, Znaczenie wstępu do Konstytucji dla interpretacji 

statusu jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Wolności i prawa jednostki w 

Konstytucji RP. Tom I. Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji 

wolności i praw jednostki w RP, M. Jabłoński (red.), Warszawa 2010, s. 77.  
81

 Tamże, s. 61.  
82

 Wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2000 roku, sygn. V SA 1512/99, Palestra 

2000/7-8/241. 
83

 Uchwała NSA (pełna izba) z dnia 14 marca 2005 roku, sygn. FPS 5/04, 

ONSAiWSA 2005/3/49. 
84

 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2007 roku, sygn. I SA/Po 1053/07, 

LEX nr 585258. 
85

 Wyrok SN z dnia 7 lipca 2005 roku, sygn. IV CK 28/05, LEX nr 180911. 
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nieodwracalne skutki prawne
86

 oraz dla określenia decyzji administra-

cyjnej jako formy rozstrzygnięcia w przedmiocie nadania jednostce 

statusu pokrzywdzonego przez Instytut Pamięci Narodowej
87

; „wszyst-

kich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą 

stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej 

godności człowieka” przy przyznawaniu jednostce zwolnienia od 

kosztów sądowych
88

; „działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetel-

ność i sprawność” dla oceny sposobu dokonywania wykładni przepisów 

określających kompetencji organów władzy publicznej
89

; „oparte na po-

szanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu 

społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia 

obywateli i ich wspólnot” przy określeniu charakteru zabezpieczenia 

społecznego oraz pomocy państwa jako subsydiarnego wobec 

obowiązków alimentacyjnych rodziny
90

; „wdzięczni naszym przodkom 

za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami” 

w sprawach związanych z przyznawaniem jednostkom uprawnień 

kombatanckich
91

.  

 Janusz Trzciński i Marcin Wiącek wskazują, że preambule,  

a przynajmniej istotnych jej elementom, przypisać można charakter 

normatywny, pożądane i dopuszczalne jest zatem wykorzystywanie 

pewnych jej postanowień w procesie stosowania prawa w sytuacji 

orzekania przez sądy o prawach i wolnościach jednostki, a proces ten 

uznać należy za formę bezpośredniego stosowania Konstytucji
92

. Jakkol-

wiek normy te wykorzystywane są przede wszystkim w procesie 

niesamoistnego stosowania ustawy zasadniczej, to nie można a priori 

wyłączać możliwości oparcia rozstrzygnięcia sądowego jedynie na jej 

postanowieniach.   

                                                      
86

 Wyrok NSA z dnia 24 czerwca 2009 roku, sygn. I OSK 607/07, LEX nr 

498362. 
87

 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 lipca 2007 roku, sygn. IV SA/Wa 

893/07, LEX nr 364679. 
88

 Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 18 lipca 2008 roku, sygn. III SA/Wa 

1479/08, LEX nr 1071697. 
89

 Wyrok NSA z dnia 3 listopada 2005 roku, sygn. II OSK 121/05, LEX nr 

196756. 
90

 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2008 roku, sygn. IV SA/Wr 

549/07, LEX nr 500946. 
91

 Postanowienie SN z dnia 5 grudnia 2007 roku, sygn. II UZP 5/07, LEX nr 

346149. 
92

 J. Trzciński, M. Wiącek, Znaczenie wstępu…, s. 77. 
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 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 8 przyznaje sobie 

najwyższą moc prawną i nakazuje bezpośrednie jej stosowanie przez 

wszystkie podmioty prawa, znajdujące się pod jej jurysdykcją, w tym 

także wszystkie organy władzy publicznej. Realizacja tych obowiązków 

przez legislatywę i egzekutywę nie budzi zasadniczych wątpliwości. 

Istotne wątpliwości budzi natomiast stosowanie Konstytucji przez organy 

władzy sądowniczej. Zagadnienia te funkcjonują na pograniczu dyskusji 

związanej z rodzajem kontroli konstytucyjności prawa, przyjętej przez 

ustrojodawcę i wpływa na wiele kwestii natury praktycznej. 

 W mojej ocenie to właśnie aktywność sądów w toku wydawania 

jednostkowych rozstrzygnięć w zawisłych przed nimi sprawach 

i odwoływanie się przez nie do Konstytucji, polegające m.in. na 

wykorzystywaniu jej w toku wykładni przepisów ustawowych, przy 

określaniu zakresu ich stosowania, łącznie z możliwością uczynienia 

przepisu Konstytucji albo wyroku Trybunału Konstytucyjnego podstawą 

prawną orzeczenia sądowego warunkuje w istocie rzeczywiste 

obowiązywanie Konstytucji oraz faktyczną realizację zasady jej 

nadrzędności w systemie prawa. Uważam, że „stosowanie Konstytucji” 

oznacza coś więcej niż jej przestrzeganie, definiowane jako świadome 

powstrzymywanie się od działań sprzecznych z ustawą zasadniczą. 

Leszek Garlicki wskazuje, że stosowanie Konstytucji obejmuje uznanie 

jej normatywnego charakteru, zauważenie jej przydatności w procesie 

stosowania prawa i traktowanie postanowień konstytucyjnych jako 

istotnych i relewantnych przy podejmowaniu wszelkiej aktywności oraz 

przywoływanie jej postanowień „wszędzie i zawsze, gdy jest to możliwe, 

jako podstawy (jednej z podstaw) podejmowanego aktu lub działania”
93

. 

Aktualność w tym zakresie zachowała opinia Kazimierza Działochy, 

który odnosząc się wprawdzie do metaklauzuli demokratycznego państwa 

prawnego i jej urzeczywistniania w toku stosowania prawa, wskazał, że 

„poprawność stosowania Konstytucji zależy w większym stopniu od 

praktyki stosowania pojęcia <<konstytucyjne zasady prawa>> przez 

Trybunał Konstytucyjny niż od teoretycznej definicji tego pojęcia”
94

. 

                                                      
93

 L. Garlicki, Bezpośrednie stosowanie…, s. 21. 
94

 K. Działocha, Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu 

kolizji norm [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, J. Trzciński (red.), 

Warszawa 1997, s. 92 [cyt. za:] M. Granat, Pojmowanie konstytucyjnych zasad 

prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Zasady naczelne 

Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu 

Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27-29 maja 2010 r.), A. 

Bałaban, P. Mijal (red.), Szczecin 2011, s. 136. 
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Zawirowania związane z funkcjonowaniem TK podkreślają jedynie wagę 

tej tezy
95

. 
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Abstrakt 

 Józef Piłsudski wytworzył idee, które miały pomóc  

w zapewnieniu i utrwaleniu niepodległości. Kluczowymi były idee 

Prometeizmu oraz koncepcja ,,Międzymorza”. Prometeizm zrodził się już 

w okresie zaborów, a jego celem było rozczłonkowanie państwa 

rosyjskiego po narodowościach, co znacząco ja osłabiło. Z chwilą 

odzyskania niepodległości Piłsudski próbował wcielić w życie koncepcje 

międzymorza oraz łączoną z nią idę federacyjną. Pierwsza zakładała 

utworzenie wspólnego państwa z krajami wschodni, druga zakładała 

rozszerzenie tych zamysłów o stworzenie bloku państwa mających być 

zaporą przed Rosją, a także Niemcami. Kluczowym okresie wcielania 

tych idei była okres 1918-1921, jednakże plany okazały się niemożliwe 

do wykonania, co w dalszym okresie czasu doprowadziło do upadku tych 

koncepcji. 

Słowa kluczowe:  

Estonia, federacja, Finlandia, Józef, Litwa, Łotwa, Międzymorze, 

Piłsudski, prometeizm, Rosja, Ukraina 

Abstract 

 Jozef Pilsudski created some streams whose goals were to help 

achieve and keep independence for Poland. The key ideas were so called 

"Prometheism" and the "Inter-marine" idea. Prometheism has its roots in 

the period of annexation of Poland and its goal was to divide Russia 

according to nations dwelling its territory, which could make this country 

much weaker. In time, when Poland had got independence back, 
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Pilsudski tried to realize the "Inter-marine" concept and connected with it 

idea of federalisation. The goal of the first one was to create a common 

country with the eastern ones, the goal of the second conception was to 

create a federation built of Poland and eastern neighbors in order to be  

a counter-balance for Russia and Germany. The main period of the ideas 

was the time from 1918 to 1921 but these plans turned to be impossible 

which in latter time brought polish government to resign from their 

farther realization. 

Key words:  

Estonia, federation, Finland, Józef, Lithuania, Latvia, Międzymorze, 

Piłsudski, prometeism, Russia, Ukraine 

 

 Józef Piłsudski był jedną z najważniejszych osób wpływających 

na życie i działalność II Rzeczypospolitej. Także w polityce zagranicznej  

jego koncepcje i wizje silne piętno w międzywojennej historii Polski. 

Jednymi z jego celów mających unormować politycznie odnowiony twór 

państwowy była koncepcja utworzenia ,,Międzymorza”, która zazębiała 

się z koncepcją federalizacji. Podwaliny pod powojenną wizje Polski dała 

idea programu prometejskiego, która zrodziła się w okresie drugiej 

połowy dziewiętnastego wieku w kręgach Józefa Piłsudskiego jak i niego 

samego. 

Początki 

 Prometeizm był ideą zakładającą wyzwolenie narodów, które 

znajdowały się we władaniu Carskiej Rosji i istnienie ich pod polskim 

przewodnictwem, która miała mieć szczególną rolę na wschodzie 

odrodzonej Polski
1
. Dla Józefa Piłsudskiego rozbicie Rosji miało być 

koniecznością do stworzenia nie tylko niepodległego państwa polskiego, 

ale zabezpieczenie tej wolności po przez osłabienie w opinii Piłsudskiego 

czołowego zaborczy, oddzielając jak najwięcej ziem, których miały 

powstać państwa, będące buforem między Polską, a Rosją. Uważał za 

konieczne rozbicie Rosji na części składowe, które w historii Rosją 

brutalnie zagarnęła
2
. Kluczowymi terenami, które leżały w interesie 

Polski były ziemie Litwy, Ukrainy oraz Białorusi. Szczególnie dwa 

                                                      
1
 S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1970, str. 

70. 
2
  B. Urbankowski, Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg, Poznań 2014, str. 795. 
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pierwsze: Litwa ze względu, na historyczne powiązania z Polską  

w okresie przedrozbiorowym, Ukraina jak także część składowa  

I Rzeczypospolitej byłą także potężnym rynkiem zbytu oraz bazą 

surowcową, utrata jej przez Rosje znacząco osłabiła by ją na korzyść 

Polski. Wraz z Józefem Piłsudskim wizje tą przejęła na swoje barki 

Polska Partia Socjalistyczna, głosząc hasła separatystyczne oraz 

niepodległościowo-rewolucyjne. PPS prowadziła działalność agitacyjną 

dążąc do zdobycia poparcia dla swoich idei w Carskiej Rosji. Polityka 

trafiała jednak na opór spowodowany działaniami innych ugrupowań 

socjalistyczny, bądź też rewolucyjnych, odrzucających niepodległość 

Polski jak Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Brak też było 

silnych ugrupowań politycznych na terenach Ukrainy, Białorusi oraz 

Litwy gotowych podjąć zdecydowaną współpracę. Piłsudski musiał 

poczekać na dogodne okazje do zrealizowania swych koncepcji,  

z których nie rezygnował uważając za konieczne prowadzenie ożywionej 

polityki zagranicznej jeszcze przed wybuchem I Wojny Światowej
3
.  

W 1904 Piłsudski podczas swojej wyprawy do Japonii, która w tym 

czasie prowadzała wojnę z Rosją, przedstawił tamtejszemu Ministerstwu 

Spraw Zagranicznych memoriał opisujący demografię jako największą 

bolączkę tego państwa próbujący za wszelką cenę zniwelować ja po 

przez agresywną rusyfikację
4
. Do szerszej współpracy jak i zaintereso-

wania Japonii tą kwestia nie doszło jednakże powróci ona  

w okresie międzywojennym. Próba przekonania ruchów rewolucyjnych 

w Rosji i w Europie także nie dała oczekiwanych rezultatów. PPS ze 

swoimi ideami nie tylko natrafiał na przeciwwagę Socjaldemokracji 

Królestwa Polski i Litwy oraz nie zdobyła szerszego uznania na 

Kongresach Międzynarodówki, ważna była też kwestia aresztowań  

w 1900, która zahamowała działania Piłsudskiego i PPS. Możliwości 

realizacji wizji wschodnich wizji dla Polski pojawiły sie dopiero po 1918, 

kiedy odrodziło się państwo, upadli zaborcy, a sytuacja międzynarodowa, 

a szczególnie w Rosji dawała możliwości realizacji celów. Piłsudski 

uważał w ten sposób, że: ,,W stosunkach międzynarodowych w Rosji 

[…] trzymam się zasady, ze centrum polityki wewnętrznej w Rosji 

stanowczo trzeba przerzucić z nad Newy nad Wisłę. […] Musimy być 

                                                      
3
 A. Nowak, Wobec Rosji. U źródeł polityki wschodniej P PS (1892-1904), [w:] 

Międzymorze. Polska i kraje Europy wschodniej XIX i XX wieku, red. A. 

Ajnenkiel et. al., Warszawa 1995, str. 89. 
4
  B. Urbankowski, Józef Piłsudski. op. cit., str. 794. 
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gospodarzami nie tylko u siebie w domu, lecz i w całym państwie cara 

[…] ,,polska intryga” musi oplątać całego kolosa”
5
. 

 Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Polskę mogły 

rozpocząć się próby Józefa Piłsudskiego wcielenia w życie nie tylko 

programu prometeizmu, a także koncepcji pochodnych takich jak 

federacja czy idea Międzymorza dla Europy środkowej. 

 Plany federacyjne można podzielić na dwa cele: maksymalny 

oraz minimalny. Ten pierwszy zakładał, że Polska stworzy państwo 

federacyjne wraz z Litwą, Białorusią, a także Ukraina oraz Łotwą. Plan 

minimalny zakładał tylko Litwę oraz Białoruś
6
. Niestety wizje te od 

początku natrafiały na trudności. Litwini nie byli zainteresowani od 

początku wizjami strony polskiej. Kiedy w grudniu 1918 roku do 

Warszawy przybywa delegacja litewska, która wyraża swój niepokój 

związku z próbami zajęcia Wilna przez Wojsko Polskie wywołało to 

zdziwieni strony polskiej. Piłsudski dawał do zrozumienia Litwinom, że 

porozumienie z Polską jest jedyną możliwością utrwalenia państwowości 

litewskiej. Dodał także, w kwestii Wilna, że jest to Litwa historyczna 

uważana za polską, a pozostałe ziemie wchodzące w Litwę etnograficzną 

nie są przedmiotem zainteresowania wcielenia tych ziem w skład Polski. 

Obecna Litwa popierana przez Niemców w zamyśle Piłsudskiego nie ma 

szans na powodzenie
7
. To pokazało, że od samego początku na tym kie-

runku Polska natrafiać będzie na opór, gdyż Litwa będzie musiała wybrać 

między całkowitą, ale okrojona terytorialnie niepodległością lub 

współistnienia w wspólnym bycie państwowym wraz Polską
8
. 

 Szybko pojawił się dodatkowy problem w postaci bolszewików 

w kwestii wileńskiej, gdyż stacjonujące w tych rejonach wojska 

niemieckie, które jednak wraz z zakończeniem wojny rozpoczęły 

ewakuację, a na opuszczone ziemie wchodzili bolszewicy co groziło 

zajęciem Wilna. Do porozumienia z Litwą nie sposób było dojść, gdyż 

kwestia Wilna blokowała obydwie strony, a bolszewicy coraz bardziej 

stawali się niebezpieczni. Z tego względu strona polska rozpoczęła 

tworzenie sił samoobrony, które przejęły miasto pod swoja kontrolę, 

                                                      
5
 A. Nowak: Polityka wschodnia Józefa Piłsudskiego (1918-1921) Koncepcja i 

jej realizacja, Zeszyty historyczne, Paryż 1994, nr 107, str. 3. 
6
 B. Urbankowski, op. cit., str. 797.    

7
 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, T. V, Warszawa 1937, str. 42. 

8
 Ł. Piotr, Konflikt polsko-litewski 1918-1920, Warszawa 1996, str. 28. 
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jednakże za słabe nie utrzymały go i zmuszone były oddać w ręce wojsk 

bolszewickich 5 stycznia 1919 roku
9
. 

 Nie tylko na kierunku litewskim od początku pojawiły się 

trudności, także na Ukrainie sytuacja skomplikowała się od samego 

początku i trzeba było rozpocząć grę polityczną, którą Piłsudski chciał 

poprowadzić. Jeszcze przed zakończeniem pierwszej Wojny Światowej  

z początkiem listopada wybuchły walki o Lwów pomiędzy oddziałami 

ukraińskimi, a polskimi obrońcami miasta. Jeszcze wcześniej 19 

października powstała Ukraińska Republika ludowa ogłosiła w Kijowie 

niepodległość stawiała fakt dokonany. Strona polska temu nie 

przeciwdziałała. Walki o Lwów komplikował fakt powstania drugiej 

tworu państwowego jakim była Zachodnioukraińska Republika Ludowa. 

Była to sytuacja patowa, gdyż chcą porozumieć się z Kijowem, trzeba 

było jednocześnie walczyć z siłami ZURL, które były wrogo nastawione 

do Polski. Sprawa Lwowa była paląca, Józef Piłsudski odrzucał myśl 

Lwowa po za granicami państwa polskiego, jednocześnie chciał 

rozpocząć antyrosyjską współprace z Ukraińcami. Ważnym czynnikiem 

było tu dogadanie się z Kijowem, a we wschodniej Galicji rozpocząć 

działania wojenne, które wedle opinii Piłsudskiego miały mieć charakter 

obronny, stad też doprowadzenie do okupacji Galicji będzie 

najodpowiedniejsze
10

. W Prasie pro piłsudczykowskiej oznajmiano, że 

dla Ukrainy największym wrogiem jest Rosja i konieczna jest dla nie 

współpraca z Polską. Problem z Ukrainą galicyjską postanowił rozwiązać 

po przez próby porozumienia się z Kijowem omijając wrogo 

nastawionych polityków ukraińskich. Doszło w styczniu 1919 roku do 

rozmów z delegacjami ukraińskimi, którzy jednak byli nieprzejednani  

w swoich zdaniach. W kwestii galicyjskiej z pomocą przyszedł jednak 

rozejm trewirski kończący Powstanie Wielkopolskie. Dzięki niemu stało 

się możliwe przerzucenie jednostek wielkopolskich i rozpoczęcie 

ofensywy 12 marca, która usunęła odcięcie Lwowa i przejecie go  

w pełnie rąk polskich. Unormowało to do pewnego stopnia sytuacje  

w tym rejonie, a Józef Piłsudski mógł ponownie rozpocząć realizacje 

swoich planów dotyczących Wilna oraz konkretniej przejść do realizacji 

federacyjnej
11

.  

                                                      
9
 P. Okulewicz, op. cit., str. 26. 

10
 P. Wandycz, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919-1920, 

Zeszyty Historyczne, nr 12, Paryż 1967, str. 5. 
11

 P. Okulewicz, op. cit., str. 33. 
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 Przygotowania do wyprawy wileńskiej rozpoczęły się w styczniu 

1919 roku, a wraz z nią rozpoczyna akcja propagandowa mająca na celu 

skłonienie Litwinów do polskich koncepcji. Dla Piłsudskiego Litwa byłą 

praktycznie najważniejsza w kwestiach federacyjnych czy Międzymorza, 

gdyż wierzył, że skłonienie Litwy pociągnie za sobą przychylność ziem 

białoruskich oraz państw bałtyckich szczególnie Łotwy. Zajęcie Wilna 

miało dać silny argument zachęcający do federacji. Pomóc miały także 

reformy rolne, które miały być czynnikiem zachęcającym. Miały 

pokazać, ze Polska jest krajem nowoczesnym, w którym chłop i robotnik 

posiada równe prawa, a Polska nie jest krajem ,,Panów i dziedziców”
12

. 

Wraz z nastaniem kwietnia przygotowania do wyprawy przyspieszyły  

i działania rozpoczęły się w połowie kwietnia doprowadzając do zajęcia 

miasta 19 kwietnia 1919. Niestety sukces wojskowy nie przełożył się na 

sukces polityczny. Litwini w dalszym ciągu nie byli zainteresowani 

polska propozycją mimo odezwy Piłsudskiego do chęci rozwiązania 

kłopotliwych sprawa bez polskich gwałtów oraz nacisków
13

. Prasa pił-

sudczykowska uznawała jednak wyprawę za sukces. Pojawiały się także 

pierwsze elementy ,„Międzymorza” w prasie w stosunku do Ukrainy 

uważając, że Polska posiadając już Lwów jest w silniejszej pozycji,  

a zagrożenie ze strony bolszewików przekona stronę ukraińską do 

sojuszu z Polską przeciw Rosji. Problem Litwinów postanowiono 

rozwiązać próbami współpracy z Białorusią, a przed wszystkim z Łotwą, 

którą uważano za przyszłą składową cześć Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, a na samych Łotyszów uznano naciskać po przez Estonie
14

. 

Pojawił sie jednak kolejny problem w postaci admirała Kołczaka  

i uznania jego rządu przez zachodnie mocarstwa. Dla Piłsudskiego biały 

przywódca był tak samo niebezpieczny jak bolszewicy, gdyż uważał, ze 

nie ważne kto z dwóch antagonistów stanie na czele Rosji prędzej czy 

później będzie prowadził politykę nacisku na Polskę i próbę odbicia ziem 

zachodniej Rosji, które w założeniach miały Polskę od Rosji odgradzać. 

Coraz bardziej strona polska zaczęła akcentować sens istnienia sojuszy 

bądź też federacji krajów graniczących na wschodzie Polski. Co zaś tyczy 

się Rosji najlepszym wyjściem byłby długotrwały konflikt między 

stronami wojującymi o przejecie pełni władzy w tym kraju.  

 Mimo pewnego unormowania sytuacji z Ukrainą, sprawa nie była 

rozstrzygnięta. Rozpoczęto rozmowy mające na celu rozwiązanie sporów, 

                                                      
12

 Tamże, str. 37. 
13

 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe,  T. V, Warszawa 1937, str. 76. 
14

 P. Okulewicz, op. cit., str. 47. 
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gdyż Ukraińcy przegrywając w walkach z bolszewikami oraz braku 

poparcia na zachodzie uznali za konieczne dogadanie się z Polską.  

W kwietniu i Maju doszło do rozmów polsko-ukraińskich w wyniku, 

których miało dojść do stworzenia odpowiedniej umowy polityczno-

wojskowej, gdzie wspomogła by militarnie Ukrainę, a ta uznała by 

granice na rzece Styr. Nie doszło jednak do zawarcia porozumienia  

z powodu braku szerszego zainteresowania strony ukraińskiej oraz 

polskiej ofensywy w maju 1919, która miała za cel przejęcia w polskie 

ręce Wołynia i Galicji wschodniej. W tym też okresie w założeniach 

politycznych znaczenia zaczęła zdobywać Rumunia. Wcześniej też kraj 

nie stanowił większego czy mniejszego priorytetu w polityce wschodniej. 

Kraj ten pochłonięty był swoimi problemami, jednak kiedy władzę na 

Węgrzech przejęli komuniści Polska stałą się atrakcyjniejsza dla Rumunii 

tak samo jak dla Polski, która mając niepewna sytuację z Niemcami  

w 1919 uznała, że porty rumuńskie będą świetnym sposobem 

komunikacji ze Francją i transportem uzbrojenia do Polski. Dzięki 

ofensywie majowej udało się doprowadzić do wspólnej granicy polsko-

rumuńskiej
15

. 

 Co zaś tyczy się Litwy możliwości porozumienia jeszcze bardziej 

zmalały. W lecie 1919 Piłsudski widząc, że Litwini są nieprzejednani 

przez dopuszczał wizje pewnego ograniczenia wizji federacyjnej,  

a kluczowe stało się utrzymanie Wileńszczyzny. W sierpniu 1919 doszło 

do ustabilizowania frontu. Ukraińców udało się odepchnąć za Zbrucz, 

Niemcy rozpoczęli ewakuacje swych wojsk z Litwy. Postanowiono wiec 

rozpocząć akcję mające na celu pozyskanie w Kownie przychylnych 

grup, które miały przejąć władze na Litwie etnograficznej. Próby 

zamachu stanu w sierpniu 1919 zakończyły się jednak całkowitym 

niepowodzeniem, gdyż Litwini szybko odkryli polskie zamiaru  

i odpowiednio je zniwelować co doprowadziło już do całkowitych 

zaostrzeń w kontaktach przez co wizja federacyjna z Litwą praktycznie 

upadła. 

 Pozostała kwestia rozstrzygnięcia napięć z Ukrainą. Jej sytuacja  

a dokładniej Ukraińskiej Republiki ludowej była niekorzystna. Z jej 

strony o uregulowanie kontaktów z Polską rozpoczął zabiegać Symon 

Petlura, w którym Piłsudski uznał za osobę mogącą pomóc mu  

w realizacji założeń wschodnich. Szczególnie po neutralizacji ZURL 

mogły rozpocząć się rozmowy. Przełomem okazał sie sierpień 1919, 
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kiedy to Symon Petlura wyraził osobistą chęć porozumienia. 

Doprowadziło to do zawieszenia broni, które weszło w życie 1 września 

tego samego roku. Ukraina zrzekła się Galicji wschodniej. Jego wojska 

były jednak dalej wypierane przez siły bolszewickiej co wymogło 

szybsze uregulowanie stosunków z Polską. Piłsudski przystał na to 

wiedząc, że może od Ukraińców wymagać w obecnej chwili o wiele 

więcej. W grudniu pojawiła sie znowu kwestia Galicji Wschodniej. 

Mocarstwa zachodnie wystosowały propozycję by ten teren oddać pod 

polska kontrolę na okres 25 lat, strona polska uznała ten pomysł jest 

bezzasadny, gdyż sprawie, że ziemie te będą niepewne dla jakiejkolwiek 

strony co zniechęci do dbania o nie doprowadzając do ruiny 

gospodarczej. Z końcem listopada wojska ukraińskie były w odwrocie  

a jej oddziały przechodzić na polską stronę frontu i osadzane w obozach. 

W wyniku rozmów z początkiem grudnia doszło do spotkania 

Piłsudskiego z Petlurą, chwile później rozcięto tworzenie z obozów 

punkty zborne i miejsc werbunkowych do armii ukraińskiej na Wołyniu.  

 Wraz z marcem 1920 rozmowy nabrały rozpędu. 15 kwietnia 

Ukraińcy otrzymali projekt umowy. Polski projekt przewidywał: uznanie 

de rządu Petlury; rozgraniczenie zgodne z poprzednio czynionymi 

deklaracjami - rezygnacja z Galicji Wschodniej i części Wołynia przez 

Ukrainę - ewakuacja wojsk polskich z Ukrainy w chwili uzgodnionej 

przez obie strony; zobowiązanie ze strony Petlury, że do sześciu miesięcy 

będzie zwołana konstytuanta, której przekaże on władzę; zobowiązanie, 

iż Ukraina nie zawrze żadnych umów skierowanych przeciw Polsce ani 

nie podpisze pokoju z Rosją bez uprzedniego konsultowania Warszawy; 

równość praw narodowych i kulturalnych dla Polaków na Ukrainie  

i Ukraińców w Polsce; wreszcie stwierdzenie, że konwencja wojskowa  

i umowy gospodarcze, które będą podpisane później, stanowić będą 

integralną część paktu
16

. Później zmieniono niektóre punktu porozumie-

nia m.in. Petlura nie musiał oddawać władze konstytuancie. Konwencja 

wojskowa podpisana 24 kwietnia. zawierała następujące główne 

postanowienia: oba wojska mają działać jako armie sprzymierzone pod 

naczelnym dowództwem polskim, na terytorium uwolnionym od wroga 

rząd ukraiński organizuje zarząd i administrację, a Polska ma prawo 

kontroli nad systemem komunikacyjnym, Polska zobowiązuje się 

dostarczyć broń i zaopatrzenie dla 3 dywizji ukraińskich - Ukraina ma 

dostarczać żywność dla armii działających na Ukrainie. Wojsko Polskie 
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 P. Wandycz, Z zagadnień współpracy polsko-ukraińskiej w latach 1919-1920, 

Zeszyty Historyczne, nr 12, Paryż 1967,  str. 17. 
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ewakuuje się z Ukrainy na wniosek jednej ze stron, a jej wykonanie 

ustalą obie strony. Konwencja traktowana była jako tymczasowa do 

chwili podpisania stałego porozumienia wojskowego. Dla Piłsudskiego 

wspólny sojusz z Ukrainą i rozpoczęcie działań przeciwko Rosji  było 

ważnym etapem w tworzeniu systemu mające odsunąć 

niebezpieczeństwo rosyjskie jak najdalej.  

Decydujący etap 

 W tym okresie rozgrywana była także gra polityczna z państwami 

bałtyckimi mimo fiasku próby porozumień z Litwą. Kluczowa była 

kwestia łotewska, był tam problem z mniejszością polską, której się 

obawiali, że będzie próbowała przejąć władze na tych terenach.  

W grudnia 1919 doszło jednak do porozumienia o wspólnym działaniu 

wojsk polsko-łotewskich. W styczniu Wojsko Polskie pomogło  

w styczniu 1920 wyzwolić  Łotwę z rąk rosyjskich i doprowadzić do 

wspólnej granicy polsko-łotewskiej
17

. Istotną kwestią była także konfe-

rencja w Helsinkach, która odbyła się w tym samym okresie, na której 

spotkały się państwa bałtyckie oraz Polska. W jej wyniku opowiedziano 

się za utworzeniem wspólnego frontu przeciw Rosji bolszewickiej. 

Pojawiły się mimo wszystko problemy z Litwą, niezadowolonej  

z obecności Polski na konferencji, jednak jej obiekcje były torpedowane 

przez innych uczestników. Sama konferencja nie przyniosła także 

pełnego sukcesu politycznego m.in. utworzenia Związku Państw 

Bałtyckich
18

.  

 Pojawiła się także próba wprowadzenia idei prometejskiej po 

przez próby współpracy z państwami kaukaskimi, które utworzyły się  

w tym okresie. W prasie piłsudczykowskiej rozpoczęło propagowanie 

konieczności zainteresowanie się nowopowstałymi państwami jak 

Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, a Polska powinna zachęcać państwa 

kaukaskie do stworzenia wspólnego sojuszu przeciw Rosji. Największe 

nadzieje wiązano z Gruzją. Polska wystosowała pisma do Gruzji oraz 

Azerbejdżanu z prośba o wymianę przedstawicieli dyplomatycznych oraz 
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 B. Urbankowski, op. cit., str. 801. 
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 P. Okulewicz, op. cit., str. 118  
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chęć podjęcia współpracy
19

. Jednakże agresja rosyjska i aneksja tych 

państw zajmując między innymi Gruzje w marcu 1921. 

 25 kwietnia 1920 rozpoczęły się działania polsko-ukraińskie 

mające na celu zdobycie Ukrainą z rąk bolszewickich. W prasie 

piłsudczykowskiej przyznano je wymiar podobny do wyprawy wileńskiej 

z zeszłego roku, mając być podwaliną pod przyszły system polityczny 

mający zażegnać niebezpieczeństwo ze strony Rosji. Uznano, że system 

ten jest najodpowiedniejszy w świecie powojennym i zapewni spokój 

temu regionowi. Wyprawa kijowska stałą się próbą utworzenia 

,,Międzymorza”, gdyż liczono, że jej sukces pociągnie za sobą zachętę 

innych państwa do wspólnego działania politycznego. Wraz  

z ,,Międzymorzem” szła w parze idea prometejska, gdyż zdobycie  

i oswobodzenie Ukrainy miało w opinii Piłsudczyków miało pociągnąć 

za sobą działania na Kaukazie i utworzenie niepodległym tam państw
20

.  

Z Połączenia tych dwóch idei miał powstać blok ciągnący się od Morza 

Bałtyckiego po Morze Czarne. Uznano za konieczne pomóc Ukrainie  

w utworzeniu niepodległego państwa, gdyż obecna inteligencja była zbyt 

słaba to też w udziale tworzenia administracji brać udział ludność 

polska
21

. Pomocno w tej sytuacji miała też być sytuacja w Rosji, gdyż po 

zwycięskiej kampanii kraj ten nadal byłby pochłonięty walkami 

wewnętrznymi co uniemożliwiało by skuteczne przeciwdziałanie  

w późniejszym okresie na pewien okres czasu, a to z kolei miało 

doprowadzić do utworzenia przyjaźniejszych stosunków Rosji  

z państwami bloku ,,Międzymorza”
22

. Starano się także wypracować 

odpowiednie stosunki polityczne i gospodarcze. Uznano za konieczne 

podpisanie umów gospodarczym korzystnych dla Polski na tyle szybko 

by nie stały się przedmiotem rywalizacji z państwami zachodnimi.  

 Sukcesu na Ukrainie miały pociągnąć też za sobą zmianę sytuacji 

w krajach bałtyckich jak i w Rumunii. Na Łotwie po sukcesach polskich 

zaczęto bardzo przychylnie patrzyć na sojusz z Polską, choć wcześniej 

chciano go porzucić na rzecz zbliżających się bolszewików. W maju 

powstałą propozycja utworzenia unii celnej między Polską, a krajami 

                                                      
19

 W. Materski, Kaukaz w polityce międzynarodowej 1917-1921, [w:] Ruch 

prometejski. Walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918-1940), red. M. 

Kornat, Warszawa 2012, str. 134. 
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 Tamże, str. 157. 
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bałtyckimi, oraz przychylniej na Łotwie spoglądano na polskie 

propozycje polityczne dla tego regionu. Rumunia podziwiała sukcesy 

militarne Polski jednak nie poszły za tym większe sukcesy polityczne. Co 

zaś tyczy się Finlandii to problemem była tam silna opozycja do 

porozumienia z Polską w postaci lewicy oraz panujących w tym kraju 

proniemieckich nastrojów. Z Litwą sytuacja nadal pozostała zaogniona 

do tego stopnia, że Piłsudski uważał za możliwe tworzenie planów 

federacji w tym regionie z pominięciem tego państwa
23

. 

 Niestety sytuacja nie przebiegła pomyśli Piłsudskiego oraz jego 

współpracowników, mimo spektakularnego sukcesu militarnego jakim 

było zajecie Kijowa, to Armia Czerwona nie została zniszczona, tylko 

zdołała się wycofać, przegrupować i rozpocząć kontrofensywę czego 

przykładem było działalność konnicy Budionnego. W ten sposób czas 

zaczął iść na niekorzyść Polski, choć Piłsudski uważał, że sytuacja 

jeszcze nie jest zła
24

. Sytuacja militarna jednak szybko stała się nieko-

rzystna i wojska rosyjskie zaczęły podchodzić pod Warszawę spychając 

Wojsko Polskie oraz sojusznicze oddziały. Jednak nawet wtedy Piłsudski 

nie  odrzucał swoich wizji. Ponownie jednak próby porozumienia się 

Litwinom pozostały bez echa z drugiej strony mimo oficjalnego uznania 

niepodległości tego państwa. Postępująca nawałą bolszewicka wymogło 

rozpoczęcie wstępnych rozmów pokojowych, jednak te dla polski były 

nie do przyjęcia. Sytuacja ta szybko sie zmieniła gdy 15 sierpnia 1920 

doszło do polskiej kontrofensywy, która odepchnęła wojska 

bolszewickiej i przechyliła szale zwycięstwa na stronę polską.  

21 września 1920 rozpoczęły się rozmowy pokojowe między Polską,  

a Rosją. Pojawił się na niej problem struktury delegacji, gdyż w jej skład 

wchodzili zwolennicy polityki federacyjnej jak i inkorporacyjne  

w postaci Stanisława Grabskiego, który szybko osobą numer jeden  

z polskich przedstawicieli. Wśród Piłsudczyków był także podział na 

osoby, które uważały pokój za chwilowy i liczyli na rozpoczęcie  

w krótkim czasie wznowienia walk oraz tych o co uważali, że traktat 

będzie miał charakter stały. Ważnym elementem rozmów było nie 

dopuszczenie do nich przedstawicieli Petlury, co w istocie sprawiło, że 

plany z nim związane traciły na znaczeniu. 

 Józef Piłsudski nie chciał jednak pogodzić się z obecną 

niemożliwością wprowadzenia jego idei w życie. Uważał on, że walki 

trzeba kontynuować nadal mimo, że musiał podporządkować się 
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postanowieniom jakie uzgadniano w Traktacie Ryskim
25

. Postanowił 

więc działać na tyle na ile pozwalają mu możliwości. Rozpoczął 

wspieranie oddziałów sojuszniczych po przez koncentracje oddziałów 

m.in. Petlury czy Bałachowicza pod granice wschodniej kontroli Polski, 

jednakże próby walk zakończyły się niepowodzeniem, więc za konieczne 

uznano rozwiązanie tymczasowe armii Petlury oraz struktur Ukraińskiej 

Republiki Ludowej, żołnierze ukraińscy mieli wrócić na Ukrainę, 

rozpocząć miała się organizacja nowych struktur wojskowych, 

pozostawiono także ukraiński wywiad, by mieć rozeznanie pod teren 

przyszłych walk, które według Piłsudskiego miały nadejść
26

. Pojawiły się 

także elementy prometeizmu, gdyż znowu rozpoczęto poruszać kwestie 

państw kaukaskich oraz ich prawa do niepodległości
27

. Znowu wyszła 

sprawa litewska, gdyż po udanej polskie ofensywie z sierpnia ważna stała 

się kwestia Wilna zajętego w czasie ofensywy Tuchaczewskiego na 

Warszawę. Wilno miało zostać oddane przez Rosjan Litwie co budziło 

niezadowolenie strony polskiej. Po raz kolejny wyszła kwestia idei 

federacyjnej zaproponowanej przez kręgi Piłsudskiego. Piłsudski jednak 

uznawał, że jeżeli Litwą dalej będzie oporna konieczne będzie przejęcie 

Wilna w polskie ręce w inny sposób. Zewnętrza akcja wojskowa ze 

strony polskiej w jego mniemaniu nie pozwoliła by tworzenie idei 

federacyjnej, dlatego też Piłsudski uznał, że na tych terenach musi dojść 

do przewrotu, podczas którego oddziały Żeligowskiego miały przejąć 

Wilno, ogłosić swoje panowanie i powstanie niezależnej administracji 

tworząc Litwę Środkową, która miała być dla Litwa zachętom do 

przyjęcia idei federacyjnej, gdyż w przypadku jej odmowy, Litwa 

środkowa uzna za konieczne przyłączenie się do Polski. Ostatecznie 

wygrała ta druga opcja, gdyż nawet mieszkańcy Wilna woleli stać się 

częścią składową Polski. Dla Piłsudskiego było to jednak równe  

z przekreśleniem szans na stworzenie federacji z Litwą
28

. 

 Wraz zakończeniem wojny polsko-bolszewickiej, upadkiem 

powstania państwa ukraińskiego sprzymierzonego z Polską, oraz 

ostateczną inkorporacja Wileńszczyzny do Polski powstała zupełnie 

nowa sytuacja polityczna, która jednak nie zniechęciła Piłsudczyków, 

którzy uznali za konieczne dalsze tworzenie ,,Międzymorza”  

w zaistniałych warunkach, kluczowa jednak stała się sprawa 

                                                      
25
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uregulowania sprawa z państwami bałtyckimi oraz Rumunią, która po 

praktycznie utracie możliwości utworzenia niepodległego państwa 

ukraińskiego nabrała znaczenie na południowej flance. W kwestii państw 

bałtyckich była konferencja w Bulduri pod Rygą, rozpoczęła się 6 

sierpnia przez co wpływ na nią miała tocząca się wtedy wojna polska-

bolszewicka, szczególnie atak wojsk Tuchaczewskiego. Sukcesy polskie 

odprowadziły jednak do zmiany sytuacji przez co pod koniec sierpnia 

doszło do porozumienia w sprawie umowy politycznej, która miała 

regulować sprawy gospodarcze, kwestie mniejszości oraz brak tworzenia 

układów przeciw komukolwiek z państw podpisujących umowę, miało 

też dojść do współpracy wojskowej. Do tego jednak nie doszła z tego 

względu, że nadal panowała pewna niepewność państw bałtyckich  

w stosunku do Polski. Finlandia przede wszystkim uznała za konieczne 

nieingerowanie w żadne spray antyrosyjskie czy antyniemieckie. Trudno 

było także o porozumienie z Łotwą spowodowane akcją wileńską, która 

w oczach łotewskich polityków miała charakter zaborczy obawiając się, 

ze Mozę ona potoczyć sie dalej w stronę Łotwy. Zapewnienie strony 

polskiej o braku takich zamiarów uspokoiło trochę Łotyszów
29

. Najko-

rzystniejsza sytuacja była w Estonii, która pozytywnie patrzyła na 

porozumienia, jednak tylko wtedy, gdy polska podpisze już Rosja 

odpowiedni traktat pokojowy. Litwa dalej nie przedstawiała chęci 

porozumienia co wzmogło się jeszcze bardziej po wyprawie generała 

Żeligowskiego. W tej sytuacji konferencja nie byłą pełny sukcesem, gdyż 

nadal obawiano sie wznowienia walko z sowietami. Obawiano się tego 

szczególnie ze względu na Niemcy gdzie sytuacja była napięta i byłą 

możliwość zwycięstwa sił rewolucyjnych. Piłsudski zdawał sobie sprawę, 

że Polska jest wyczerpana walkami, ale dalej wierzył jeszcze  

w możliwość zwycięstwa koncepcji federalistycznej. W grudniu podczas 

rozmów z oficerami między innymi Edwardem Rydzem-Śmigłym padł 

pogląd, że armia sowiecka jest zniszczona i konieczne jest dokonanie 

ponownie ataku i zajęcia Mińska czy Kijowa, jednak obecna Polska jest 

na to na razie za słaba i brak jest zrozumienia dla tej koncepcji
30

. Ko-

nieczne więc stało sie stworzenie stabilnego sojuszu z sąsiadami  

w razie ewentualnego ataku. Konferencja w Bulduri dawała w oczach 

polskich szanse na jej realizację, gdyż powstały dwa ważne urzędy takie 

jak Delegacja Państw bałtyckich oraz Rada Przedstawicieli Wojskowych. 

Sytuacja nie przebiegała jednak po myśli. Do pierwszego spotkania Rady 

doszło w październiku, jednak brak odpowiednich pełnomocnictw  
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u przedstawicieli wojskowych nie pozwoliły dojść z początku do 

konsensusu. Powstał jednak projekt konwencji militarnej, którego wejście 

w życie przedłużało się. 

 W tej sytuacji strona polska zaczęła dawać do zrozumienia, że  

w przypadku braku rezultatów nie będzie uważała za niezbędne obronę 

umów w przypadku przyszłego konfliktu. Dla Polski ważna jest tylko 

zdecydowana polityka, która może zapewnić trwałe bezpieczeństwo 

regionu. Konwencja został w końcu podpisana w grudni, jednak pojawił 

się kolejny problem. Łotwa i Estonia nie były jeszcze oficjalnie 

uznawane także przez Polskę co uniemożliwiało wejście życie konwencji. 

Utrudniała też sprawa Litwy, z którą trwał konflikt oraz fakt, że Ukraina 

mająca wchodzić w skład tej konwencji nie istniała z powodu wydarzeń 

wojennych. Problem Łotwy i Estonii polegał na tym, że Polska nie mogła 

uznać faktu ich istnienia bez oglądania się na państwa zachodnie od 

których w tym momencie uzyskiwała pomoc. Doprowadziło to do pewnej 

irytacji ze strony państw bałtyckich, które liczyły, że Polska będzie 

oficjalnie ich popierać. Państwa bałtyckie odprowadziły jednak do akcji 

dyplomatycznej, w wyniku której mocarstwa zachodnie uznały Łotwę  

i Estonie tak, że Polska nie zdążyła odpowiednio szybko wydać 

odpowiednich instrukcji dla swoich przedstawicieli w kwestii uznania 

tych dwóch państwa co w oczach państw bałtyckich było źle oceniane
31

. 

Początek 1921 był okresem złych stosunków, gdyż powiały się wtedy 

koncepcji związku bałtyckiego obejmujące tylko Litwę, Łotwę oraz 

Estonie, który w oczach polskich były za słaby i doprowadziłby do 

przejęcia władzy nad nim przez Rosję
32

. Na kierunku południowym  

istotny był problem z Rumunią. Ich ostrożność i widoczna chcę 

neutralności nie była na rękę Polakom. Niekorzystna sytuacją był fakt 

istnienia w Rumuni rządu pro czeskiego i jednocześnie antywęgierskiego. 

Szczególnie w okresie walk z bolszewikami i odwrocie polskiej armii 

Rumunia przychylała się do pomysłów czeskich. Początkowo istniał 

zamysł utworzenia bloku złożonego z Czechosłowacji, Rumuni, 

Jugosławii oraz Polski co było lansowane przez Francję, jednak Czesi 

utworzyli zamysł Małej Ententy na który to Francja przystawała, a Polska 

znalazła by się po za nim. Rumunia stworzyła własną koncepcje,  

w którym brać udział miła Czechosłowacja, Rumunia, Grecja, Polska 

oraz Jugosławia i sojusz miał być kierowany przeciw Niemcom, Rosji, 
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Węgrom oraz Bułgarii. Dla Polski był niekorzystny, gdyż złe były 

stosunki polsko-czeskie. Mała Ententa była pomysłem odciągającym 

Rumunie od Polski i konieczne stało się uniemożliwienie tego. W Polsce 

pojawiły się pomysły prób wejścia do Małej Entent, ale to 

uniemożliwiało by podjęcia sojuszu wojskowego z Węgrami, przez plany 

nie weszły w życie. 

 W listopadzie do polski przybyła rumuńska delegacja, podczas 

której obie strony proponowały swoje koncepcje. Polska jednak 

odmawiała wstąpienia do Małej Ententy, a Rumunia natomiast 

oświadczyła, że polska propozycja wspólnego bloku z Polską, Ukrainą, 

państwami bałtyckimi oraz Rumunia nie jest dla nich interesująca  

z uwagi na brak zainteresowania terenem Bałtyku przez Rumunię
33

. Sy-

tuacja polityczna do Rumuni była jednak nieprzychylna, gdyż kraj ten nie 

miał podpisanego pokoju z Rosją bolszewicką jako jedyna w regionie. 

Dlatego strona polska wysłała prośbę do Rumuni o rozpoczęcie rozmów 

w sprawie rozmów wojskowych. Rumuni początku bali się, że takie 

rozmowy mogą wciągnąć ich w konflikt Polski i Rosji, dlatego woleli 

poczekać, aż podpisany będzie Traktat Ryski. Wkrótce jednak rozpoczęły 

sie rozmowy w styczniu 1921 w Bukareszcie. Rumunia jednak znowu 

ociągała się co wywoływało niezadowolenie ze strony polskiej. Powodem 

był niepodpisany cały czas Traktat Ryski. Wkrótce jednak rozmowy 

nabrały tępa i 3 marca podpisano wspólny traktat wojskowy  

i polityczny
34

. Unormowanie stosunków z Rumunią było o tyle istotne, że 

umożliwiało dostarczanie zaopatrzenia wojskowego w przypadku 

konflikt z Francji przez rumuńskie porty, a nie Gdańsk, którego status był 

niepewny. 

 W tym okresie największy sukces nadszedł   z innej strony,  

a mianowicie francuskiej. Problemy jakie narastały z państwami 

bałtyckimi i Rumunią, zwrócił uwagę polskiej dyplomacji do 

unormowania stosunków polityczny i wojskowych z Francją. 

Początkowo jednak trwał impas, gdyż polskie koncepcje Piłsudskiego 

godziły we francuskie, które liczyły, że w Rosji zwycięży kontrrewolucja 

ustanawiając rządy białych na których zachód patrzył przychylnie. 

Widmo jednak zwycięstwa Rosji bolszewickiej oraz sukcesy polskie  

z sierpnia 1920 doprowadziły jednak do rozpoczęcia rozmów. Polska 

widziała w sojuszu z Francją szanse na wzmocnienie swojej pozycji 

względem Rumuni oraz państw bałtyckich co miało pomóc w rozmowach 
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z nimi. Pierwszy projekt powstał już w listopadzie, a w grudniu Piłsudski 

został zaproszony do Francji, do której przybył w lutym 1921 roku. 

Najważniejszym elementem porozumienia było udzielenie pomocy 

Polsce w przypadku konfliktu z Rosją, a także z Niemcami co było dla 

polskich bardzo istotne. Piłsudski uznał to za wielki sukces dający Polsce 

wiele możliwości
35

. 

 18 marca 1921 podpisano Traktat Ryski. Dla Piłsudskiego efekt 

był zły dla Polski, gdyż, nie udało mu się stworzyć buforu państwa 

oddzielających Polskę od Rosji, co było uderzeniem w idee federalizmu 

oraz prometeizmu, ponieważ nie udało rozbić się Rosji po strukturach 

narodowościowych co miało osłabić ten kraj. W wyniku tego Piłsudski 

oraz jego współpracownicy stanęli pod wyzwaniem realizacji swych 

koncepcji, głównie ,,Międzymorza” w nowej, powojennej sytuacji 

międzynarodowej. Możliwości jak i sytuacja polityczna nie będzie 

dawała, jednak takich możliwości jak okres wojenny dający sporą 

elastyczność. 

Okres upadku idei 

 Nastała nowa rzeczywistość dla Polski. Przede wszystkim 

jednym z najważniejszych problemów była kwestia Niemiec oraz Rosji, 

którzy w przyszłości mogli podjąć wspólne działania, przeciwko Polsce, 

istotne było stworzenie warunków by to zagrożenie zminimalizować. 

Sojusz z Rumunią, będący zastępcą Ukrainy i odgradzał Rosje od 

Czechosłowacji nieprzychylnej Polsce. Sojusz z Francją dawał 

teoretycznie zabezpieczenie na zachodzie Polski w możliwych 

konfliktach z Niemcami. Ważnym problemem była Rosja, dlatego 

konieczne było dokładniejsze ze bezpiecznie się przed nią. To 

spowodowało próby ostateczne unormowania stosunków z państwami 

bałtyckimi, co miało w tym zabezpieczeniu pomóc. Było to o tyle istotne, 

gdyż po zawarciu pokoju Polska zaczęła rywalizować, także gospodarczo 

z Rosją oraz z Niemcami o wpływy w tym regionie. Uznano wiec za 

konieczne wznowienie zjazdów państw bałtyckich. Problemem były 

stosunki polsko-litewski oraz sprzeciw Niemiec i Rosji do stworzenia 

przez Polskę Związku Bałtyckiego. Problem pojawił się w Finlandii, 

gdzie pojawiały sie hasła wrogo nastawione do polskiego projektu
36

. Ko-

lejnym problem było objęcie stanowisko ministra sprawa zagranicznych 

przez Konstantego Skirmunta, który zaczął prowadzić politykę odmienną 
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od Piłsudskiego, gdyż Niemcy uważał za groźniejszego sąsiada oraz 

chciał unormować stosunki z Czechami. Polityka bałtycka nie byłą 

nadrzędna
37

. 

 W maju Finlandia zaproponowała kolejny zjazd państw 

bałtyckich, który miał po przełożeniach odbyć się w lipcu. Skirmunt 

mimo zapewnień, nie miał jednak uznać za priorytet wspieranie związku 

bałtyckiego. Mimo to udało się przekonać państwa, do polskiego 

stanowiska wobec Rosji, nie pociągło to jednak większych następstw
38

. 

Niebezpieczeństwo Rosji nie było, aż tak widoczne, dla państw 

bałtyckich oraz rozwinęły się kontakty gospodarcze z nią. Pod koniec 

1921 powstała jednak sytuacja korzystniejsza dla Polski, gdyż na Łotwie 

powstał kryzys ekonomiczny z Niemcami, oraz wybuchło antyrosyjskie 

powstanie w Karelii
39

. Szczególnie wydarzenia w Finlandii budziły na-

dzieję, na konwencje wojskową z państwami bałtyckimi. Jednakże próby 

te zostały storpedowane przez Francje, która zaczęła obawiać się 

utworzenia antyrosyjskiego sojuszu, który mógł zaognić sytuacje w tym 

regionie. 

 Z nastaniem 1922 doszło do zmniejszenia kontaktów  

z państwami bałtyckimi, gdyż Skirmunt skupił sie na Czechosłowacji. 

Jednym z większych wydarzeń było podpisanie w marcu 1922 roku 

układu politycznego na mocy, którego żadna ze stron nie miała 

podpisywać układów przeciw komukolwiek z państw porozumienia, nie 

została ona jednak ratyfikowana z powodu niezadowolenia i obaw 

antyniemieckich Finlandii. Stosunki Polski z państwami bałtyckimi 

zaczynały jednak sie marginalizować w stosunku do wydarzeń 

międzynarodowych jak na przykład konferencja w Geniu. Po za tym 

ważnym czynnikiem były wydarzenia wewnętrzne w Polsce w wyniku, 

których Józef Piłsudski zaczął odsuwać się od polityki, a piłsudczycy 

tracili możliwość wpływania na politykę zagraniczną od 1923 roku. Do 

rozmów a państwami bałtyckim zaczęło dochodzić coraz rzadziej co 

doprowadziło do zaniechania zjazdów, które zakończyły się z nastaniem 

lata 1925 roku. Ostatnie spotkanie nastąpiło we wrześniu 1925  

w Genewie
40

. W kwestii Ukrainy podjęte pewne próby wznowienia 

współpracy, jednak poważnym ciosem było zabójstwo Petlury w maju 

                                                      
37

 K. Skirmunt, Moje wspomnienia 1866-1945, Rzeszów 1997, str. 112. 
38

 A. Skrzypek, Związek bałtycki : Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia w polityce 

Polski i ZSRR w latach 1919-1925, Warszawa 1972, str. 114.    
39

P. Okulewicz, op. cit., str. 275. 
40

 Tamże, str. 389. 
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1926 przez zamachowca działającego prawdopodobnie na zlecenie 

Rosji
41

. W ten sposób idea Międzymorza stawała sie coraz bardziej 

nierealna, co było też spotęgowane faktem, że po przejęciu władzy przez 

Piłsudskiego po Zamachu Majowym w 1926, stanął on przeciwko 

piętrzącym się problemom zewnętrznym z drugiej strony. Traktat  

w Locarno postawił sojusz z Francja pod znakiem zapytania i konieczna 

stała się próba unormowania stosunków z Niemcami. W latach 30-tych 

zagrożeniem stała się rosnąca potęga Niemiec oraz konieczność 

odpowiedniego uregulowania stosunków z obydwoma sąsiadami. 

Zakończenie 

 Idee Międzymorza, Prometeizmu będące powystawowymi 

koncepcjami politycznymi Józefa Piłsudskiego w wschodniej polityce nie 

zostały zrealizowane w zadowalający sposób. Najlepszym okresie do 

realizacji założeń Piłsudskiego był okres 1918-1921, kiedy to sytuacja  

w tym regionie nie była jeszcze krystaliczna dając możliwości wpływania 

na wydarzenia. Podstawowym problemami i był nieudany cel wyprawy 

kijowskiej, który zakładał po odepchnięciu bolszewików utworzenie 

państwa ukraińskiego istniejącego albo w ramach federacji lub w ramach 

wspólnego sojuszy z Polską. Doprowadziło to też do upadku i utrudnienia 

w tworzeniu idei prometejskiej gdyż, nie udało rozbić się Rosji przez 

oddzielenie od niej nierosyjskich narodowości. Problemem był też brak 

współdziałania ze strony państwa oraz regionów mających wchodzić  

w koncepcje Międzymorza czy idei prometejskiej. Najważniejszym 

przeciwnikiem była Litwa, niech cetna praktycznie od samego początku 

do polskich założeniem. Ta niechęć pociągała za sobą nie możność 

odpowiedniego działania na terenach Białorusi oraz odbiło się to na 

państwach bałtyckich, gdzie problem stanowiła także Finlandia, która 

często realizowała własną politykę, która nie współgrała często  

z założeniami Międzymorza. Jedynym sukcesem okazał się sojusz  

z Rumunią, która zastąpiła Ukrainę na południu. Początki lat 20-tych nie 

pozwoliły na skuteczne zbliżenie się państw bałtyckich. Także odsunięcie 

Piłsudskiego od polityki w pewnym okresie politycznej działalność było 

czynnikiem hamującym realizacje idei. Po 1926 sytuacja 

międzynarodowa zmusiła do odstawienia wcześniejszych założeń. 

Kluczowa stała się polityka balansowania między Rosją, a Niemcami, 

słabnący sojusz z Francją. Lata 30-ste były okresem także nie dającym 

                                                      
41

 J. Jacek Bruski, W trójkącie Warszawa-Paryż-Praga. Reaktywacja współpracy 

polsko-ukraińskiej 1925-1926, [w:] Ruch prometejski. Walka o przebudowę 

Europy Wschodniej (1918-1940), red. M. Kornat, Warszawa 2012, str. 112. 
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realizować politykę wschodnią. Był to okres kiedy to władza 

komunistyczna umocniła się na dobre w Rosji, a w Niemczech do władzy 

dochodził Adolf Hitler i konieczne stało wypracowanie odpowiedniej 

polityki miedzy obydwoma sąsiadami. Trudne kontakty z Litwą 

praktycznie przez cały okres międzywojenny, dojście Nazistów do 

władzy w Niemczech sprawiły, że idee Międzymorza czy pro teizmu nie 

mogły grać pierwszorzędnej roli w polskiej polityce i pozostały w strefie 

samej idei. 
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Niepodległość Polski w opinii międzynarodowej 

Independence of Poland on international opinion 

 

Abstrakt 

 Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku to skutek 

umiejętnie prowadzonej „polityki wewnętrznej”, jak również 

odpowiednio wykorzystanej sytuacji międzynarodowej. Uznanie polskiej 

delegacji podczas obrad paryskiej konferencji pokojowej nie pozostawało 

równoznaczne z jednomyślnością państw co do przyznania jej pełnej 

suwerenności. Ponowne pojawienie się kraju na mapach politycznych 

Europy wiązało się z szeregiem konsekwencji w postaci potrzeby 

ponownego określenia interesów narodowych. Niepodległość Polski 

pozostawała więc istotna zarówno z perspektywy narodu 

odbudowującego państwo, jak również opinii międzynarodowej.    

Słowa kluczowe:  

niepodległość, opinia międzynarodowa, Polska, paryska konferencja 

pokojowa, interes narodowy, polityka zagraniczna, I wojna światowa 

Abstract 

 The regaining of independence by Poland in 1918 was the result 

of skillfully conducted "internal policy" as well as the appropriately used 

international situation. The recognition of the Polish delegation during 

the Paris Peace Conference did not mean unanimity among states as to 

granting it full sovereignty. The re-emergence of the country on the 

political maps of Europe was associated with a number of consequences 

in the form of the need for redefining national interests. The 

independence of Poland remained significant both from the perspective of 

the nation reconstructing the state, as well as international opinion.   
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Wstęp  

 W 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała 

niepodległość. Był to skutek umiejętnego wykorzystania I Wojny 

Światowej oraz sytuacji na arenie międzynarodowej. Został wówczas 

zrealizowany interes narodu w postaci przywrócenia suwerenności 

państwa. Ponadto prowadzone  przez zaborców działania represyjne nie 

złamały idei utworzenia niezależnego kraju, która pozostawała żywa 

wśród kolejnych pokoleń Polaków. Patriotyzm, duch walki oraz zmiana 

układu sił w Europie przyczyniły się do odniesienia sukcesu w postaci 

przywrócenia niepodległości. 

 Rozdział to analiza kwestii odzyskania przez Polskę 

suwerenności z uwzględnieniem opinii międzynarodowej. Cel stanowi 

usystematyzowanie stanowisk wybranych państw odgrywających istotną 

rolę podczas I Wojny Światowej w ramach Trójprzymierza oraz 

Trójporozumienia. Teza postawiona w ramach pracy to stanowiska 

wobec niepodległości Polski to wynik potrzeby budowania poparcia, 

wizerunku oraz pozycji własnego państwa po zakończeniu I Wojny 

Światowej. Warto zaznaczyć, iż sprawa polska podczas walk toczonych  

w latach 1914-1918 walk, jak również paryskiej konferencji pokojowej 

mającej miejsce bezpośrednio po zakończeniu działań zbrojnych była 

elementem gry politycznej wykorzystywanym przez mocarstwa do 

realizacji własnych interesów. Państwo, o którym „zapomniano”  

w pierwszych latach wojny wraz z potrzebą pozyskania poparcia na 

frontach zaczęło odgrywać istotną rolę na arenie międzynarodowej.  

Uwarunkowania historyczne 

 Polska utraciła niepodległość w wyniku trzech rozbiorów 

dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię w latach 1772, 1792 oraz 1795. 

Kraj zniknął z map Europy, a rozwój społeczeństwa, ze względu na  

konieczność podporządkowania się indywidualnym politykom zaborców 

został zatrzymany. Naród polski starał się wykorzystywać sytuacje 

pojawiające się na arenie międzynarodowej, które stanowiły szansę na 

odzyskanie suwerenności. Próby takie podejmowane były w ramach 
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powstania krakowskiego w 1846 roku, powstania listopadowego
1
 oraz 

styczniowego
2
. Były to zrywy niepodległościowe zakończone niepowo-

dzeniami. Bezpośrednią konsekwencję wynikającą z nieposłuszeństwa 

wobec zaborcy stanowiło ograniczanie autonomii oraz represje.  

 Sytuacja na arenie międzynarodowej niejednokrotnie 

nawiązywała do sprawy utracenia niepodległości przez Polskę traktując 

suwerenność państwa jako kwestię politycznych rozgrywek.  Namiastkę 

przywrócenia na mapy kraju  miało stanowić utworzone w 1806 roku 

przez Napoleona Księstwo Warszawskie. W efekcie porażki Cesarza  

w 1813 roku, nieskutecznych próbach powrotu do władzy oraz decyzji 

mocarstw podjętych podczas kongresu wiedeńskiego w 1815 roku 

dokonany został „czwarty rozbiór Polski”.  Sprawa polska, obok kwestii 

Saksonii oraz problemu państw niemieckich stanowiła jeden  

z priorytetów obrad kongresu wiedeńskiego. Na mocy podjętych 

wówczas decyzji zlikwidowane zostało Księstwo Warszawskie, 

utworzono Królestwo Polskie związane unią personalną z Rosją, 

Rzeczpospolitą Krakowską pod przewodnictwem Austrii
3
 oraz Wielkie 

Księstwo Poznańskie mające stanowić samodzielny twór 

podporządkowany królowi Prus. Ponadto ziemie polskie położone na 

wschód od Bugu włączono do Rosji, Austrii pozostawiono Królestwo 

Galicji oraz Lodomerii i Księstwo Cieszyńskie, a Prusy zachowały 

Pomorze, Warmię oraz Mazury
4
. 

 Rosja, Prusy i  Austria prowadziły w zaborach politykę opartą na 

„indywidualnych” interesach narodowych, bez uznawania potrzeb  

i oczekiwań Polaków. W zaborze rosyjskim „(…) aktywna polityka 

antypolska nasilała się szczególnie w okresach popowstaniowych, gdy  

w głąb Rosji zsyłano wybitnych działaczy polskich, konfiskowano 

majątki, odsuwano Polaków od administracji, ograniczano swobody 

Kościoła katolickiego i rusyfikowano szkolnictwo”
5
. Pozytywnym aspe-

ktem w zaborze rosyjskim pozostawał rozwój gospodarczy Królestwa 

Polskiego, ze względu na ekspansję przemysłową Imperium Rosyjskiego.  

                                                      
1
 Powstanie przeciwko Imperium Rosyjskiemu, trwało od 29/30 listopada 1830 

roku do 21 października 1831 roku.  
2
 Powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, trwało od 22 stycznia 

1863 roku do jesieni 1864 roku. 
3
 Rzeczpospolita Krakowska na skutek powstania w 1846 roku została włączona 

do Austrii. 
4
 A. Czubiński, Historia Polski w XX wieku, Poznań 2003, s. 9. 

5
 W. Roszkowski, Historia Polski 1914-2004, Warszawa 2004, s. 8. 
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 Sytuacja ludności w zaborze pruskim pozostawała niemal 

tożsama. Akcja germanizacyjna w zintensyfikowany sposób prowadzona 

była przede wszystkim w okresie sprawowania urzędu kanclerza przez 

Otto von Bismarcka i proponowanej przez niego w latach 70. XIX w. 

polityki Kulturkampfu
6
. Język polski został wówczas zastąpiony w szko-

łach niemieckim, tak aby wynarodowić kolejne pokolenia Polaków. 

Ponadto szczególne represje zostały skierowane w stronę Kościoła 

katolickiego jak symbolu jedności  i duchowych wartości. Ziemie zaboru 

pozostawały szczególnie istotne pod względem rolniczym dla Niemiec, 

dlatego też prowadzona akcja germanizacyjna z przyczyn ekonomicznych 

nie mogła być realizowana w nieograniczony sposób.  

 Zabór austriacki, w przeciwieństwie do rosyjskiego i pruskiego, 

charakteryzował się liberalną polityka wobec narodu polskiego. „(…) po 

wielkiej reformie 1867 r. Galicja otrzymała samorząd lokalny w postaci 

Wydziału i Sejmu Krajowego we Lwowie, a Polacy uzyskali większe 

szanse karier politycznych”
7
.  Sytuacja ekonomiczna zaboru  ze względu 

na izolację od rynków zbytu pozostawała w stanie krytycznym, co 

powodowało stagnację mieszkańców. Jednak na ziemiach tych idea 

odzyskania niepodległości pozostawała najsilniejsza m.in. poprzez 

publikacje prac zakazanych przez cenzurę w zaborze rosyjskim  

i niemieckim twórców.  

 Mimo represji ze strony zaborców, rusyfikacji oraz germanizacji 

narodu, jak również zmianach pokoleniowych  idea przywrócenia 

niepodległości pozostawała nieustannie istotna. Niepowodzenia związane 

z przeprowadzonymi powstaniami nie osłabiały „ducha walki”  

w społeczeństwie. Polacy, mimo braku oficjalnych organów państwa 

starali się umiejętnie wykorzystywać sytuację na arenie 

międzynarodowej. Przedłużająca się I wojna światowa, walka pomiędzy 

blokiem państw centralnych oraz Ententy przyczyniły się do rywalizacji  

o poparcie ze strony Polaków, którzy mieli stanowić dodatkową siłę na 

froncie. Ponadto zaborcy stanęli wówczas po dwóch różnych stronach, 

łamiąc dotychczasową solidarność w kwestii polskiej
8
. Sprawa przywró-

cenia niezależnego państwa  podczas działań I Wojny Światowej 

pozostawała istotna nie tylko dla zaborców, ale również mocarstw 

                                                      
6
 Ibidem. 

7
 Ibidem.  

8
Strona internetowa program „Niepodległa”, https://niepodlegla.gov.pl/o-

niepodleglej/polskie-drogi-ku-niepodleglosci, P. Szlanta, Polskie drogi ku niepo-

dległości, dostęp 11.02.2018. 
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europejskich biorących udział w konflikcie. Udział Polaków  

i opowiedzenie się po stronie jednego z bloków  w pośredni sposób miały 

przyczynić się do dalszego rozwoju konfliktu oraz ewentualnego 

zwycięstwa.   

Zaborcy wobec niepodległości 

 Kształtowanie opozycyjnych bloków, przedefiniowywanie 

układu sił w Europie w przeddzień wybuchu I Wojny Światowej 

uwidoczniło rozłam zaborców Polski. W „Wielkiej Wojnie” Niemcy  

i Austro-Wegry stanowiły trzon Trójprzymierza, natomiast Rosja poprzez 

układy zawarte z Wielką Brytanią oraz Francją tworzyła podstawy dla 

Trójporozumienia. Odmienne interesy prezentowane w ramach bloków 

przekładały się nie tylko na działania na frontach, ale również na 

stanowiska zajmowane wobec sprawy polskiej. „Rosja zmierzała do 

odepchnięcia Turcji od Kaukazu i cieśnin czarnomorskich, do 

umocnienia swoich wpływów na Bałkanach, anektowania Galicji 

Wschodniej i ziem zaboru pruskiego. Austro-Wegry dążyły do usunięcia 

wpływów rosyjskich z Półwyspu Bałkańskiego, anektowania wspólnie  

z Niemcami ziem zaboru rosyjskiego oraz Ukrainy”
9
. Celem Niemiec 

było natomiast utworzenie bloku kontrolowanych przez siebie państw  

w Europie Środkowej (Mitteleuropy).  

 Sprawa polska, przed wybuchem I Wojny Światowej, ze względu 

na obawy utraty bądź zachwiania pozycji zaborców w opinii 

międzynarodowej nie pozostawała przedmiotem ich zainteresowania. 

Rywalizacja państw na Bałkanach była wówczas kwestią priorytetową
10

. 

Można wręcz stwierdzić, iż mocarstwa, ze względu na trwające ponad 

120 lat zabory państwa zapomniały o jego istnieniu i usilnych zabiegach 

narodu. 

 Podejmując analizę stanowisk zaborców wobec kwestii 

niepodległości Polski należy wyróżnić dwa etapy, I wojnę światową oraz 

okres po jej zakończeniu związany z budowaniem pokoju podczas 

konferencji wersalskiej oraz definiowania postanowień traktatów 

pokojowych. Mimo, iż państwa prezentowały odmienne stanowiska 

względem suwerenności Polski wskazane cenzury czasowe pozostają dla 

nich tożsame. Stanowi to przede wszystkim wynik rywalizacji o poparcie 

narodu, który miał stanowić wsparcie na frontach. „W 1916 roku było 

                                                      
9
 A. Czubiński, op.cit., Poznań 2003, s. 53.  

10
 W Roszkowski, op. cit., Warszawa 2004, s. 8. 
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oczywiste, iż wojna będzie długotrwała, pozycyjna i wyczerpująca”
11

. 

Była to sytuacja korzystna z perspektywy Polaków walczących  

o suwerenność, na przedstawienie swoich postulatów oraz założeń, jak 

również szansa na umiędzynarodowienie sprawy.  

 Współdziałanie Niemiec i Austro-Węgier w ramach 

Trójprzymierza warunkowało zajmowanie przez państwa tożsamego 

stanowiska wobec kwestii polskiej. Dodatkowo ze względów 

historycznych Austria była bliskim sojusznikiem Niemiec, upatrując  

w nich nie tylko szansy na wygranie wojny, ale również wzmocnienie 

pozycji cesarstwa na arenie międzynarodowej. W początkowym etapie  

I Wojny Światowej sprawa ta nie stanowiła ich priorytetowego 

przedmiotu zainteresowania. Państwa wśród swoich celów ekspansyjnych 

wskazywały na chęć pozyskania ziem zaboru rosyjskiego, co miało 

wpłynąć nie tylko na zwiększenie posiadanego terytorium, ale także 

osłabienie pozycji Rosji. W przeciwieństwie do zaboru pruskiego,  

w Galicji
12

 16 sierpnia 1914 r. powstał Naczelny Komitet Narodowy
13

. 

Jego głównym celem, jako organu polskich stronnictw walczących  

o niepodległość, było doprowadzenie do utworzenia monarchii austro-

węgiersko-polskiej. Zwolennikiem zjednoczenia ziem polskich pod 

przewodnictwem cesarza Austrii był Józef Piłsudzki. Koncepcja 

obejmowała zakresem nie tylko Galicję, ale również ziemie zaboru 

niemieckiego i rosyjskiego, dlatego też idea spotkała się z wyraźną 

krytyką ze strony Niemiec. Zajęte przez cesarza Wilhelma II
14

 stano-

wisko wpłynęło na zmianę stosunku Austro-Węgier wobec sprawy 

polskiej. 

 Przełom Niemiec i Austro-Węgier w kwestii niepodległości 

stanowił 1916 rok. Przedłużająca się wojna znacznie osłabiła siły państw 

Trójprzymierza, które zostały zmuszone do szukania  wsparcia do 

                                                      
11

 W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 

1815-1945, Warszawa 1996, s. 196. 
12

 Ziemie zaboru austriackiego.  
13

 Powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie zaboru austriackiego 

było możliwe dzięki szerokiej autonomii, którą posiadali na ziemiach tych 

Polacy.  Został utworzony w wyniki połączenia Skonfederowanych Stronnictw 

Niepodległościowych z Józefem Piłsudzkim na czele oraz Centralnego Komitetu 

Narodowego. Źródło: Powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego,  

https://www.polskieradio.pl/39/1240/Artykul/419770, Powstanie-Naczelnego-

Komitetu-Narodowego, dostęp 10.02.2018.  
14

 Cesarz Niemiecki w latach 1888 – 1918.  
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prowadzenia dalszych walk na frontach. „Licząc na większe 

zaangażowanie społeczeństwa polskiego i pobór rekruta, 5 listopada 1916 

roku ogłoszono w okupowanej przez Niemców Warszawie Akt dwu 

Cesarzy: Wilhelma II i Franciszka Józefa I”
15

. Władcy zobowiązywali się 

utworzyć „samodzielne” państwo polskie z dziedziczną monarchią  

i ustrojem konstytucyjnym. Swoim zakresem terytorialnym miało ono 

obejmować jednak tylko ziemie zaboru rosyjskiego i pozostawać pod 

kontrolą Niemiec i Autro-Węgier. Cesarze wzywali jednak przede 

wszystkim do wstępowania do armii, co stanowiło właściwy. lecz ukryty 

wówczas cel wydania dokumentu. „Mimo to Akt 5 Listopada miał 

znaczenie przełomowe, ponieważ przekreślił trwającą od dziesięcioleci 

solidarność zaborców w sprawie polskiej, (…) otworzył w istocie 

pewnego rodzaju licytację o względy Polaków”
16

. Skutkiem jego wyda-

nia było również utworzenie w Warszawie Tymczasowej Rady Stanu. 

Ponadto rewolucja bolszewicka mająca miejsce w 1917 roku w Rosji 

przyczyniła się w pośredni sposób do „oddania” sprawy polskiej 

państwom centralnym. Priorytetem dla władz bolszewickich było 

zawarcie pokoju z państwami Trójprzymierza i wycofanie państwa  

z działań wojennych. Rokowania pokojowe mające miejsce w Brześciu 

Litewskim rozpoczęte 22 grudnia 1917 roku zakończyły się porażką  

w kwestii walki o niepodległość Polski.  ramach Zawarty wówczas traktat 

brzeski
17

„(…) oznaczał ostatecznie bankructwo opcji politycznej, zakła-

dającej możliwość odbudowania Polski w oparciu o państwa centralne- 

obnażając prawdziwe intencje Niemiec i Austro-Węgier, dopuszczając 

kolejne rozbiory ziem polskich”
18

.  

 Kwestia odzyskania przez Polskę niepodległości stanowiła jeden 

z głównych problemów, z którymi musiała zmierzyć się paryska 

                                                      
15

 W. Dobrzycki, op. cit., Warszawa 1996, s. 196. 
16

 W. Roszkowski, op.cit., Warszawa 2004, s. 13.  
17

 Traktat zawarty 3 marca 1918 roku pomiędzy Rosją, a Niemcami, Autro-

Wegrami, Turcją oraz Bułgarią. Oznaczał wycofanie się Rosji z działań I wojny 

światowej przy jednoczesnych stratach terytorialnych.  Źródło: 95 lat temu 

państwa centralne zawarły traktat brzeski z bolszewicką Rosją, 

http://dzieje.pl/aktualnosci/95-lat-temu-panstwa-centralne-zawarly-traktat-brzes-

ki-z-bolszewicka-rosja, dostęp 14.02.2018.  
18

 Strona internetowa tygodnika „Polityka”, https://www.polityka.pl/tygo-

dnikpolityka/historia/1734380,1,traktat-brzeski-byl-ostrzezeniem-polska-moze-

nie-wrocic-na-mape-europy.read , Traktat brzeski był ostrzeżeniem: Polska nie 

może wrócić na mapę Europy, dostęp 15.02.2018. 
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konferencja pokojowa
19

. Podczas spotkania Polska była już państwem 

niepodległym
20

, dlatego poruszano przede wszystkim sprawę wyznacze-

nia jej granic. Podczas konferencji w Paryżu kraj reprezentowali premier 

oraz minister spraw zagranicznych, Ignacy Paderewski i Roman 

Dmowski. Niemcy wyrażali jawny sprzeciw wobec suwerennego 

państwa, walcząc o pozostawieniu istotnych z punku ekonomicznego 

terenów dotychczasowego zaboru pruskiego. Dzięki zabiegom polskiej 

dyplomacji, jak i częściowej przychylności areny międzynarodowej 

oczekiwania delegacji zostały w większości wypełnione. Ostateczny 

kształt terytorialny Polski ukształtował się w latach 1920-1922 po 

przyłączeniu Górnego Śląska i Wileńszczyzny.  

 Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie było równoznaczne 

ze zmianą stanowiska Niemiec oraz Austrii
21

. Władze Republiki Weimar-

skiej
22

 nadal rościły prawa do ziem zaboru pruskiego, nie mogły 

zaakceptować postanowień Traktatu wersalskiego
23

. „(…) polskie Pomo-

rze nazywano „korytarzem”, a Polskę „państwem sezonowym”
24

. Celem 

w polityce prowadzonej przez Niemcy stało się przywrócenie porządku  

w Europie Środkowej sprzed I Wojny Światowej, co było równoznaczne  

z ponownym „zniszczeniem” niezależnego państwa. Przejawem działań 

mających na celu osłabienie kraju, po uzyskaniu niepodległości była 

blokada gospodarcza ze strony Republiki Weimarskiej wobec Polski 

wprowadzona w 1920 roku. W związku z napiętymi relacjami pomiędzy 

państwami nawiązanie relacji nie było wówczas możliwe. Stanowisko 

                                                      
19

 Konferencja pokojowa kończąca I wojnę światową. Trwała od 18 stycznia 

1919 roku do 21 stycznia 1920 roku. Udział wzięło w niej 27 państw 

zwycięskich. Został wówczas ustalony nowy porządek, który miał zapewnić 

pokój w Europie. Z  każdym państwem z Trójprzymierza jako „przegranymi 

wojnę” podpisywano odrębne traktaty pokojowe.  Źródło: Strona internetowa 

Muzeum Historii Polski i Polską Agencje Prasową,, 

http://dzieje.pl/aktualnosci/99-lat-temu-rozpoczela-sie-konferencja-pokojowa-w-

paryzu, 99 lat temu rozpoczęła się Paryska konferencja Pokojowa , dostęp 

14.02.2018.  
20

 Polska uzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku.  
21

 Austro- Wegry rozpadły się w 1918 roku. Z państwa wyodrębniły się Węgry, 

Czechosłowacja, Królestwo Serbów Chorwatów Słoweńców oraz niemiecka 

Austria, która weszła w skład Republiki Niemiec. 
22

 Potoczna nazwa państwa niemieckiego w latach 1919-1933.  
23

 Traktat pokojowy zawarty z Niemcami 28 czerwca 1919 roku narzucający 

warunki pokoju po zakończeniu działań I wojny światowej.  
24

 W Roszkowski, op.cit., Warszawa 2004, s. 41.  
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Austrii jako najbliższego sojusznika Niemiec pozostawało względem 

Polski tożsame.  

 Rosja przystępując do I Wojny Światowej w ramach 

Trójporozumienia prezentowała w początkowym etapie działań na 

frontach odmienne stanowisko względem Polski niż Niemcy oraz Austro- 

Wegry. Naczelny wódz armii rosyjskiej, Nikołaj Nikołajewicz  

w odpowiedzi na stanowisko Romana Dmowskiego, iż Polska powinna 

jednoczyć się i uzyskać niepodległość pod berłem cara, wydał 14 sierpnia 

1914 roku odezwę. Zgodnie z głoszonymi hasłami celem rządu 

rosyjskiego miało być zjednoczenie narodu polskiego pod 

przewodnictwem cara i nadanie mu swobód w zakresie języka, wiary 

oraz samorządności
25

. Działania na frontach I Wojny Światowej wyma-

gały od Rosji pełnego zaangażowania, dlatego sprawa ta, choć istotna 

została odłożona w czasie. Ponadto jesienią 1915 roku ziemie Królestwa 

Polskiego w pełni zależnego od Rosji znalazły się pod kontrolą Niemiec 

oraz Austrii, które ustaliły na terenie tym wspólny zarząd
26

.  

 Ogłoszenie przez państwa Trójprzymierza Aktu Dwóch Cesarzy 

przyczyniło się do ponownych zabiegów cara o poparcie ze strony narodu 

polskiego, w zamian za obietnicę utworzenia suwerennego kraju. Ponadto 

„15 listopada 1917 r. w Piotrogrodzie ogłoszono Deklarację praw 

narodów Rosji, która głosiła m.in. prawo do „swobodnego 

samookreślenia aż do oderwania się i utworzenia samodzielnego państwa 

włącznie”
27

. Nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości po raz ko-

lejny zostały wsparte przez Rosję. Było to jednak tylko poparcie 

okazywane w formie obietnic, bez możliwości realizacji. Podpisanie  

z państwami centralnymi traktatu brzeskiego i wycofanie Rosji z I Wojny 

Światowej uwidoczniło wykorzystanie sprawy polskiej do realizacji 

własnych interesów. Władze bolszewickie uznały, iż kwestia ta pozostaje 

wewnętrzną sprawą Niemiec. Poprzez szereg wydarzeń, mimo 

wcześniejszych obietnic wsparcia odbudowywania suwerennego państwa 

polskiego, Rosja odcięła się. 

 Radykalna zmiana stanowiska Rosji względem Polski została 

ponadto potwierdzona wojna polsko- bolszewicką mającą miejsce  

w latach 1920-1921. Celem prowadzonych działań był podbój państw 

europejskich i przekształcenie ich w republiki radzieckie. Przegrana 

                                                      
25

 W. Dobrzycki, op.cit., Warszawa 1996, s. 196. 
26

 A. Czubiński, Historia Polski w XX  wieku, Poznań 2003, s. 71. 
27

 W. Dobrzycki, op.cit., Warszawa 1996, s. 197.  
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wojna oznaczałaby dla Polski utratę szansy na utrzymanie dopiero co 

odzyskanej suwerenności. Dzięki skuteczności działań po stronie polskiej 

armii wojna została zakończona klęską bolszewików. Przegrana nie 

wpłynęła jednak na zmianę stanowiska wobec niepodległej Polski, nadal 

nie uznawano za słuszne jej istnienia na arenie międzynarodowej.  

 „Dla stosunku Rosji bolszewickiej wobec odrodzonej Polski 

charakterystyczne były słowa Lenina, który twierdził, iż „potworny pokój 

wersalski” utrzymuje się tylko dlatego, że Ententa wepchnęła między 

Rosję i Niemcy państwo polskie dzielące Niemcy na dwie części  

i „prześladujące ludność niemiecką”
28

. Władze radzieckie niechęć  

i sprzeciw wobec niepodległej Polski wyrażali również poprzez 

świadome nierespektowanie postanowień traktatu ryskiego.  

Stanowiska Francji i Wielkiej Brytanii 

 Francja i Wielka Brytania poprzez układy zawarte z Rosją 

współtworzyły Trójporozumienie. Mimo przynależności do jednego 

bloku w ramach działań prowadzonych na frontach I Wojny Światowej 

nie popierały w oficjalny sposób zmiennych stanowisk zajmowanych 

przez Rosję względem kwestii polskiej. Zdania prezentowane przez 

Francję i Wielką Brytanię nie pozostają również tożsame.  Można  

w ramach zajmowanych stanowisk państw wyróżnić dwa etapy, zgody  

i rozbieżności. Sprawą odzyskania przez Polskę niepodległości oba 

państwa zaczęły zajmować się po „umiędzynarodowieniu” kwestii, czyli 

po opublikowaniu Aktu dwóch Cesarzy.  

 „Od połowy 1917 r. pomyślnie rozwijała się polska działalność 

niepodległościowa we Francji. Zaczęto tworzyć to wojsko polskie,  

a w sierpniu w Paryżu rozpoczął działalność Komitet Narodowy Polski  

z Dmowskim na czele”
29

. Ponadto Wielka Brytania, Francja, Włochy 

oraz Stany Zjednoczone uznały go za oficjalne przedstawicielstwo 

polskie. Istotnym wydarzeniem w budowaniu poparcia dla sprawy 

polskiej było również opowiedzenie się za jej niepodległością 

francuskiego ministra spraw zagranicznych, Stephen Pichon, 5 stycznia 

1918 roku zgodne stanowisko przedstawił premier Wielkiej Brytanii, 

David Lloyd George.  

                                                      
28

 W. Roszkowski, op. cit., Warszawa 2004, s. 40.  
29

 W. Dobrzycki, op. cit., Warszawa 1996, s. 197. 
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 Paryska konferencja pokojowa i kwestia określenia granic Polski 

wykazała jednak zmiany w tożsamych dotychczas stanowiskach Francji  

i Wielkiej Brytanii. Stanowiło to skutek zmian mających miejsce  

w kształtowaniu układu sił po zakończeniu działań I Wojny Światowej  

i potrzebie realizacji interesów narodowych. Premier Wielkiej Brytanii 

uznając, iż zbytnie osłabienie Niemiec stanowi poważne zagrożenie dla 

Europy i groźbę wybuchu kolejnego konfliktu dążył do ustalenia jak 

najniższych obciążeń, zarówno w kwestiach gospodarczych, jak i granic. 

Ponadto słabe, pozbawione kolonii Niemcy wydawały się być wówczas 

idealnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii. David Lloyd George próbował 

wzmacniać pozycję Niemiec, kosztem wizerunku i zasadności 

funkcjonowania niepodległej Polski na arenie międzynarodowej. 

„Wskutek sprzeciwu Lloyda Georga Rada Najwyższa odmówiła 

przyznania Polsce Śląska Cieszyńskiego i Górnego Śląska, Gdańska oraz 

okręgu kwidzyńskiego w Prusach Wschodnich, a 1 kwietnia stwierdzono, 

że Gdańsk z okolica przekształcony zostanie w kontrolowane przez Ligę 

Narodów wolne Miasto Gdańsk, natomiast o losie pozostałych obszarów 

spornych zadecyduje plebiscyt”
30

. Ponadto premier Wielkiej Brytanii 

uważał, iż Polacy na frontach I Wojny Światowej walczyli po stronie 

niemieckiej, konflikt został wygrany przez państwa Trójporozumienia, 

dlatego też powinni się podporządkować ich oczekiwaniom  

i roszczeniom terytorialnym. Nie doceniał on wkładu Polaków w walkę  

o pokonanie państw centralnych, oskarżając o aneksję cudzych ziem.  

W związku z powyższym postanowienia przygotowywanych traktatów 

pokojowych zostały przedefiniowane na niekorzyść Polski
31

. 

 Stanowisko Francji przedstawione w początkowym okresie  

I Wojny Światowej względem kwestii niepodległości Polski pozostawało 

niezmienne. Potwierdzenie tego stanowi podpisanie 19 lutego 1921 r. 

deklaracji o przyjaźni i układu politycznego wraz z konwencją wojskową 

przewidującą wzajemną pomoc w przypadku ewentualnego konfliktu  

z Niemcami
32

. Zawarty układ dowodził nie tylko poparcia dla niepo-

dległej Polski, ale również potwierdzał tożsame stanowiska państw 

względem Niemiec. Zawarty układ pozostawał istotny z punktu polskiej 

dyplomacji, ponieważ budował pozycję kraju na arenie międzynarodowej 

poprzez pozyskiwanie politycznych przyjaciół.  

 

                                                      
30

 A. Czubiński, op. cit., Poznań 2003, s. 120.  
31

 Ibidem. 
32

 W. Roszkowski, op. cit., Warszawa 2004, s. 41.  
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Stany Zjednoczone orędownikiem polskiej niepodległości 

 Stany Zjednoczone mimo braku zaangażowania w pierwszym 

etapie wojny przystąpiły do działań  na frontach w 1917 roku. Kwestia 

walki narodu polskiego o suwerenne państwo stanowiła wówczas sprawę 

międzynarodową, dlatego pożądane był o zajęcie stanowiska przez USA. 

Dnia 8 stycznia 1918 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas 

Woodrow Wilson wygłosił orędzie zawierające 14 punktów dotyczące 

zakończenia wojny i propozycji pokoju. „Czternaście Punktów Wilsona 

przeszło do historii jako najważniejsza polityczna deklaracja w sprawie 

przyszłości świata, pogrążonego w pierwszym globalnym konflikcie”
33

. 

W przedstawionym planie Prezydent w ramach 13 punktu wskazywał na 

potrzebę stworzenia niepodległego państwa polskiego, które swoim 

terytorium miałoby obejmować ziemie zamieszkiwane przez polską 

ludność, pozostające w pełni suwerenne i niezależne. Był to niezwykle 

istotny gest ze strony światowego mocarstwa w kierunku narodu 

próbującego odbudować swój kraj. Stany Zjednoczone postrzegane były 

przez państwa europejskie jako silny i warty pozyskania sojusznik. 

Przedstawiając sprawę odzyskania przez Polskę niepodległości jako jeden 

z elementów, które powinny zostać spełnione w celu zaprowadzenia na 

kontynencie pokoju i zakończenia I Wojny Światowej Thomas Woodrow 

Wilson nie tylko docenił starania narodu, ale również przedstawił 

sprzeczne z interesami zaborców oraz Wielkiej Brytanii stanowisko. 

Sprzeciw, bądź też jawna krytyka poglądu przedstawionego przez 

Prezydenta mogłaby wpłynąć nie tylko na dalszą współpracę  

z pozostałymi państwami, ale przede wszystkim spowodować 

niekorzystne konsekwencje o charakterze gospodarczym.   

 Stany Zjednoczone swoje poparcie dla niepodległej Polski 

wyraziły już w  1917 roku uznając Komitet Narodowy Polski  

z Dmowskim na czele za oficjalne przedstawicielstwo polskiej władzy. 

Stanowisko zajęte w chwili przystąpienia do I Wojny Światowej wobec 

kwestii polskiej pozostało przez Prezydenta utrzymane również podczas 

paryskiej konferencji pokojowej. Polska zyskała poprzez przedstawienie 

Planu 14 Punktów silnego sojusznika, z którym musiały liczyć się 

europejskie mocarstwa. „13. punkt brzmiał mocno w kongresowym 

orędziu, ale jak przyznał później mistrz Paderewski, w owym czasie 

                                                      
33

 8 stycznia1918 r. Prezydent Wilson zapowiada utworzenie niezawisłego pań-

stwa polskiego, http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-8-stycz-

nia-1918-r-prezydent-wilson-zapowiada-utworzenie-niez,nId,1585333, dostęp  

20.02.2018. 
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prezydent Wilson wyobrażał sobie Polskę jako państwo terytorialnie 

ograniczone do ziem zamieszkanych przez Polaków, a zatem zbyt małe  

i zbyt słabe by w ówczesnych realiach samodzielnie zaistnieć na arenie 

międzynarodowej”
34

. 

Podsumowanie 

 Sprawa odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku 

wywoływała rozbieżne stanowiska zarówno wśród zaborców, jak 

również mocarstw zajmujących wówczas znaczące miejsce na arenie 

międzynarodowej. Mimo, iż w początkowym etapie działań wojennych 

kwestia ta nie wzbudzała zainteresowania wśród państw, po 1916 roku 

uległa umiędzynarodowieniu. Należy zauważyć, iż opinia względem 

ponownego powołania niezależnego państwa pozostawała zmienna  

w zależności od sytuacji politycznej panującej wówczas w Europie, jak 

również indywidualnych interesów państw oraz ich położenia 

geopolitycznego.  Wraz z odzyskaniem przez kraj niezależności 

największe straty ponosili dotychczasowi zaborcy, dlatego też 

zajmowane przez Niemcy, Austrię oraz Rosję stanowiska wpływały  

w pośredni sposób na opinię międzynarodową.  Ze względu na 

zmienność opinii nie można jednoznacznie wskazać zwolenników  

i przeciwników polskiej niezależności. Wyjątkiem pozostają w tej kwestii 

Stany Zjednoczone, które od momentu przystąpienia do I Wojny 

Światowej i próbie przywrócenia porządku na kontynencie poparły 

niepodległościowe dążenia Polaków. Mimo braku pełnego wsparcia ze 

strony opinii międzynarodowej, dzięki skuteczności dyplomacji, jak 

również właściwemu wykorzystaniu I Wojny Światowej i nowego 

porządku budowanego po zakończeniu jej działań Polska odzyskała 

niepodległość. Na przestrzeni krótkiego czasu stanie się istotnym 

podmiotem na arenie europejskiej, co zostanie jednak ponownie 

zweryfikowane przez II wojnę światową.  
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Organy władzy wykonawczej na tle przemian 

ustrojowych w Polsce 

The executive authorities on the background of the constitutional 

changes in Poland 

 

Abstrakt 

 Niniejszy artykuł pokrótce obrazuje ogólną charakterystykę 

organów władzy wykonawczej, w różnych momentach historycznych. 

Rozważania rozpoczyna krótka geneza odzyskania przez Polskę 

niepodległości i kierunków dalszego tworzenia państwa.   

 Okres badawczy obejmuje lata 1918-1997, poddając analizie 

praktykę ustrojową stosowaną w kolejnych ustawach zasadniczych. 

Artykuł prezentuje w zakresie egzekutywy jej główne kompetencje, tryb 

organizacyjny, a także relacje z innymi przedstawicielami władzy 

państwowej. W tekście zawarto również krótkie podsumowanie, 

zawierające możliwą perspektywę przyszłych zmian ustrojowych. 

Słowa kluczowe:  

prawo konstytucyjne, historia prawa, , odzyskanie niepodległości 

Abstract 

 This article briefly illustrates the general characteristics of the 

executive authorities at the historical moments. The consideration begins 

with the short genesis of regaining of independence by Poland and the 

directions of further state formation.   

 The research period covers the years 1918-1997, analyzing the 

constitutional practice used in subsequent constitutions.The article 

presents the main competences of executive, organizational mode, as well 

as relations with other representatives of state authority. Also the text 

contains a short summary, including the possible perspective of future 

changes of constitutional system. 
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1. Wprowadzenie 

 Odzyskanie przez Polskę niepodległości poprzedzone było 

burzliwym okresem w historii naszego kraju. Trzeci rozbiór, dokonany  

w 1795 r. przez Austrię, Prusy oraz Rosję przesądził o losie Polaków, 

których ojczyzna została wymazana z map świata na 123 lata. Droga do 

wolności wiodła przez kręte ścieżki licznych zrywów narodowo-

wyzwoleńczych: od Powstania Listopadowego, przez Powstanie 

krakowskie, aż po Powstanie Styczniowe-kończących się klęską. Dopiero 

wybuch I Wojny Światowej przyniósł nadzieję na odtworzenie 

autonomicznego państwa polskiego. Dotychczasowi zaborcy, znajdujący 

się w zarzewiu wzajemnego sporu, chcąc  zwerbować dodatkowe siły  

w walkach na europejskich frontach, poczynili starania by pozyskać 

Polaków, oferując im odrodzone państwo w zamian za wierność, jak  

i poświęcenie na polu bitwy. Nadarzyła się więc wyjątkowa okazja aby 

wykorzystać tę sytuację dla polskiej racji stanu, popierając jeden  

z obozów.  

 Wśród polskich działaczy politycznych ukształtowały się dwie 

frakcje. Jedna z nich postanowiła stanąć po stronie Austrii i aktywnie 

uczestniczyć w działaniach wojennych formułując zalążek przyszłych 

formacji zbrojnych - Legionów Polskich, stąd określenie „aktywiści”,  

w których to szeregach znalazł się też Józef Piłsudski. Środowisko to 

zdecydowało się na powołanie Naczelnego Komitetu Narodowego, jako 

oficjalnego przedstawiciela interesów Polaków w stosunkach  

z państwami centralnymi. Drugie ugrupowanie - „pasywiści”, skupieni 

wokół Komitetu Narodowego Polski pod wodzą Romana Dmowskiego, 

optowali za wsparciem Rosji, lecz wyłącznie w wymiarze politycznym, 

choć pod koniec konfliktu zdecydowali się także na stworzenie jednostek 

militarnych w zachodniej Europie, w postaci wojsk Hallera, jednak 

ostatecznie nie wzięły one udziału w walkach z Niemcami
1
. 

 W wyniku działań zbrojnych wojska niemiecko-austriackie 

wyparły oddziały Rosji z terenów Królestwa Polskiego, dokonując 

                                                      
1
R. Łaszewski, S. Salmonowicz, Historia ustroju Polski, Toruń 2001r., s. 133-

134. 
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okupacji na terytorium dawnej wschodniej Rzeczpospolitej. Zgodnie  

z wcześniejszymi zapowiedziami, 5 listopada 1916r. Wilhelm II oraz 

Franciszek Józef I powołali do życia - wbrew standardom i normom 

międzynarodowym-namiastkę państwa polskiego, pozostającego pod 

auspicjami obu cesarstw. Ustrojem panującym w tym kraju miała być 

monarchia konstytucyjna, lecz jego granice nie zostały sprecyzowane, 

bowiem w akcie posłużono się ogólnym określeniem ziem zaboru 

rosyjskiego
2
. W 1917 r. okupanci organizując struktury państwowe na 

zajętym obszarze utworzyli organ władzy wykonawczej w postaci Rady 

Regencyjnej, składającej się z 3 osób. Zadaniem Rady było sprawowanie 

funkcji głowy państwa do momentu elekcji i objęcia tronu przez nowego 

władcę. Działalność Rady Regencyjnej dobiegła końca poprzez jej 

samorozwiązanie, po oficjalnym objęciu sterów państwowych przez 

Piłsudskiego
3
.  

2. II Rzeczpospolita  

 2.1. Początki odrodzonego państwa 

 Tuż po przybyciu z Magdeburga, gdzie Józef Piłsudski był 

internowany przez Niemców, 11 listopada została mu przekazana 

formalna zwierzchność nad formującym się państwem i to w jego gestii 

pozostawało ukształtowanie administracji centralnej w kraju
4
. Już trzy 

dni później Piłsudski wydał dekret, w którym powołał rząd tymczasowy 

Ignacego Daszyńskiego, a nadrzędnym celem tego gabinetu  stała się 

organizacja wyborów do Sejmu Ustawodawczego: 

 „Z natury położenia Polski jest charakter rządu aż do czasu 

zwołania Sejmu Ustawodawczego prowizorycznym i nie dozwala na 

przeprowadzenie głębokich zmian społecznych, które uchwalić może 

tylko Sejm, żądałem zwołania go w możliwie krótkim, kilkumiesięcznym 

terminie”
5
. 

 Z kolei 22 listopada ukazał się dekret o najwyższej władzy 

reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Akt ten ustanowił organy 

państwowe w postaci Tymczasowego Naczelnika Państwa oraz Rządu 

                                                      
2
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, 

Warszawa 2009, s. 478.  
3
R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 135. 

4
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 492. 

5
 Dekret naczelnego dowódcy Józefa Piłsudskiego z dnia 14 listopada. (Dz.U. 

1918 nr 17 poz. 40). 
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Republiki Polskiej. Oczywiście funkcję Naczelnika objął sam Piłsudski, 

sprawując tym samym „Najwyższą Władzę Republiki Polskiej”. Do jego 

zadań należało powoływanie członków rządu, zatwierdzanie projektów 

ustawodawczych przedstawianych przez Radę Ministrów, a także 

mianowanie wyższych urzędników państwowych-których wybór, wedle 

obowiązujących przepisów, zastrzeżony był dla głowy państwa. Gabinet 

rządowy składał się z ministrów i stojącego na jego czele Prezydenta 

Ministrów - w osobie Jędrzeja Moraczewskiego. Dysponował on wąskim 

zakresem kompetencji: uchwalanie projektów ustaw oraz budżetu 

Republiki Polskiej na pierwszy okres budżetowy, przedstawianie 

propozycji nominacji na wyższych urzędników. Wszelkie dokumenty 

rządowe wymagały kontrasygnaty Prezydenta Ministrów. 

 Naczelnik Państwa zarządził przeprowadzenie wyborów do 

Sejmu Ustawodawczego, które zorganizowano 26 stycznia 1919 r., a ich 

charakter bazował na pięcioczłonowej ordynacji wyborczej - tak więc 

głosowanie było powszechne, tajne, równe, bezpośrednie oraz 

proporcjonalne. Sejm rozpoczął obrady już w lutym tego samego roku. 

Piłsudski w wygłoszonym przemówieniu skierowanym do 

parlamentarzystów oświadczył, iż ustępuje z urzędu Tymczasowego 

Naczelnika Państwa, przekazując swą władzę Sejmowi 

Ustawodawczemu
6
. 20 lutego została wydana uchwała sejmowa, powie-

rzająca dalsze sprawowanie funkcji Naczelnika Państwa Piłsudskiemu, 

przy jednoczesnej modyfikacji jego uprawnień. Tak więc Naczelnik 

występował jako przedstawiciel Państwa Polskiego, przy tym również  

w roli najwyższego wykonawcy uchwał Sejmu dotyczących spraw 

cywilnych i wojskowych. Pozostawiono w jego kompetencji 

powoływanie Rady Ministrów, lecz musiało ono być poprzedzone 

porozumieniem z Sejmem, odnośnie proponowanych kandydatur. 

Zarówno Naczelnik Państwa, jak i Rząd odpowiadali - w związku  

z wykonywanymi obowiązkami-przed Sejmem. Wszystkie akty 

pochodzące od Naczelnika wymagały kontrasygnaty odpowiedniego 

ministra. Ukształtowany w ten sposób system centralnych organów miał 

obowiązywać do czasu wejścia w życie ustawy zasadniczej, organizującej 

nowy porządek ustrojowo-prawny. 

 

 

                                                      
6
R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op.cit., s. 137. 
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 2.2. Organy władzy wykonawczej w świetle konstytucji z 17 marca 1921 

r.  

 Uchwalenie konstytucji, będące priorytetem Sejmu 

Ustawodawczego, doszło do skutku 17 mara 1921r., choć prace komisji 

konstytucyjnej zakończyły się dziewięć miesięcy wcześniej, to 

opóźnienie procesu legislacyjnego spowodowała debata parlamentarna 

nad kształtem nowego państwa. Twórcy ustawy zasadniczej czerpali 

inspiracje przede wszystkim z rozwiązań prezentowanych w konstytucji 

III Republiki Francuskiej z 1875 roku, lecz także byli otwarci na 

propozycje środowisk politycznych i naukowych
7
. Konstytucja „marco-

wa” ustanowiła władzę wykonawczą, której wykonawcami zostali 

Prezydent Rzeczypospolitej i Rada Ministrów.  

 Władza prezydenta sprawowana była poprzez działalność 

odpowiednich ministrów. Wyboru spośród kandydatów na najwyższy 

urząd państwowy dokonywało Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone 

izby Sejmu oraz Senatu, bezwzględną większością głosów na 

siedmioletnią kadencję. Dla zapewnienia ciągłości władzy państwowej,  

w razie przeszkód w wykonywaniu lub opróżnieniu urzędu, funkcję 

głowy państwa powierzano Marszałkowi Sejmu. Do sfery uprawnień oraz 

obowiązków Prezydenta należało: powoływanie i odwoływanie rządu -  

w pierwszej kolejności procedura ta obejmowała Prezesa Rady 

Ministrów, a następnie na wniosek premiera pozostałych ministrów; 

obsadzanie urzędów na wniosek RM, zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w ustawach; zwierzchność nad siłami zbrojnymi-jednak bez możliwości 

objęcia naczelnego dowództwa w czasie wojny; mianowanie Naczelnego 

Wodza sił zbrojnych na wypadek wojny, poprzedzone wnioskiem RM; 

podpisywanie ustaw; wydawanie-na podstawie upoważnień ustawowych-

rozporządzeń, zarządzeń, rozkazów, jak i zakazów, mających zapewnić 

wykonanie ustaw; stosowanie prawa łaski; zawieranie umów 

międzynarodowych, w tym umów celno-handlowych przy wymaganej 

zgodzie Sejmu; wypowiadanie wojny oraz zawieranie pokoju,  

z konieczną aprobatą niższej izby Parlamentu. Prezydent Rzeczpospolitej 

również posiadał liczne kompetencje w zakresie polityki zagranicznej, 

bowiem reprezentował on Polskę w stosunkach zewnętrznych, 

przyjmował dyplomatów państw obcych, a przede wszystkim w jego 

gestii pozostawało powoływanie polskich przedstawicieli na zagraniczne 

placówki dyplomatyczne. W art. 53 konstytucji z 1921r. zawarto zasadę 

                                                      
7
Ibidem, s. 139-140. 
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incompatibilitas, wykluczającą możliwość łączenia urzędu 

prezydenckiego z mandatem parlamentarnym, czy też inną posadą 

publiczną. Wszystkie akty urzędowe Prezydenta wymagały 

kontrasygnaty premiera oraz odpowiedniego ministra. 

 Radę Ministrów tworzyli ministrowie, a na jej czele stał Prezes 

Rady Ministrów. Skład oraz status Rady określały odrębne ustawy. Rząd 

zajmował się prowadzeniem polityki wewnętrznej i zewnętrznej  

w obrębie swoich konstytucyjnych uprawnień, przygotowywaniem 

projektów prawodawczych, a także prezentowaniem sprawozdania  

z realizacji budżetu państwa, który następnie zatwierdzany był przez 

Sejm. Rada Ministrów  celem wykonywania powinności wynikających  

z Konstytucji, jak i z ustaw, wydawała akty w postaci rozporządzeń 

wykonawczych, zarządzeń, czy też podejmowała odpowiednie uchwały
8
.  

W stosunku do ministrów również przewidziano w ustawie zasadniczej 

zasadę niepołączalności sprawowanej funkcji rządowej z innymi 

urzędami.  

 Możliwość pociągnięcia Prezydenta Rzeczpospolitej do 

odpowiedzialności ograniczała się wyłącznie do zdrady stanu, deliktu 

konstytucyjnego lub przestępstwa popełnionego przez głowę państwa.  

W takiej sytuacji Sejm podejmował uchwałę większością 3/5 głosów,  

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Postawienie 

Prezydenta w stan oskarżenia równoznaczne było z zawieszeniem jego 

urzędowania. Z goła odmiennie przedstawiała się odpowiedzialność Rady 

Ministrów, która odpowiadała konstytucyjnie i parlamentarnie za 

działalność polityczną rządu. Ministrowie również ponosili indywidualną 

odpowiedzialność zarówno parlamentarną, jak i konstytucyjną za 

czynności wykonywane w ramach kierownictwa w danym resorcie,  

a także solidarną oraz indywidualną odpowiedzialność za akty urzędowe 

Prezydenta Rzeczpospolitej. W zakresie parlamentarnej odpowie-

dzialności ministra lub RM, Sejm podejmował uchwałę zwykłą 

większością głosów. Z kolei przy odpowiedzialności konstytucyjnej 

niższa izba Parlamentu stawiała ministra w stan oskarżenia w wyniku 

przeprowadzenia głosowania, decydującego wynikiem 3/5 głosów  

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby członków Sejmu. 

Rozpoznawaniem spraw oraz wydawaniem wyroków dotyczących 

odpowiedzialności konstytucyjnej organów władzy wykonawczej 

zajmował się Trybunał Stanu. 

                                                      
8
J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 515. 
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2.3. Nowela sierpniowa w 1926 r. 

 Sytuacja polityczna po przyjęciu konstytucji marcowej była dość 

trudna. Tworzone większości parlamentarne okazywały się nietrwałe  

w obliczu wielu sporów parlamentarzystów, co przekładało się nas skład 

oraz funkcjonowanie kolejnych rządów. Dodatkowo Polsce nie sprzyjała 

koniunktura ekonomiczna. Te skumulowane  czynniki doprowadziły do 

fali narastających wyrazów krytyki wobec ówczesnego systemu 

ustrojowego, dających się zauważyć wśród społeczeństwa. Stąd też coraz 

więcej osób podnosiło postulaty zreformowania obszarów, które nie 

sprawdziły się w realiach polskiej polityki. Wśród zwolenników zmiany 

znalazł się Józef Piłsudski
9
.  

 Piłsudski, wykorzystując swój autorytet i wpływy w wojsku, 

zdecydował się na zorganizowanie zamachu stanu, przeprowadzonego  

w dniach 12-15 maja 1926 roku. Były Naczelnik Państwa swoim 

posunięciem zmusił dotychczasowych przedstawicieli władzy 

wykonawczej - Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz rząd 

Wincentego Witosa - do dymisji. Obowiązki głowy państwa przejął 

ówczesny marszałek Sejmu Maciej Rataj, natomiast na czele nowego 

gabinetu rządowego stanął Kazimierz Bartel. Po unormowaniu sytuacji 

politycznej doszło do wyboru nowego Prezydenta Rzeczpospolitej, 

którym został Ignacy Mościcki (wcześniej Zgromadzenie Narodowe 

wybrało na ten urząd Piłsudskiego, lecz ten nie przyjął nominacji)
10

. 

 2 sierpnia 1926 r. uchwalono ustawę zmieniająca i uzupełniająca 

Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 roku. Wedle tej 

nowelizacji Prezydent uzyskał kilka istotnych uprawnień: możliwość 

rozwiązania Sejmu oraz Senatu na wniosek Rady Ministrów 

umotywowane orędziem (wyłącznie raz z danego powodu); prawo 

wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, w razie nagłej konieczności 

państwowej, w czasie gdy Parlament był rozwiązany, lecz rozporządzenia 

te nie mogły dotyczyć zmiany konstytucji oraz innych kwestii 

wymienionych w noweli; wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy na 

podstawie upoważnienia ustawowego. Rozporządzenia te wymagały 

kontrasygnaty premiera, jak również wszystkich ministrów, a także 

ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a ich ważność uzależniono od 

przedłożenia Sejmowi w ciągu 14 dni od najbliższego posiedzenia. 

                                                      
9
R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 143-144. 

10
Ibidem, s. 144. 
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 W odniesieniu do rządu to zmiana dotyczyła jedynie procedury 

uchwalenia wotum nieufności, tak więc wniosek o udzielenie wotum 

nieufności nie mógł być głosowany na tym samym posiedzeniu, na 

którym został zgłoszony. 

2.4. Organy władzy wykonawczej w świetle konstytucji z 23 kwietnia 

1935 r.  

 Wydarzenia z maja 1926r. oraz późniejsza nowelizacja 

konstytucji zmieniły kształt polskiego systemu prawno-politycznego. 

Wspominana nowela sierpniowa wzmacniała pozycję Prezydenta RP, 

tym samym osłabiono znaczenie Parlamentu. Władzę w kraju przejęło 

środowisko otaczające Józefa Piłsudskiego, nazywane - od głoszonego 

programu uzdrowienia sytuacji wewnątrzpaństwowej - obozem sanacji. 

Okres ten w historii Polski cechuje się nieposzanowaniem dla 

postanowień ustawy zasadniczej, czy też  walką z ugrupowaniami 

opozycyjnymi.  W 1930 r. doprowadzono do rozwiązania Sejmu i Senatu, 

czego następstwem były przyspieszone wybory do obu izb. Tuż przed 

nimi główni przedstawiciele opozycji parlamentarnej zostali zatrzymani, 

a później osadzeni w twierdzy brzeskiej, uniemożliwiając im 

kandydowanie. Wybory te zostały wygrane przez Bezpartyjny Blok 

Współpracy z Rządem, czyli piłsudczyków. Taki stan rzeczy pozwolił na 

rozpoczęcie prac nad projektem nowej konstytucji, którą uchwalono 23 

kwietnia 1935 roku
11

. 

 Nowa konstytucja już na samym początku kształtowała pozycję 

Prezydenta - art. 2 stanowił, że Prezydent Rzeczpospolitej stał na czele 

państwa, odpowiedzialny był jedynie przed Bogiem i historią, dzierżył on 

jednolitą, a zarazem niepodzielną władzę państwową, zaś jego 

urzędowanie miało zapewnić troskę o dobro kraju, gotowość obronną 

polskich granic oraz pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Z kolei 

art. 3 mówił o zwierzchności głowy państwa nad Rządem, Parlamentem, 

Siłami zbrojnymi, sądami, jak też Kontrolą Państwową. Prezydent jako 

czynnik nadrzędny, harmonizować miał działalność naczelnych organów 

państwowych. Wśród jego uprawnień znalazło się: mianowanie premiera, 

a na jego wniosek ministrów; zwoływanie i rozwiązywanie Sejmu oraz 

Senatu; zwoływanie, odraczanie, zamykanie sesji parlamentarnych; 

zwierzchnictwo nad Siłami zbrojnymi; reprezentowanie państwa  

w stosunkach zagranicznych, przyjmowanie dyplomatów z krajów 

obcych, także obsadzanie polskich placówek dyplomatycznych zagranicą; 

                                                      
11

Ibidem, s. 144-145. 
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decydowanie o wypowiedzeniu wojny lub zawarciu pokoju; zawieranie  

i ratyfikowanie umów międzynarodowych; obsadzanie urzędów 

zastrzeżonych dla głowy państwa. Konstytucja kwietniowa przyznała 

również Prezydentowi RP prerogatywy, będące jego uprawnieniami 

osobistymi - wśród nich: wskazywanie swojego kandydata na urząd 

prezydencki, przy tym zarządzanie wyborów powszechnych; 

wyznaczenie następcy na czas wojny; mianowanie i odwoływanie 

Prezesa RM, I Prezesa SN, Prezesa NIK; mianowanie oraz zwalnianie 

Naczelnego Wodza, także Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych; 

powoływanie sędziów TS; powoływanie senatorów, uzyskujących 

mandat z nadania prezydenckiego; mianowanie i zwalnianie urzędników 

Kancelarii cywilnej wraz z jej szefem; rozwiązywanie Parlamentu przed 

końcem kadencji; możliwość postawienia członków rządu w stan 

oskarżenia przed TS; stosowanie prawa łaski.    

 Podobnie jak w konstytucji marcowej, akty urzędowe 

najwyższego przedstawiciela Państwa wymagały kontrasygnaty premiera 

wraz z odpowiednim ministrem, lecz nie akty wydawane zgodnie  

z posiadanymi przez Prezydenta prerogatywami. Kadencja głowy 

państwa wynosiła także 7 lat, ale istotnie zmienił się sposób jego kreacji, 

bowiem wyboru dokonywało Zgromadzenie Elektorów, a nie jak 

poprzednio Zgromadzenie Narodowe. W skład Zgromadzenia Elektorów 

wchodzili Marszałkowie Senatu i Sejmu - odpowiednio przewodniczący 

oraz jego zastępca,  I Prezes SN, Prezes RM, Generalny Inspektor Sił 

Zbrojnych, a także 75 elektorów powoływanych przez Parlament - 50 

przez Sejm, 25 przez Senat. Jeżeli jednak Prezydent RP zdecydował się 

wskazać swojego kandydata, korzystając tym samym ze swojego 

uprawnienia, zarządzał jednocześnie głosowanie powszechne, w którym 

to obywatele dokonywali  wyboru spośród 2 kandydatów na urząd 

prezydencki - wskazanych przez Zgromadzenie Elektorów i przez 

Prezydenta.  

 W razie trwałej przeszkody w sprawowaniu funkcji Prezydenta, 

Marszałek Senatu zwoływał Zgromadzenie Narodowe, mające stwierdzić 

czy urząd należy uznać za opróżniony, a uchwała połączonych izb 

musiała być wyrażona większością 3/5 ich ustawowej liczby członków. 

Podjęcie takiej uchwały obligowało Marszałka Senatu do zwołania 

Zgromadzenia Elektorów. W czasie opróżnienia urzędu Prezydenta RP, 

jego uprawnienia przysługiwały Marszałkowi Senatu, nawet w przypadku 

rozwiązania Senatu. Okres wojny z kolei wydłużał kadencję prezydencką 

o 3 miesiące od zawarcia pokoju, przy czym głowa państwa mogła 
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wyznaczyć indywidualnym aktem opublikowanym w gazecie rządowej, 

swojego następcę na czas wojny zapewniając ciągłość władzy,  

a urzędowanie następcy wydłużało się o termin wskazany powyżej. 

 Tak jak poprzednio, rząd tworzyli ministrowie z Prezesem RM na 

czele, jednakże w konstytucji z 1935 r. dookreślono jego zakres 

kompetencyjny. Rada Ministrów zajmowała się sprawami państwowymi 

niezastrzeżonymi dla innych organów. Ministrowie kierowali resortami 

odpowiadającym działom administracji państwowej, bądź wykonywali 

zadania na rzecz państwa w roli „ministra bez teki”. Premier kreował 

ogólne kierunki polityki kraju, był reprezentantem i zawiadywał pracami 

gabinetu. Prezydent swoim dekretem określał organizację oraz zadania 

rządu. Rada Ministrów, jej Prezes, czy też pojedynczy ministrowie mogli 

wydawać rozporządzenia, zapewniające wykonalność ustaw.  

 Odpowiedzialność rządu występowała w 3 sferach: politycznej, 

parlamentarnej oraz konstytucyjnej. Premier i ministrowie byli 

odpowiedzialni politycznie przed Prezydentem, który mógł w każdej 

chwili ich odwołać. Zaś parlamentarnie przed Sejmem, który pociągał 

Radę Ministrów lub indywidualnie jej członka do odpowiedzialności, 

żądając ustąpienia. Procedura wymagała zgłoszenia wniosku na sesji 

zwyczajnej, lecz nie mógł być on poddany pod głosowanie na tym 

samym posiedzeniu. Do uchwalenia wniosku wystarczyła zwykła 

większość głosów. Jeśli po uchwale Sejmu, Prezydent w ciągu 3 dni nie 

odwołał rządu lub ministra, ani nie rozwiązał Parlamentu, to wniosek 

rozpatrywał Senat na najbliższym swoim posiedzeniu. Poparcie przez 

Senat wniosku Sejmu obligowało głowę państwa do odwołania rządu czy 

jego członka, chyba że zdecydował się rozwiązać obie izby 

parlamentarne. Z kolei odpowiedzialność konstytucyjna wiązała się  

z dopuszczeniem się przez Prezesa RM lub ministra umyślnego 

pogwałcenia postanowień konstytucji albo innego dokumentu 

państwowego w związku z wykonywaniem swej funkcji. Postawić 

członków rządu w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu mogli 

Prezydent RP lub połączone izby Parlamentu - uchwałą 3/5 głosów przy 

obecności co najmniej połowy ustawowej liczby parlamentarzystów. 

 

3. Władza państwowa w czasie II Wojny Światowej (1939-1945) 

 1 września 1939 roku III Rzesza Niemiecka dokonała zbrojnej 

inwazji na Polskę, wszczynając II Wojnę Światową. Z mocy zarządzenia 

Prezydenta, na terytorium całego kraju wprowadzono stan wojenny. 

Odtąd głowa państwa mogła korzystać z uprawnień konstytucyjnych 
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przewidzianych na taką okoliczność - m.in. wydawać dekrety z mocą 

ustawy. Zaś Rada Ministrów wprowadziła stan wyjątkowy, dzięki czemu 

pojawiła się możliwość zawieszenia niektórych praw obywatelskich, 

takich jak: wolność osobista, nietykalność mieszkania, wolność 

zrzeszenia się i gromadzeń publicznych, itp. Decyzją Prezydenta RP 

Naczelnym Wodzem został Edward Śmigły-Rydz, ówczesny Generalny 

Inspektor Sił Zbrojnych
12

. Pomimo oporu, jaki polskie siły zbrojne sta-

wiały nieprzyjacielowi, wojska niemieckie zbliżały się do Warszawy, 

dlatego też władze państwowe zdecydowały się na ewakuację ze stolicy-

początkowo do Brześcia, a po przekroczeniu granic wschodniej 

Rzeczpospolitej przez Sowietów, do Francji przez Rumunię.  

 Tuż po przekroczeniu granicy, polska delegacja została 

internowana przez Rumunów, z inicjatywy i pod wpływem nacisków ze 

strony niemieckiej. W ten sposób zagrożony został status 

międzynarodowy władzy państwowej Prezydenta oraz Rządu. Incydent 

ten ukazał również spór dyplomatyczny z Francją, dążącą do 

wykluczenia z szeregów przedstawicielstwa Rzeczpospolitej, członków 

obozu sanacji. Niewątpliwie prowodyrami takiego posunięcia francuskiej 

dyplomacji byli liderzy polskiej opozycji, obwiniający piłsudczyków  

o klęskę w wojnie obronnej. Ignacy Mościcki ustąpił z urzędu Prezydenta 

RP, przy tym korzystając z uprawnienia zawartego w art. 24 konstytucji 

kwietniowej, wyznaczył na swojego następcę Władysława Raczkiewicza. 

Raczkiewicz, korzystając już ze swoich uprawnień głowy państwa 

odwołał dotychczasowy skład Rady Ministrów (gabinet Franciszka 

Sławoj-Składkowskiego), a na nowego premiera desygnował gen. 

Władysława Sikorskiego. Sikorski dodatkowo został powołany na 

Naczelnego Wodza, odtąd łączył on 2 funkcje, aż do katastrofy, czy jak 

niektórzy określają to  mianem „zamachu” na Gibraltarze (4 lipca 

1943r.)
13

.  

  Po formalnym rozwiązaniu krajowego Parlamentu, to do 

Prezydenta RP należała kompetencja ustawodawcza, w postaci 

wydawania dekretów z mocą ustawy, lecz z ograniczeniami 

obwarowanymi w konstytucji z 1935 roku. Rząd realizował politykę 

zagraniczną opierającą się na wspieraniu działań koalicji 

antyhitlerowskiej, a także rozwijaniu potencjału militarnego polskich sił 

zbrojnych wokół armii sojuszniczych. Kluczowym elementem  

w działalności i podmiotowości naczelnych organów państwowych, 

                                                      
12

J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit., s. 611-612. 
13

R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 167-170 
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oprócz ich międzynarodowego uznania, było właśnie tworzenie struktur 

państwowych na terenach okupowanej Polski. Istotną rolę w budowaniu 

Polskiego Państwa Podziemnego miał Delegat Rządu na Kraj, stojący na 

czele całego aparatu administracji. Od 23 stycznia 1944 r. Delegat 

uzyskał funkcję wicepremiera, pozwalającą mu dokonywać wszelkich 

obowiązków zastrzeżonych dla Rządu, do czasu powrotu legalnych 

władz. Następnie w skład rządu londyńskiego zostali włączeni trzej 

zastępcy Delegata, a już 30 lipca 1944 r. J. Jankowski, sprawujący urząd 

delegata-wiceprezesa RM, utworzył czteroosobową Krajową Radę 

Ministrów, działającą do marca 1945 r.
14

  

 

4. Polska Ludowa 

 21 lipca 1944 r., na polecenie Stalina, utworzono w Moskwie 

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który miał stanowić 

przejściowy organ władzy wykonawczej(dotychczas utworzona w 1943 r. 

Krajowa Rada Narodowa łączyła funkcję legislatywy  

z egzekutywą). PKWN wbrew pozorom nie był rządem, lecz 

wykreowano go  jako gremium podległe KRN. Na jego czele stanął 

późniejszy premier Edward Osóbka-Morawski, a jego zastępcami zostali 

Andrzej Witos oraz Wanda Wasilewska. Następnego dnia przedstawiono 

Manifest PKWN, będący odezwą skierowaną  do narodu polskiego, jak  

i  aktem prawno-ustrojowym, kształtującym nowy układ polityczny
15

. 

Wedle postanowień Manifestu, władze państwowe-KRN i PKWN-działać 

miały na podstawie konstytucji z 1921 r., tym samym odrzucając 

konstytucję kwietniową, także uznając rząd londyński wraz z krajowym 

przedstawicielstwem za władzę  samozwańczą.  

 Następcą PKWN( po rozwiązaniu go pod koniec 1944 r.) został 

Tymczasowy Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, działający również  

w oparciu o postanowienia Manifestu z 22 lipca 1944 roku. KRN także 

przeszła pewne modyfikacje - zgodnie z nowelizacją ustawy  

o kompetencjach Przewodniczącego KRN, przewodniczyć jej miał odtąd 

Prezydent, którego status przypominał rolę Marszałka Sejmu, określoną 

w konstytucji marcowej, a przez to pełnił on też funkcję głowy państwa, 

w następstwie opróżnienia urzędu. W obliczu przyznanych uprawnień 

                                                      
14

Ibidem, s. 177-180. 
15

M. Kallas, A. Lityński, Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 

2000, s. 48-50. 
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Prezydent KRN Bolesław Bierut desygnował premiera w osobie  

E. Osóbki-Morawskiego oraz na jego wniosek ministrów
16

.  

Kolejny rząd był efektem kompromisu jałtańskiego. Na Premiera 

Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej desygnowano Osóbkę-

Morawskiego, powołano na jednego z wicepremierów W. Gomułkę, zaś 

Mikołajczyk łączył funkcję wicepremiera i ministra rolnictwa.  Gabinet 

ten liczył 18 resortów. Pomimo protestów Władz RP na uchodźstwie, 

przeciwko tworzeniu struktur polskich organów państwowych pod 

auspicjami Moskwy, kolejne kraje koalicji antyhitlerowskiej zaczęły 

uznawać TRJN za legalne przedstawicielstwo Rzeczpospolitej. Tak 

skonstruowana organizacja władzy miała trwać do przyjęcia nowej 

ustawy zasadniczej przez przyszły Sejm Ustawodawczy
17

.  

4.1. Organy władzy wykonawczej w świetle postanowień „małej 

konstytucji” z 19 lutego 1947 r. 

 Uchwalona przez Sejm Ustawodawczy ustawa konstytucyjna  

z 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów 

Rzeczypospolitej Polskiej miała charakter przejściowy, a przy tym 

została oparta na wielopłaszczyznowych podstawach: 

 „Do czasu wejścia w życie nowej konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej Sejm Ustawodawczy, jako organ władzy zwierzchniej narodu 

polskiego i w oparciu o podstawowe założenia Konstytucji z dnia 17 

marca 1921 r., zasady Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia 

Narodowego z dnia 22 lipca 1944 r., zasady ustawodawstwa o radach 

narodowych oraz reformy społeczne i ustrojowe, potwierdzone przez 

Naród w głosowaniu ludowym z dnia 30 czerwca 1946 r. - postanawia co 

następuje o ustroju i zakresie działania najwyższych organów 

Rzeczypospolitej Polskiej”. 

 W zakresie władzy wykonawczej powołano trzy organy: 

Prezydenta RP, Rząd RP oraz Radę Państwa. 

 Prezydent wybierany był przez Sejm większością bezwzględną  

w obecności co najmniej 2/3 ustawowej liczby posłów. Zakres 

kompetencyjny głowy państwa określał art. 13, odwołujący się do 

odpowiednich postanowień konstytucji z 1921 roku. W razie opróżnienia 

                                                      
16

Ibidem, s. 53-55. 
17

Ibidem, s. 56-57. 
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urzędu Sejm niezwłocznie przystępował do wyboru nowego Prezydenta 

RP. 

 Radę Państwa tworzyli Prezydent RP - przewodniczący, 

Marszałek Sejmu Ustawodawczego wraz z trzema wicemarszałkami oraz 

Prezes NIK, a w czasie wojny także Naczelny Dowódca WP. Sejm mógł 

rozszerzyć skład Rady na podstawie jej wniosku, wyrażającego 

jednomyślność w tej kwestii. Rada Państwa sprawowała nadzór nad 

radami narodowymi - działającymi jako terenowe organy państwa; 

zatwierdzała dekrety z mocą ustawy wydawane przez rząd na podstawie 

pełnomocnictwa Sejmu; dokonywała wprowadzenia stanu wojennego lub 

wyjątkowego poprzez odpowiednią uchwałę; wyrażała zgodę na 

promulgację ustawy o budżecie państwowym, narodowym planie 

gospodarczym, czy też o poborze rekruta; posiadała inicjatywę 

ustawodawczą; rozpatrywała sprawozdania z działalności NIK. Radzie 

przyznano również kompetencje przysługujące Prezydium KRN. 

 Rząd tworzyli ministrowie pod przewodnictwem Prezesa Rady 

Ministrów. W zakresie funkcjonowania RM obowiązywały art. 44, 45 

ust. 1 i 2 oraz artykuły 56 – 63 konstytucji marcowej. Ustawa 

konstytucyjna z 1947 r. wprowadziła swoiste novumw postaci Rady 

Gabinetowej, dotychczas nieznanej w polskim prawie konstytucyjnym 

(podobnie jak Rada Państwa). Radę Gabinetową stanowili ministrowie  

(RM) pod przewodnictwem Prezydenta RP, zwoływał ją premier  

w sprawach wyjątkowych-na wyraźną prośbę głowy państwa. 

 

4.2.Organy władzy wykonawczej w konstytucji PRL  

 Konstytucja z 22 lipca 1952 r. wprowadziła ustrój Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej, w której najwyższą władzę państwową 

sprawował Sejm, jako „najwyższy wyraziciel woli ludu pracującego 

miast i wsi urzeczywistniający suwerenne prawa narodu”. Organy 

wykonawcze zostały podporządkowane jednoizbowemu Parlamentowi, 

chodzi tu o Radę Państwa oraz Rząd( urząd Prezydenta został 

zlikwidowany), odpowiedzialne za swą działalność przed Sejmem. 

 Rada Państwa, będąca kolegialnym przedstawicielem 

egzekutywy, pełniła funkcję głowy państwa. O składzie Rady decydował 

Sejm, wybierając spośród swego grona Przewodniczącego wraz z 4 

zastępcami, Sekretarza Rady oraz pozostałych 9 członków. Konstytucja 

przewidywała możliwość wyboru Marszałka Sejmu lub wicemarszałków 

w charakterze zastępcy Przewodniczącego, bądź zwykłego członka.  
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W przypadku upływu kadencji parlamentarnej, Rada Państwa działała do 

momentu wyłonienia nowego składu gremium przez Sejm następnej 

kadencji. Artykuł 25 określał zakres kompetencyjny Rady, do którego 

należało: zarządzanie wyborów i zwoływanie sesji Sejmu; ustalanie 

wykładni obowiązującego prawodawstwa; wydawanie dekretów z mocą 

ustawy - w okresie między sesjami Parlamentu; decydowanie o polskich 

przedstawicielach dyplomatycznych w państwach obcych; udzielanie 

akredytacji, czy też jej cofanie wobec dyplomatów innych państw; 

obsadzanie podległych jej, w świetle ustawodawstwa, urzędów 

cywilnych, jak i wojskowych; nadawanie orderów, odznaczeń, 

honorowych tytułów; stosowanie prawa łaski. Radzie Państwa 

przysługiwała inicjatywa ustawodawcza, sprawowała także nadzór nad 

systemem rad narodowych. Rada uzyskała uprawnienie do ogłoszenia 

stanu wojennego obejmującego część lub obszar całego kraju, a przy tym 

możliwość zarządzenia częściowej, czy też powszechnej mobilizacji, 

jednakże w obu przypadkach, wyłącznie ze względów bezpieczeństwa, 

ewentualnie obronności państwa. O wprowadzeniu stanu wojny Rada 

decydowała tylko gdy Sejm nie obradował.  

 Rząd RP tworzyli: Prezes RM, wiceprezesi RM, ministrowie oraz  

przewodniczący  komisji i komitetów sprawujących - według ustawy - 

funkcje naczelnych organów administracji państwowej. Członkowie 

rządu powoływani, czy też odwoływani byli przez Sejm, natomiast  

w okresie międzysesyjnym, na wniosek premiera Rada Państwa mogło 

powołać bądź odwołać ministra. Charakter prawny RM został określony 

w konstytucji jako „naczelny wykonawczy i zarządzający organ władzy 

państwowej”. Ministrowie stali na czele resortów odpowiednich działów 

administracji państwowej, przysługiwało im prawo wydawania 

rozporządzeń oraz zarządzeń dla wykonania obowiązujących ustaw, choć 

mogły być on uchylone przez Radę Ministrów. Rząd kreował kierunki 

polityki, jak również nadzorował pracę ministerstw; uchwalał, a przy tym 

przedstawiał Sejmowi projekty ustawy budżetowej, narodowego planu 

gospodarczego corocznego i kilkuletniego; zapewniał wykonalność 

uchwalonego ustawodawstwa; odpowiadał za wykonanie planu 

narodowego, budżetu państwa, z czego przedstawiał Parlamentowi 

sprawozdanie; sprawował  ogólne kierownictwo w sferze polityki 

zagranicznej, obronności kraju wraz z organizacją sił zbrojnych Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowe, również określał coroczny kontyngent 

obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej; ponadto ustalał 

zadania organów wykonawczych, zarządzających rad narodowych. Rada 
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Ministrów uzyskała prawo inicjatywy ustawodawczej, wydawania 

rozporządzeń, czy też mogła podejmować uchwały wykonawcze.  

 Konstytucja PRL była wielokrotnie zmieniana, najczęściej 

nowele dotyczyły rad narodowy, natomiast w zakresie władzy 

wykonawczej pierwszą zmianę wprowadziła ustawa z 15 maja 1961 r., 

rozszerzyła ona skład Rady Państwa o 2 kolejnych członków - tj. do 

liczby 11 członków zwykłych. Nowelizacja z 10 lutego 1976 r. 

wprowadziła istotną korektę w strukturze Rady Ministrów, w której 

szeregi włączono Prezesa NIK, zaś premier i wicepremierzy tworzyć 

mieli Prezydium Rządu. Uchwalona 7 kwietnia 1989 r. ustawa 

zmieniająca konstytucję, jako rezultat rozmów „okrągłego stołu”, 

przywróciła urząd Prezydenta, będącego od tej pory najwyższym 

przedstawicielem Państwa na płaszczyźnie krajowej oraz zagranicznej. 

Wyboru dokonywało Zgromadzenie Narodowe na 6 letnią kadencję  

z możliwością jednokrotnego ponownego wyboru. Ukształtowana 

pozycja Prezydenta czyniła z niego strażnika konstytucji, suwerenności 

oraz bezpieczeństwa, jak również niepodzielności i nienaruszalności 

granic państwa. Prezydent PRL czuwał także nad przestrzeganiem umów 

międzynarodowych. Został mu przyznany dość szeroki zakres 

kompetencyjny, określony w art. 32f-32i nowelizacji. Jedyną osobą 

piastującą ten urząd był Wojciech Jaruzelski. Wraz z kompromisem 

politycznym komunistów i opozycji niepodległościowej nastąpiła 

transformacja  ustrojowa - powstała III Rzeczpospolita Polska. 

5. III Rzeczpospolita 

 Kolejna przejściowa ustawa zasadnicza z 17 października 1992 r. 

miała organizować relacje organów władzy państwowej do czasu 

uchwalenia właściwej konstytucji. W tym układzie egzekutywę 

reprezentował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. 

Postanowienia zawarte w omawianym akcie w znacznej mierze zostały 

przeniesione do obecnie obowiązującej Konstytucji RP z 2 kwietnia 

1997r., przy czym doczekały się rozszerzenia oraz dookreślenia. Dlatego 

też następne rozważania poświęcone będą uregulowaniom przyjętym  

w  aktualnej ustawy konstytucyjnej. 

 Prezydent, w świetle obowiązującej Konstytucji występuje  

w potrójnej roli ustrojowej: najwyższego reprezentanta RP, organu 

wykonawczego, a także arbitra politycznego. Urząd Prezydenta RP jest 

gwarantem ciągłości władzy państwowej oraz strażnikiem 

zapewniającym: przestrzeganie ustawy zasadniczej, suwerenność wraz  
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z bezpieczeństwem kraju zestawione w parze z nienaruszalnością  

i niepodzielnością terytorialną państwa. Prezydent ponosi 

odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, zarówno za popełniony 

delikt, jak i przestępstwo karne. Do postawienia go w stan oskarżenia 

niezbędna jest uchwała ZN, przyjęta większością 2/3 ustawowego składu, 

poprzedzona wnioskiem co najmniej 140 członków połączonych izb. 

Kadencja głowy państwa wynosi 5 lat, zaś jej kreacja następuje  

w wyborach powszechnych. Pełnionego urzędu prezydenckiego nie 

można łączyć z mandatem parlamentarnym, ani inną funkcją publiczną
18

.  

Do przewidzianych konstytucyjnie kompetencji najważniejszej osoby  

w państwie należy: desygnowanie Prezesa RM oraz późniejsze powołanie 

całego rządu; reprezentowanie państwa w stosunkach zagranicznych-

poprzez ratyfikowanie lub wypowiadanie umów międzynarodowych, 

dobór personalny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, 

udzielenie bądź cofnięcie akredytacji dla dyplomatów z państw obcych; 

zwierzchność na Siłami Zbrojnymi - mianowanie Szefa Sztabu 

Generalnego WP i innych dowódców rodzajów SZ, z kolei w czasie 

wojny - powołanie Naczelnego Dowódcy SZ, również nadawanie stopni 

wojskowych; wydawanie aktów wykonawczych- rozporządzeń, 

zarządzeń; nadawanie orderów oraz odznaczeń; nadawanie obywatelstwa 

polskiego wraz z wyrażaniem zgody na jego zrzeczenie się; stosowanie 

prawa łaski, z wyłączeniem osób skazanych przez TS; występowanie  

z orędziem do Parlamentu - Sejmu, Senatu, jak i Zgromadzenia 

Narodowego. W zakresie polityki zagranicznej Prezydent współpracuje  

z premierem i ministrem spraw zagranicznych, natomiast w zakresie 

obronności współpracuje z ministrem obrony narodowej. Głowie państwa 

przysługuje możliwość zwołania Rady Gabinetowej obradującej pod jego 

przewodnictwem, lecz tylko w sprawach szczególnej wagi, jak też 

działającej bez uprawnień RM. Akty urzędowe wydawane przez 

Prezydenta RP wymagają kontrasygnaty Prezesa RM, z wyjątkiem 

przewidzianym w art. 144 ust. 3 KRP, określającym katalog prerogatyw 

Prezydenta. 

 Radzie Ministrów powierzono kompetencję do kreowania 

polityki wewnętrznej i zewnętrznej państwa, a także do spraw 

związanych z polityką krajową, nie zastrzeżonych dla innych organów 

centralnych lub samorządowych. Podlega jej cały aparat administracji 

rządowej, zaś działający w urzędach korpus służby cywilnej podlega 

                                                      
18

Z. Witkowski, I. Wróblewska, Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 

2015, s. 355-367. 
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premierowi. Radę tworzą ministrowie wraz z Prezesem RM na czele, 

choć do jej składu mogą zostać także powołani przewodniczący 

określonych komitetów. Zarówno premier, jak i wicepremierzy mają 

możliwość jednoczesnego pełnienia funkcji ministerialnej. Do ministrów 

należy kierowanie wyznaczonymi działami administracji, bądź też 

wypełnianie zadań określonych przez Prezesa RM, działając „bez teki”.  

Pozycja szefa rządu została ukształtowana, czyniąc go reprezentantem 

swego gabinetu, który kieruje jego pracami, określa jego zadania 

polityczne oraz zapewnia ich wykonanie.  Poza tym premier wydaje 

rozporządzenia, koordynuje i kontroluje podległych mu członków Rady, 

sprawuje-w określonych granicach prawnych - nadzór nad samorządem 

terytorialnym. Zakres kompetencyjny RM szczegółowo prezentuje art. 

146 ust. 4 Konstytucji. Członkowie rządu za naruszenie porządku 

prawnego, czy też popełnienie przestępstwa w związku  

w wykonywanymi obowiązkami ponoszą odpowiedzialność przed TS, 

uchwałą Sejmu wyrażoną większością 3/5 ustawowej liczby posłów, 

dokonaną na wniosek Prezydenta lub co najmniej 115 posłów. Z kolei  

w odniesieniu do  odpowiedzialności parlamentarnej, ministrowie 

ponoszą ją indywidualnie, ale i solidarnie, Sejm bowiem może uchwalić 

wotum nieufności wobec pojedynczego ministra albo całej RM 

(konstruktywne wotum nieufności) odpowiednio na wniosek co najmniej 

69 i 46 posłów. 

6. Uwagi końcowe 

 W niniejszym tekście pokrótce zaprezentowano ewolucję 

organów egzekutywy w istotnych momentach w historii Polski.  Polacy 

wraz z tworzeniem nowej Rzeczpospolitej, stanęli przed trudnym 

zadaniem skonstruowania stabilnego podłoża ustrojowo-prawnego dla 

bytu państwowego oraz organizacji władzy. W pierwszej polskiej 

konstytucji XX wieku zadecydowano o republikańskiej formie państwa, 

wyrażającej społeczno-polityczny kompromis. Jednakże następstwo 

politycznych „przepychanek”, kryzys ekonomiczny i rządowy ukazały jej 

liczne mankamenty, dając silne argumenty dla zwolenników reform
19

.  

 Przewrót Piłsudskiego rozpoczął okres postępowania wbrew 

przyjętemu porządkowi prawnemu. Uchwalona w 1935 r. ustawa 

zasadnicza zmieniła oblicze systemu konstytucyjnego, legalizując 

autorytarne rządy, „z silną pozycją głowy państwa”
20

. Choć uważana jest 

                                                      
19

R. Łaszewski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 139-140, 143-144. 
20

Ibidem, s. 145. 
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za akt występujący wbrew wartościom demokratycznym, to jednak trzeba 

zauważyć, że jej postanowienia pozwoliły zachować ciągłość władzy  

w czasie II WŚ oraz pozostawania kraju w kręgu wpływów ZSRR. 

Należy podkreślić, iż Prezydent i Rząd RP funkcjonowali na emigracji 

ponad 50 lat - aż do momentu symbolicznego przekazania insygniów 

władzy państwowej przez ostatniego (szóstego) Prezydenta RP na 

uchodźstwie - R. Kaczorowskiego, nowo wybranej(w wolnych wyborach 

powszechnych) głowie państwa - L. Wałęsie. 

 Okres PRL charakteryzował się dla sytemu konstytucyjnego 

dostosowywaniem do rozwiązań przyjętych w Związku Radzieckim,  

w tym także organizacją władzy państwowej. Dopiero działalność  

„S” i skupionych wokół niej opozycjonistów przyczyniła się do zmiany 

polityczno-ustrojowej. 

 W nowej, wolnej i niepodległej Polsce, przyjęta w 1997 r.  

i aktualnie obowiązująca Konstytucja, również jest przejawem pewnego 

kompromisu politycznego. Założony w niej system mieszany, w wyniku 

przeszło dwudziestoletniego jej funkcjonowania, także ukazuje liczne 

słabości, zwłaszcza we wzajemnej relacji między organami władzy 

wykonawczej. W obliczu setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz 

zapowiedzi referendum konstytucyjnego, należy zadać pytanie, czy 

powinniśmy zmierzać w kierunku systemu prezydenckiego, czy też 

kanclerskiego, tym samym konsolidując i usprawniając sprawowanie 

rządów przez egzekutywę.  
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Finansowanie samorządu terytorialnego w Polsce 

The funding of local government 

 

Abstrakt 

 Głównym celem artykułu jest prezentacja system finansowego 

samorządu terytorialnego. Autor analizuje przepisy zawarte  

w Konstytucji RP oraz Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Te 

dwa akty prawne pełnią kluczową rolę w systemie finansowym 

samorządu. Autor prezentuje ewolucję systemu od czasów II 

Rzeczypospolitej. Celem artykułu jest również zaprezentowanie i ocena 

propozycji zmian w samorządowych systemach finansowych. 

Słowa kluczowe:  

podatki lokalne, Konstytucja, samorząd terytorialny, system finansowy 

Abstract 

 The main objective of this article is to the describe the financial 

system of the local government in Poland. The study attempts to analyse 

the local financial system from two perspectives: firstly, from the point of 

view of Polish Constitution and secondly, from the point of view of the 

European Charter of Local Self-government. These two documents play 

an indispensable role in local financial system. Author presents the 

evolution of the local government in Poland from 1918 up until today. 

Another purpose of this article is to present and evaluate proposals of 

potential improvements. 

Key words:  

local taxes, the Constitution, local Government, financial system 
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1. Wstęp 

 Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących 

finansowania samorządu terytorialnego. Samorząd pełni istotną funkcje 

w systemie organizacyjnym państwa. W zależności od teorii dotyczących 

jego powstania, można go traktować jako przejaw decentralizacji państwa 

albo formę organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Jest on częścią 

władzy publicznej i jego celem jest zaspokajanie potrzeb lokalnej lub 

regionalnej społeczności. Istotnym zagadnieniem jest kwestia 

odpowiedniego finansowania zadań samorządu terytorialnego. Truizmem 

jest bowiem stwierdzenie, iż efektywne wykonywanie obowiązków, 

wymaga zapewnienia jednostkom odpowiednich środków finansowych. 

Bez tego nie jest możliwe wykonywanie zadań. Od dłuższego czasu 

prowadzona jest dyskusja dotycząca zmian w dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego. Koncentruje się ona wokół różnych zagadnień: 

zmian w zakresie poziomego wyrównywania dochodów, wprowadzenia 

nowych źródeł dochodów, likwidacji maksymalnych stawek  

w podatkach, postuluje się nawet wprowadzenie PIT komunalnego
1
. 

 Samorząd terytorialny jest formą organizacji społeczeństwa 

obywatelskiego, a także publicznej władzy lokalnej typu 

demokratycznego
2
. Obecnie obowiązująca Konstytucja RP nie definiuje 

pojęcia samorządu terytorialnego
3
. Nie przesądza też, jaką strukturę ma 

on mieć. Art. 164 ust. 1 Konstytucji stanowi jedynie, iż podstawową 

jednostką samorządu terytorialnego (JST) jest gmina
4
. Dnia 1 stycznia 

1999 r. przeprowadzono reformę wprowadzającą trójszczeblowy 

samorząd terytorialny, w postaci: gmin, powiatów i województw. Należy 

zaznaczyć, że jednostka znajdująca się na wyższym szczeblu (np. 

powiat), nie ma zwierzchniej władzy nad jednostką znajdującą się na 

szczeblu niższym (np. gmina). Samorząd terytorialny jest częścią władzy 

publicznej i wykonuje zadania publiczne niezastrzeżone dla innych 

organów władz publicznych. Państwa Unii Europejskiej cechują się dużą 

różnorodnością w zakresie systemów administracyjnych, liczba ich 

                                                      
1

 J. Neneman, P. Swianiewicz, Co PIT komunalny znaczy dla finansów 

samorządowych, „Finanse Komunalne”, 2014, nr 1-2, s. 80. 
2

 E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, 

Warszawa 2012, s. 339. 
3
 H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 

2014, s. 21. 
4
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, 

poz. 483). 
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szczebli, wielkość jednostek oraz kompetencję nie jest jednakowa
5
. Zró-

żnicowanie wynika z wielkości państw, ich ustroju, stopnia 

decentralizacji oraz warunków geograficznych.  

 Próby zdefiniowania i określenia w polskiej literaturze istoty 

samorządu podejmowano już od XIX wieku
6
. Spór naukowy o model 

organizacji państwa i role samorządu trwa od odzyskania przez Polskę 

niepodległości
7
. Dyskurs ten ze względu na zmiany ustrojowe po 1945 r. 

stał się na jakiś czas bezprzedmiotowy. Istnieją dwie, podstawowe  

koncepcję dotyczące samorządu: naturalistyczna oraz etatystyczna
8
. Pier-

wsza z nich traktuje samorząd jako formę samoorganizacji obywatelskiej, 

element społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd jest więc niezależny 

od państwa i posiada własne prawa, wynikające z prawa natury. Druga 

koncepcja traktuje go jako formułę decentralizacji administracji 

publicznej, w ramach jednolitego państwa. Samorząd jest w tym 

wypadku niejako podporządkowany państwu, realizując jego funkcję. 

Istnieje z woli państwa i to państwo określa jego funkcję, zadania, a także 

wyposaża w środki niezbędne do ich realizacji oraz przyznaje pewien 

stopień samodzielności. W dwudziestoleciu międzywojennym spór  

o istotę samorządu terytorialnego prowadzony był między profesorami 

Jerzym Panejko oraz Tadeuszem Bigo
9
. Ten pierwszy widział w samo-

rządzie formę decentralizacji władzy publicznej, natomiast drugi związek 

o charakterze korporacyjnym, niezależnym od państwa. W tamtym 

okresie zwyciężyła koncepcja Panejki, do czego przyczyniła się również 

polityczna praktyka władz. Obecnie także, w szczególności  

w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, dominuje podejście 

etatystyczne
10

. Wymienione wyżej koncepcje nie pozostają bez wpływu 

na kwestię związane z finansami JST.  

                                                      
5

 K. Nowińska, M. Lackowska, Dyskusja nad podziałem województwa 

mazowieckiego w świetle reform europejskich regionów stołecznych, „Samorząd 

Terytorialny”, 2016, nr 7-8, s. 66. 
6

 M. Kotulski, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego, „Samorząd 

Terytorialny”, 2000, nr 1-2, s. 82. 
7

 J. Stępień, Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny, „Samorząd 

Terytorialny”, 2015, nr 3, s. 17. 
8
 H. Izdebski, Domniemanie zadań samorządu terytorialnego i domniemanie 

zadań gminy w obrębie samorządu terytorialnego – klauzule generalne 

dotyczące zadań samorządu, „Samorząd Terytorialny”, 2015, nr 1-2, s. 73-74. 
9

 J. Stępień, Cywilizacyjny spór o samorząd terytorialny, „Samorząd 

Terytorialny”, 2015, nr 3, s. 18. 
10

 Ibidem, s. 74. 
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 Jako system finansowy samorządu terytorialnego należy 

rozumieć ogół organicznie ze sobą powiązanych instytucji, urządzeń oraz 

form gromadzenia i rozdzielania zasobów finansowych
11

. System ów kre-

owany jest przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, takie jak 

Konstytucja RP, Europejska Karta Samorządu Lokalnego, ustawa  

o finansach publicznych i inne ustawy. Składają się na niego instytucje 

określające stosunek między państwem a samorządem, system dochodów 

jednostek, zasady dokonywania wydatków, odrębność budżetu państwa  

i jednostek samorządowych, zasady zaciągania długu publicznego,  

a także instytucje kontroli oraz nadzoru nad samorządem. Podstawowe 

znaczenie mają zasady określające stosunek finansowy państwa  

i samorządu, w związku z czym przepisy te zamieszczone zostały  

w Konstytucji RP. 

2. Ewolucja rozwiązań dotyczących samorządu terytorialnego 

 Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. władze nowopowstałego 

państwa stanęły przed wieloma pilnymi problemami (nie tylko 

prawnymi). Jednym z nich była unifikacja prawa. Niezbędne było więc 

odtworzenie samorządu terytorialnego i zapewnienie mu odpowiednich 

ram w których miałby funkcjonować, a w szczególności jego źródeł 

dochodów. Konstytucja marcowa określała, iż „Rzeczpospolita Polska, 

opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu terytorialnego, 

przekaże przedstawicielstwom tego samorządu właściwy zakres 

ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury  

i gospodarstwa, który zostanie bliżej określony ustawami 

państwowymi”
12

. Artykuł 69 z kolei przewidywał, iż „źródła dochodowe 

Państwa i samorządu będą ustawami ściśle rozgraniczone”. W latach 

1918-1933 uchwalano ustawy, których celem miało być stopniowe 

ujednolicenie regulacji dotyczących samorządu terytorialnego
13

.  Szeroką 

autonomie uzyskało Województwo Śląskie, które uchwalało własny 

budżet. W 1923 r. uchwalono ustawę o tymczasowym uregulowaniu 

finansów komunalnych
14

. Mimo swojej nazwy obowiązywała ona do 

                                                      
11

 A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012, 

s. 50. 
12

 Ustawa z dnia 17 marca 1921 Roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 1921 r. poz. 44. Nr 267). 
13

 A. Babczuk, Kryzys zadłużeniowy samorządu terytorialnego w II 

Rzeczypospolitej, „Finanse Komunalne”, 2007, nr 3, s. 55. 
14

 Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowym uregulowaniu finansów 

komunalnych (Dz. U. z 1936 r. poz. 62 Nr 454 ). 
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1947 r. i była wcześniej wielokrotnie nowelizowana. Podstawowymi 

dochodami jednostek były: samoistne podatki komunalne dodatki do 

podatków państwowych, udziały w państwowym podatku dochodowym. 

Dyspozycja z art. 69 Konstytucji nie została więc spełniona, a wręcz 

zaprzeczono jej. W dniu 23 marca 1933 uchwalono ustawę o częściowej 

zmianie ustroju samorządu terytorialnego nastąpiło ograniczenie roli 

samorządu i dalsze podporządkowanie go państwu
15

. Kolejne zmiany 

wprowadziła Konstytucja kwietniowa. Celem samorządu miało być 

jedynie realizacja zadań administracji państwowej, usunięto również 

przepis nakazujący rozdzielenie źródeł dochodowych samorządu oraz 

państwa
16

. Jak należy ocenić okres dwudziestolecia międzywojennego? 

W początkowych latach na stan finansów zaważyły problemy państwa 

(potrzeba unifikacji kraju, wojna polsko-bolszewicka), konieczność 

poszukiwanie źródeł dochodów dla nowopowstałego państwa. II 

Rzeczpospolita nie usunęła nierówności między jednostkami samorządu 

terytorialnego, nie stworzyła również mechanizmu pozwalającego 

wyrównać dochody bogatych i biednych jednostek
17

. Problematyczny był 

także brak współpracy samorządu i państwa w zakresie danin 

publicznych. Nie wprowadzono bowiem rozgraniczenia źródeł 

dochodów, a na dodatek istniał dość uciążliwy system dodatków do 

podatków państwowych oraz mało wydajnych źródeł dochodów 

samorządowych. 

 Po drugiej wojnie światowej samorząd terytorialny funkcjonował 

w formie rad narodowych. Zasady jego działania i źródeł finansowania 

określały, między innymi dekret o reformie samorządowego systemu 

podatkowego z 13 kwietnia 1945 r.
18

 oraz o podatkach komunalnych  

z 1946 r.
19

 Przewidywały one istnienie takich podatków komunalnych 

jak: gruntowe, od nieruchomości, lokali, ale także inne. Realizowała więc 

ona koncepcję rozdziału dochodów podatkowych. W 1950 r. dokonano 

likwidacji systemu samorządu terytorialnego, wprowadzając jednolity 

system gospodarki budżetowej państwa
20

. Do 1990 podejmowano próby 

decentralizacji zarządzania, jednak wobec braku szerszych refom 

                                                      
15

 Ustawa z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu (Dz. 

U. nr 35, poz. 294). 
16

 A.W. Zawadzki, Finanse samorządu terytorialnego w latach 1918-1939, 

Warszawa 1971, s. 21. 
17

 Ibidem, s. 264. 
18

 Dz. U., Nr 13, poz. 73. 
19

 Dz. U., Nr 19, poz. 182. 
20

 E. Chojna-Duch, op. cit., s. 355. 
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ustrojowych lub politycznych, nie mogły one być w pełni zrealizowane
21

. 

Zmiany wymagały bowiem odrzucenia zasady własności państwowej  

i jedności władzy. 

 W 1990 r. wprowadzono reformę ustroju administracyjnego, 

polegającej na przywróceniu samorządu terytorialnego, a dokładniej 

gmin. Zostały one stworzone na bazie gminnych rad narodowych. 

Nadano im samodzielność oraz odrębną własność. Konstytucja z 1997 r. 

przewidywała istnienie gmin oraz innych jednostek samorządu, nie 

precyzując jednak dokładnie o jakie jednostki chodzi. W 1999 r. 

powołano do życia – za pomocą ustaw – samorząd powiatowy  

i wojewódzki. Brak oparcia tych szczebli samorządu o Konstytucje RP 

ocenia się w literaturze negatywnie
22

.  

3. Obecne rozwiązania prawne 

 Jak już podkreślono państwo, jak i samorząd terytorialny to 

podmioty władzy publicznej. W stosunkach między tymi podmiotami to 

państwo jest suwerenem, gdyż przekazuje ono zadania publiczne 

jednostkom samorządu terytorialnego, a także środki finansowe na ich 

realizację
23

. Jest on umocowany w Konstytucji RP, która przesądza o je-

go powołaniu oraz ustala zasady na jakich ma się opierać. System 

finansowy samorządu jest elementem finansów publicznych całego 

państwa
24

. Spory związane z finansowaniem JST wynikają więc z jego 

miejsca w strukturze państwa. 

 Normy zawarte w Konstytucji RP gwarantują jednostką 

samorządu terytorialnego samodzielność. Oczywiście ma ona charakter 

ograniczony, co wynika chociażby z miejsca samorządu w strukturze 

państwa
25

. Samodzielność jednostek podlega ochronie sądowej. Samo-

rząd terytorialny posiada osobowość prawną, przysługuje mu również 

prawo własności i inne prawa majątkowe. Gwarantem ochrony 

                                                      
21

 Ibidem, s. 356. 
22

 J. Glumińska-Pawlic,  Kilka refleksji nad finansami powiatów, „Prawo 

finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, Warszawa 2015, s. 165. 
23

 B. Guziejewska, Dochody transferowe dla samorządu terytorialnego w 

polityce finansowej państwa. Aspekty teoretyczne a wyzwania bieżące, „Finanse 

Komunalne”, 2014, nr 1-2, s. 47. 
24

 B. Guziejewska, Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego 

finansowania, „Samorząd Terytorialny”, nr 5, s. 9. 
25

 Trudno mówić o samodzielności w przypadku wydatków, skoro zadania 

nakładane są przez państwo, a część z nich ma charakter obligatoryjny. 
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samodzielności jest również fakt, iż nadzór nad nimi może być 

prowadzony tylko z punktu widzenia legalności. Kryterium legalności 

wskazuje więc granice ingerencji podmiotom sprawującym nadzór. 

Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów oraz wojewodowie,  

a w sprawach finansowych właściwe regionalne izby obrachunkowe.  

 Szczegółowe kwestie dotyczące dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego uregulowane zostały w art. 167 Konstytucji. Ustęp 2 tego 

artykułu stanowi, iż „dochodami jednostek samorządu terytorialnego są 

ich dochody własne oraz subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu 

państwa”. Równie ważna gwarancja została przyznana w kolejnym 

ustępie, źródła dochodów mają być bowiem określone w ustawach. 

Szczególnie istotny – z punktu widzenia finansów samorządu – jest art. 

167  ust. 1 i 4 Konstytucji. Normy zawarte w tych przepisach gwarantują 

JST udział w dochodach odpowiednio do przypadających im zadań,  

a także wskazują, iż „zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek 

samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami  

w podziale dochodów publicznych”
26

. Zaprezentowana zasada adekwa-

tności po pierwsze nakazuje ustawodawcy kształtować system finansowy 

w taki sposób, by zadania pozostawały w odpowiedniej proporcji do 

środków finansowych, w jakie wyposażony został samorząd 

terytorialny
27

. Ponadto stanowi on gwarancję zapewnienia JST dochodów 

odpowiednich do zadań. Należy zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny 

konsekwentnie wskazuje, iż naruszenie zasady adekwatności występuje, 

jeżeli wprowadzona regulacja powoduje taką redukcję dochodów, że 

jednostka nie jest w stanie wykonywać zadań publicznych w sposób 

efektywny
28

. Tak więc samo zmniejszenie dochodów nie będzie kwalifi-

kowane jako naruszenie owej zasady.  

 Konstytucja wyróżnia dwa rodzaje zadań wykonywanych przez 

JST: zadania własne oraz zlecone. Obecnie większość doktryny 

europejskiej uważa, że wszystkie zadania samorządu mają tak naprawdę 

charakter państwowy
29

. Źródłem zadań nie jest bowiem prawo natury,  

a zawsze wynikają one z woli państwa. W orzecznictwie Trybunału 

                                                      
26

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., nr 78, 

poz. 483). 
27

 J. Wiśniewski, Rola i znaczenie zasady adekwatności z perspektywy orzeczni-

ctwa Trybunału Konstytucyjnego, „Samorząd Terytorialny”, 2015, nr 1-2, s, 80. 
28

 Ibidem, s. 84. 
29

 B. Guziejewska, Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego finanso-

wania, „Samorząd Terytorialny”, nr  5, s. 13. 
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Konstytucyjnego zwrócono uwagę na to, iż nie ma precyzyjnych 

kryteriów pozwalających precyzyjnie określić, które zadania mają 

charakter zadań własnych, a które zleconych
30

. Podkreślić należy, iż za-

dania własne to takie, które wykonuje we własnym imieniu i na własną 

odpowiedzialność finansową
31

. Źródłem ich finansowania powinny być 

dochody własne JST. 

 Zgodnie z art. 168 Konstytucji mają prawo ustalania wysokości 

podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Władztwo 

podatkowe ma jednak ograniczony charakter i dotyczy ustalania 

wysokości danin publicznych, a nie ich nakładania. Obecne przepisy 

przyznają władztwo podatkowe jedynie gminom. Istnieją cztery 

podstawowe typy podziału źródeł daninowych między państwo  

a samorząd: rozgraniczenie źródeł podatkowych, konkurencji 

podatkowej, dodatków do podatków państwowych oraz udziałów
32

. Wy-

bór określonego modelu zależy oczywiście do władzy państwowej. 

Model konkurencji podatkowej oznacza, że samorząd ma prawo do 

nakładania podatków, a co za tym idzie kształtowania ich konstrukcji.  

W istotny sposób zwiększa to samodzielność danej jednostki. Należy 

zwrócić jednak uwagę na wady takiego rozwiązania: prowadzić może do 

rywalizacji między samorządem a państwem lub innymi jednostkami 

terytorialnymi. Pamiętać należy, że zadaniem samorządu i państwa jest 

zaspokajanie potrzeb ludzkich, a nie konkurencja. Po drugie nie każdy 

samorząd miałby możliwość uzyskania odpowiednich dochodów. 

Rozwiązanie to w oczywisty sposób byłoby odpowiednie dla dużych 

miast, mających ogromne możliwości w kreowaniu swoich dochodów. 

Inaczej jednak by było w przypadku mniejszych jednostek, o niewielkiej 

liczbie mieszkańców i gęstości zaludnienia. Rozwiązanie to 

powodowałoby zróżnicowanie zakresu świadczonych usług przez 

samorządy. Model rozgraniczenia źródeł podatkowych oznacza, iż 

państwo przydziela pewne, odrębne źródła podatkowe jednostkom 

samorządu terytorialnego. Historycznie były to podatki od 

nieruchomości. System dodatków polega na tym, że jednostka 

samorządowa pobiera dochód poprzez powiększenie kwoty podatku 

                                                      
30

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 listopada 2005 r., P 16/004. 
31

 B. Przywora, Zadania samorządu terytorialnego z perspektywy Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r., „Przegląd Prawa Publicznego”, 2016, nr 12, 

s. 88. 
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uiszczanego na rzecz państwa o dodatek
33

. W takim wypadku pobór po-

datku oraz dodatku jest realizowany przez organy państwowe.  

W zależności od regulacji jednostka samorządowa mogłaby decydować  

o obniżeniu lub podwyższeniu dodatku. Mógłby on być pobierany jako 

procent kwoty podatku lub procent podstawy opodatkowania. System 

udziału we wpływach z danego źródła dochodu oznacza, iż z dochodu  

z tego samego źródła korzystają państwo i inne jednostki samorządowe
34

.  

Zaletą udziałów jest fakt, że są dość pewnym źródłem dochodów  

i zapobiegają one nadmiernej eksploatacji danego źródła dochodów. 

Wadą jest natomiast fakt, iż jednostka samorządowa nie ma żadnego 

wpływu na ich konstrukcje. Co więcej może się zdarzyć, że polityka 

finansowa prowadzona przez państwo (np. stosowanie ulg i zwolnień) 

spowodują zmniejszenie dochodów JST
35

. W praktyce wymienione syste-

my mieszają się między sobą. W Polsce występuje model rozdzielności 

źródeł dochodów oraz udziałów podatkowych. 

 Europejska Karta Samorządu Lokalnego
36

 (EKSL) stanowi swe-

go rodzaju wzorzec wartości kształtujący samorząd terytorialny będąc 

jednocześnie źródłem harmonizacji prawodawstwa państw Rady 

Europy
37

. EKSL jest wielostronną umową międzynarodowa, która została 

w całości ratyfikowana przez Polskę
38

. W związku z tym jest ona aktem 

obowiązującym, choć jej stosowanie wymaga wydania odpowiednich 

ustaw
39

. Z punktu widzenia finansów istotne znaczenie ma art. 9 EKSL. 

Artykuł ten gwarantuje lokalnym samorządom prawa do własnych 

dochodów i swobody do dysponowania nimi, proporcjonalności zadań do 

wysokości przyznanych dochodów, część dochodów powinna pochodzić 

z podatków oraz i opłat, a samorząd ma mieć prawo ustalania ich 

wysokości w zakresie określonym ustawie, dochody samorządów 

powinny być różnorodne i elastyczne, konieczność ochrony samorządów 

finansowo słabszych, środki przyznawane z budżetu państwa na 

                                                      
33

 A. Borodo, Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny, Toruń 2014, s. 180. 
34

 A. Hanusz, Źródła finansowania samorządu terytorialnego, Warszawa 2015, 

s. 307. 
35

 Ibidem, s. 307. 
36

 Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607 ze zm. 
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 L. Kieres, Europejska Karta Samorządu Lokalnego w Orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 

2015, nr 3, s. 79. 
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określony cel nie powinny dominować w budżetach JST, samorząd 

powinien mieć zapewniony dostęp do rynku kapitałowego. Trybunał 

Konstytucyjny stosuje EKSL jako wzorzec kontroli, przy czym 

najczęściej odwołania się do niej „mają na celu uzyskanie argumentów, 

które wspierają stanowisko trybunalskie, wywodzone z postanowień 

Konstytucji”
40

. Należy stwierdzić, iż Konstytucja realizuje zapisy doty-

czące samorządu, które zawarte zostały w EKSL. 

 W 2003 roku wprowadzając nową ustawę o dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego, nastąpiło zwiększenie dochodów własnych 

JST
41

. Zmiany miały na celu dokonania decentralizacji źródeł dochodów. 

Zwiększono samodzielność samorządu, udział dochodów własnych,  

a także ograniczono dotację z budżetu państwa
42

. W szczególności zmia-

ny spowodowały wzrost udziału samorządów w podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wspomniana ustawa określa, jak sama nazwa wskazuje, źródła 

dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 3 źródłami 

dochodów samorządu są dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje 

celowe z budżetu państwa
43

. Również dochodami (mają one charakter fa-

kultatywny) mogą być: środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 

niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu UE oraz inne 

środki określone w przepisach.  

 Za dochody własne – zgodnie z ustawą - uznaje się we wpływach 

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych. Przepisy nie 

definiują jednak tego pojęcia. W literaturze istnieje spór co do tego, co 

należy do nich zaliczyć, w szerokim ujęciu są to takie dochody, co do 

których JST przysługuje prawo podmiotowe które podlega ochronie 

sądowej
44

. Można więc w takim wypadku do dochodów własnych zali-

czyć nie tylko dochody z podatków, majątku, ale także i udziały  

w podatkach i subwencje. Według innych definicji, zaliczyć do nich 

możemy tylko takie źródła wobec których samorząd dysponuje 

władztwem podatkowym, a więc ma możliwość podejmowania 

władczych rozstrzygnięć. Przy takim rozumieniu do dochodów własnych 
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 L. Kieres, op. cit., s. 98. 
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 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego, (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 ze zm.). 
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nie zaliczymy dotacji celowych, subwencji oraz udziału w podatkach 

dochodowych.  

 Dochodami własnymi JST są: udział w podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych
45

, docho-

dy uzyskiwane przez samorządowe jednostki budżetowe, wpłaty od 

zakładów budżetowych, dochody z majątku JST, dochody ze spadków, 

darowizn na rzecz samorządu, dochody z kar pieniężnych i grzywien, 

5,0% dochody uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami, odsetki od udzielanych pożyczek i środkach 

gromadzonych na rachunkach bankowych oraz inne dochody należne na 

podstawie odrębnych przepisów
46

. Ponadto gmina, jako jedyna z JST, 

posiada wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, 

środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanych 

w formie karty podatkowej, spadków i darowizn oraz od czynności 

cywilnoprawnych. Wpływy z opłat skarbowej, targowej, miejscowej, 

uzdrowiskowej i od posiadania psów, reklamowej, eksploatacyjnej oraz 

innych, określonych na podstawie odrębnych przepisów. Gminy mają 

prawo do określenia stawek podatkowych (ustawa określa jednak 

maksymalne stawki), zwolnień oraz ulg. Kompetencje z tym związane 

zostały przyznane radzie gminy. 

 Transfery z budżetu państwa – w postaci subwencji - pełnią 

istotną role w systemie finansowym  JST. Mają one wiele funkcji: 

zapewniają środki na finansowanie usług publicznych, wypełniają lukę 

finansową wynikającą z faktu, iż dochody własne są niewystarczające, 

pełnią funkcję wyrównawczą, ponadto są środkami, którymi jednostka 

może swobodnie dysponować
47

. Probierzem samodzielności finansowej 

JST jest wysokość transferów z budżetu państwa w stosunku do 

dochodów własnych. Uznaje się, że dominacja dochodów własnych nad 

pozostałymi źródłami dochodów oznacza, iż jednostka posiada (mniejszą 

lub większą) samodzielność finansową. Trudno jednak sobie wyobrazić 

sytuację w której wpływy jednostki pochodzą wyłącznie z dochodów 
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 Udział każdej z jednostek (gminy, powiatu, województwa) w podatkach 
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własnych. Państwo bowiem decyduję o tym, jakie dochody podatkowe 

otrzymuje JST. Tak więc najbardziej wydajne i elastyczne źródła 

dochodów państwo zachowuje dla siebie. Stąd istnieje konieczność 

uzupełniania dochodów poprzez transfery. Zgodnie z normami zawartymi 

w EKSL w budżetach jednostek samorządowych powinny dominować 

subwencje, bowiem można nimi swobodnie dysponować. Dotację celowe 

z budżetu państwa są przeznaczane zawsze na konkretne zadanie 

publiczne. Wydatkowanie tych środków podlegać będzie kontroli ze 

strony podmiotu, który je przyznał. Tak więc im większa liczba dotacji  

w budżecie danej jednostki samorządu terytorialnego, tym większa 

ingerencja - ze strony państwa -  w jej samodzielność. 

4. Ocena systemu finansowego i propozycje rozwiązań 

 Jakkolwiek system prawny ma istotne znaczenie, to nie można 

zapominać, iż są jeszcze inne czynniki wpływające na sytuację finansową 

JST. Ważne znaczenie ma bowiem również: miejsce położenia danej 

jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorczość społeczności 

zamieszkującą daną jednostkę, a także zdolności organizacyjne lokalnych 

władz
48

. Truizmem jest bowiem stwierdzenie, iż inne możliwości rozwo-

ju ma gmina położona w Bieszczadach, a inne położona w Wielkopolsce, 

niedaleko stolicy województwa, przy węźle autostrady. Na bogactwo 

gminy/powiatu/województwa poza surowcami mineralnymi, mogą mieć 

również specjalne strefy ekonomiczne, objęcie programem Natura 2000, 

czy też w ogólności decyzje zapadające na szczeblu centralnym. 

Oczywiście zdolności organizacyjne władz lokalnych oraz przedsiębiorcy 

odgrywają ważną rolę, nie można jej jednak przeceniać. 

 W związku z wskazanymi wyżej faktami istnieje konieczność 

rozważenia, w jakim kierunku należy rozwijać finanse samorządowe. 

Czy powinno się zwiększać samodzielność jednostek, a co za tym idzie 

czynić je odpowiedzialnymi za dbanie o własne źródła dochodów, w tym 

o wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej? Rozwiązanie takie miało 

by niewątpliwie swoje plusy. Pamiętać jednak należy, co wskazano 

wyżej, iż nie każda jednostka ma możliwość zwiększania swoich 

dochodów własnych. Ponadto i tak konieczne jest zachowanie dochodów 

transferowych, choćby z uwagi na ochronę jednostek finansowo 

słabszych. Obecnie uważa się, że samorządy nie będą w stanie wypełniać 
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swych zadań, w związku z czym nadal utrzymuje się wysoki stopień 

dotacji i subwencji, w ogólnych dochodach tych jednostek
49

. Konse-

kwencją – dużej ilości transferów w budżecie samorządów - jest również 

możliwość wytworzenia się roszczeniowej władz lokalnych jednostek 

wobec państwa. Nie są one bowiem zainteresowane zwiększaniem 

własnych dochodów lub zmianami prawnymi, które miałyby im 

przekazać nowe źródła dochodów własnych, gdyż wiązałoby się to ze 

zwiększeniem ich odpowiedzialności. Reasumując zwiększenie 

samodzielności finansowej może równać się z koniecznością zwiększania 

wydatków na mechanizm wyrównywania dochodów. O ile wpłaty na ten 

mechanizm będą pochodzić z budżetu państwa, to nie należy się 

spodziewać protestów ze strony samorządów terytorialnych. Jednak 

państwo może zdecydować się na rozwiązanie w którym zwiększone 

zostaną wpłaty samorządów na mechanizm poziomego wyrównywania 

dochodów
50

. Taka recepta na zwiększenie dochodów słabszych jedno-

stek, spotka się pewnie z krytyką bogatszych JST
51

. Kolejną propozycją 

jest likwidacja maksymalnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych. 

Zmiany te pozwoliłby na zwiększenie dochodów przez gminy bez 

konieczności przekazywania nowych źródeł. 

 Postulat zwiększenia dochodów własnych wymaga przekazania 

nowych źródeł podatkowych samorządom. Pojawia się problem, które 

źródła należy przekazać JST. Wybór ten należy do państwa.  

W przypadku gmin jednym z oczywistych rozwiązań wydaje się 

przekształcenie podatku od nieruchomości w podatek katastralny. 

Podatek płacony w zależności od powierzchni gruntów i budynków jest 

bowiem prymitywną formą opodatkowania, niezgodną z zasadami 

sprawiedliwości podatkowej
52

. Przejście w stronę podatku płaconego pro-

porcjonalnie w stosunku do wartości nieruchomości pozwoliłoby na 

zwiększenie dochodów samorządowych. Wprowadzenie zmian w tym 

zakresie wymagałoby jednak woli politycznej ze strony państwa  

i przezwyciężenia interesów majętnej części społeczeństwa
53

. Kolejne 

                                                      
49

 J. Heller, Ustrój samorządu terytorialnego w świetle badań nad kierunkami 

decentralizacji finansów publicznych, Samorząd Terytorialny, 2011, nr 10, s. 10. 
50

 Popularnie zwany Janosikowym. 
51

 Już teraz mechanizm poziomego wyrównywania dochodów jest przez nie 

krytykowany, zarówno samo jego istnienie, jak i wysokość i kryteria wpłat oraz 

sposób wyboru beneficjentów. 
52

 A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2013, s. 

632. 
53

 Ibidem, s. 634. 



T. Olejnik: Finansowanie samorządu terytorialnego w Polsce 

460 

 

propozycje zmian, przedstawiane w literaturze lub przez lokalnych 

decydentów, dotyczą podatków dochodowych. Część postulatów dotyczy 

zwiększenia udziałów w tych podatkach. Inne dotyczą wprowadzenia PIT 

komunalnego, czyli oddania części bazy podatkowej we władanie JST, 

rozwiązanie to zwiększyłoby istotnie samodzielność gmin
54

. Pytanie czy 

dałoby się uregulować przepisy w taki sposób, by równomiernie rozłożyć 

dochody między wszystkie jednostki. Autorzy przywoływanego  

w przypisie artykułu uważają, że jest to możliwe. 

 Co w przypadku braku możliwości zwiększenia dochodów 

własnych? Oczywiście mogą pojawiać się argumenty za koniecznością 

racjonalizacji dochodów i wydatków budżetowych przez same jednostki. 

Samorząd terytorialny – jak już wskazano – ma ograniczone możliwości 

zwiększania dochodów. Oczywiście można wyobrazić sobie sytuację  

w której ograniczona zostanie liczba urzędników, zwiększona zostanie 

odpłatność za usługi publiczne świadczone przez samorząd, gminy 

zaprzestaną udzielania ulg i zwolnień. Jednak trudno wyobrazić sobie, by 

działania te przyniosły duże dochody. Również w przypadku zwiększania 

opłat za świadczone usługi (np. za bilety komunikacji publicznej), może 

spowodować skutki odwrotne od zamierzonych. Można również 

postulować by państwo bezwzględnie przestrzegało zasady, iż  

w przypadku przekazywania zadań przekazuje 100% kwot na ich 

pokrycie. Jak już wcześniej podkreślono zasada adekwatności nie 

wymaga by nastąpiło 100% pokrycie takich wydatków. Już taka zmiana 

byłaby dużą pomocą dla finansów lokalnych.  

5. Zakończenie 

 Jak już wskazano w artykule, to państwo decyduje o tym jakie 

dochody i zadania ma samorządu, tak więc do na władzy centralnej ciąży 

obowiązek wyposażenia go w odpowiednie środki finansowe. Z różnych 

przyczyn samorząd terytorialny nie otrzymuje odpowiednich środków 

finansowych. Wynika to z wielu czynników. Po pierwsze władza 

centralna nie przekazała wydajnych fiskalnie źródeł dochodów na rzecz 

tych jednostek. Po drugie nadal dominują dochody transferowe, nie 

zachęcające i nie pobudzające lokalnych włodarzy do efektywniejszego 

zarządzania dochodami własnymi. Równie istotne są względy polityczne. 

Obecnie istnieje 380 powiatów. Gdy przeprowadzano reformę 

administracyjną szacowano, że ich liczba nie powinna przekraczać 200, 

gdyż większa liczba spowoduje, iż duża część z nich nie będzie wydajna 
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finansowo
55

. Autorzy projektu zgodzili się na wyższą ich liczbę, wierząc, 

że słabsze finansowo powiaty, ze względu na braki infrastruktury, niższy 

poziom dochodów oraz brak majątku, będą chciały łączyć się z innymi 

powiatami. Tak się jednak nie stało.  

 Problematyczne jest również zagadnienie zwiększenia autonomii 

podatkowej społeczności lokalnych z którą wiąże się również 

konkurencja podatkowa. Oczywistą zaletą takiego rozwiązania byłaby 

zwiększona efektywność, ponadto JST lepiej dostosują wysokość 

obciążeń oraz wydatków do lokalnej społeczności
56

. Pamiętać jednak 

należy, iż bogatsze jednostki będą mogły zmniejszyć podatki (bez szkody 

dla swojego budżetu), a biedniejszych nie będzie stać na takie 

rozwiązanie. Samorząd terytorialny nie został powołany do 

konkurowania ze sobą, a do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Ponadto 

trudno mówić o rywalizacji podatkowej w sytuacji, gdy duże znaczenie 

dla dochodów jednostek mają warunki geograficzne. Nie jest zależne od 

danej gminy/powiatu/województwa to, że na jej terenie znajdują się 

dochodowe źródła mineralne, a inna jednostka musi ponosić zwiększone 

wydatki z powodu ukształtowania terenu, np. związane z ochroną 

środowiska. Nie można również tracić z pola widzenia konstytucyjnych 

przepisów gwarantujących jednakową jakość świadczeń publicznych na 

terenie całego kraju. W tym kontekście należy przywołać zasadę dobra 

wspólnego określoną w art. 1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny 

akcentuje, iż w niektórych przypadkach interes ogółu należy przedłożyć 

nad interes partykularny (w tym interes wspólnot lokalnych)
57

. Przyto-

czone argumenty nie oznaczają, że nie należy zwiększać autonomii 

finansowej tych jednostek. Wskazują one jednak, że tematyka ta jest 

skomplikowana i nie ma łatwych rozwiązań. Pamiętać również należy, iż 

większa autonomia, to również większa odpowiedzialność po stronie 

władz JST. W związku z tym nie dziwi, że część z rządzących 

poszczególnymi gminami nie domaga się wcale zwiększenia władztwa 

podatkowego, a chce jedynie zwiększenia udziału w PIT lub CIT
58

. 

                                                      
55

 J. Glumińska-Pawlic,  Kilka refleksji nad finansami powiatów, „Prawo 

finansowe wobec wyzwań XXI wieku”, Warszawa 2015, s. 166-167. 
56

J. Neneman, Finanse lokalne obywateli - ile spójności, ile autonomii?, 

„Samorząd Terytorialny”, 2015, nr 1-2, s. 58-59. 
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 W. Brzozowski, Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i prawo”, 

2006, nr 11, s. 24. 
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 P. Swianiewicz, Samorząd jako część państwa i samorząd jako wspólnota 

obywateli – ile spójności, ile autonomii, „Samorząd Terytorialny”. 2015, nr 1-2, 

s. 30. 
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Przekazanie większej odpowiedzialności za  dochody własne musi się 

jednak wiązać ze zmianami w całokształcie systemu finansów 

publicznych samorządu terytorialnego.  

 Ustalenie odpowiedniego poziomu finansowania samorządu 

terytorialnego jest zadaniem trudnym. W literaturze przedmiotu podnosi 

się, że samorząd jest niedofinansowany. Generalnie należy zgodzić się  

z tym stwierdzeniem. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że  

w przypadku JST niełatwo ustalić co jest odpowiednim poziomem 

finansowania. W sektorze prywatnym liczy się efektywność danego 

gospodarstwa. Tak więc na podstawie rachunku zysków i strat da się 

ustalić czy dane przedsięwzięcie jest, czy nie jest opłacalne. Metoda 

zarządzania w publicznej służbie jest inna. JST pełnią role służącą wobec 

lokalnej społeczności, ma na jej rzecz świadczyć usługi publiczne
59

. Sa-

morząd terytorialny pełni ważną role w systemie władzy publicznej. Jego 

istnienie gwarantuje lepsze i bardziej efektywne zaspokajanie potrzeb 

lokalnych społeczności. Stąd też wszelkie rozwiązania wprowadzane 

przez ustawodawcę muszą zapewniać odpowiedni poziom finansowania 

nie tylko najbogatszy gmin/powiatów/województw, ale także tych 

najbiedniejszych. Konieczne jest również rozważenie czy obecnie 

istniejący system zapewnia jednostkom odpowiednie finansowanie  

w momencie nastania kryzysu gospodarczego, jak i również czy ze 

zwiększaniem zadań wiąże się zwiększanie dochodów
60

. Dzięki temu sa-

morząd będzie działał najefektywniej, to znaczy będzie najlepiej służył 

lokalnej społeczności. 

 Na koniec warto wskazać, iż samorząd terytorialny dzieli los 

państwa. W związku z tym należy zastanowić się nad tym, jak państwo 

powinno postępować w przypadku kryzysu gospodarczego. W takim 

przypadku przedstawiciele JST wskazują na konieczność znalezienia 

nowych źródeł dochodów, które uzupełnią ubytki wynikające z kryzysu. 

Pamiętać należy jednak, że państwo ma na celu stabilizację sytuacji 

gospodarczej i przeciwdziałanie skutkom kryzysów, a także stworzeniem 

warunków do jego przezwyciężenia. Stąd też konieczne jest 

przedsięwzięcie środków – w tym finansowych – mających poprawienie 

sytuacji gospodarczej całego państwa. Może się okazać, iż trzeba będzie 

                                                      
59

 M. Dylewski, Potencjał finansowy jednostek samorządu terytorialnego u 

progu nowej perspektywy finansowej, „Finanse Komunalne”, 2015, nr 1-2, s. 25. 
60

 K. Surówka, Ograniczenia faktyczne samodzielności finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego – degresja samodzielności finansowej, „Finanse 

Komunalne”, 2014, nr 1-2, 22.  
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udzielić ulgi i zwolnień w zakresie podatków dochodowych, co 

spowoduje dalszy spadek dochodów JST. Takie działanie wydaje się 

jednak słuszne. Zgodnie z konstytucyjnymi zasadami Rzeczpospolita jest 

państwem jednolitym, tak więc to państwo powinno dążyć wyjścia  

z kryzysu i powrót na ścieżkę rozwoju.  
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Wprowadzenie ustawy organicznej do polskiego 

porządku krajowego jako propozycja umocnienia 

stabilności systemu prawnego  

Implementation of organic act to the polish legal order as the 

proposal of consolidation of the legal system 

 

Abstrakt 

 Autor porusza problem ustawy organicznej – opisuje jej cechy, 

wskazuje kraje, w których taki akt został uchwalony. Ponadto proponuje 

wprowadzenie ustawy organicznej do polskiego porządku krajowego.  

Określa sposób uchwalenia  aktu oraz przedmiot, jaki miałby on 

regulować. W tym celu przedstawia rozwiązania prawodawstwa 

zagranicznego - głównie hiszpańskiego i francuskiego. Zdaniem autora 

wprowadzenie nowego źródła prawa, który w hierarchii znajduje się 

powyższej ustawy zwykłej może w dużym stopniu zwiększyć stabilność 

polskiego systemu prawnego. Ustawa organiczna mogłaby chociażby 

regulować materię, zarezerwowaną dla ustawy zwykłej, która dotyczy 

funkcjonowania najważniejszych instytucji państwowych (Trybunał 

Konstytucyjny, Sąd Najwyższy). Zdaniem autora tryb uchwalenia takiej 

ustawy powinien znacząco różnić się od „zwykłego” procesu 

legislacyjnego. 

Słowa kluczowe:   

Ustawa organiczna, Konstytucja, proces legislacyjny 

Abstract 

 The paper concerns the problem of the organic law. Author 

indicates foreign legal orders, where organic law occurs. There is also an 

introduction into history aspects.  Author indicates some proposals 
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concerning  passage of the bill (majority, subject etc.). In the author 

opinion, organic law should be implemented into polish legal order.  

Key words:  

Organic law, Constitution, legislative process  

 

I.  Wstęp 

 Ustawa organiczna stanowi szczególne źródło prawa, które nie 

występuje w polskim porządku prawnym. W ogólnej hierarchii aktów 

prawnych zajmuje miejsce poniżej konstytucji oraz ustawy 

konstytucyjnej, jednakże powyżej ustawy zwykłej. Charakterystyczną 

cechą ustawy organicznej jest specjalny tryb uchwalenia, który wiąże się 

z większymi restrykcjami. Przedmiotowy akt występuje na przykład we 

Francji. Uchwalany jest w kwalifikowanej procedurze (art. 46 

Konstytucji Republiki Francuskiej
1
). We francuskim porządku prawnym, 

w „zasadniczym” trybie legislacyjnym  prawo inicjatywy ustawodawczej 

posiada premier i członkowie parlamentu. Projekt kierowany jest do 

jednej z izb, następnie staje się przedmiotem obrad każdej z nich.  

W przypadku braku  porozumienia między Zgromadzeniem Narodowym 

oraz Senatem, premier może zwołać komisję mieszaną w celu usunięcia 

ewentualnych rozbieżności. Jeżeli procedura ta nie doprowadziła do 

uchwalenia jednolitego tekstu, rząd może żądać od Zgromadzenia 

Narodowego definitywnego rozstrzygnięcia sprawy i zdecydowania  

o kształcie ustawy, przy czym w przypadku  uchwalenia ustaw 

organicznych tekst musi zostać przyjęty większością bezwzględną. 

Dodatkowo, przed promulgacją, ustawa organiczna  podlega też 

obowiązkowemu badaniu przez Radę Konstytucyjną, przy czym ta 

powinna wydać orzeczenie w ciągu miesiąca.  

Konstytucja V Republiki Francuskiej wyraźnie wskazuje kwestie, które 

wymagają uregulowania poprzez wprowadzenie ustawy organicznej. 

Katalog ten jest szeroki –ustawa zasadnicza aż w 19 miejscach 

przewiduje wydanie przedmiotowego aktu
2
. Do materii ustaw organicz-

nych należą przykładowo: 

                                                      
1
 Konstytucja Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r. („Journal Offi-

ciel de la République Française”, nr 234 z dnia 5 października 1958 r.) 
2

B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw 

demokratycznych, Warszawa 2012 
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 zasady funkcjonowania i organizacja Rady Konstytucyjnej (art. 

63), 

 status sędziów i prokuratorów (art.64), 

 sposób przeprowadzenia procedury impeachmentu ( art. 68), 

 zasady działania Rady Ekonomicznej, Społecznej i Środowiska 

Naturalnego (art. 71), 

 kompetencje Obrońcy Praw (art. 71-1). 

Ustawa organiczna występuje też w porządkach hiszpańskim oraz 

portugalskim – w obu przypadkach do jej uchwalenia wymagana jest 

większość bezwzględna.  

II.  Obecne regulacje z Konstytucji z 1997 roku  

 Przedmiotowy akt nie znalazł się natomiast w Konstytucji RP  

z 1997 roku. Co ciekawe, w toku prac nad obecną ustawą zasadniczą 

podejmowane były próby wprowadzenia ustawy organicznej jako źródła 

prawa – niestety zakończyły się bezskutecznie. Wśród ośmiu 

przedłożonych projektów Konstytucji, aż w sześciu zaproponowano  

ustanowienie ustawy organicznej. Jednakże problematyce źródeł prawa 

nie poświęcono wiele uwagi
3
. „Według wnioskodawców ustawy te (orga-

niczne) były traktowane jako ustawy ustrojowe, rozwijające  

i konkretyzujące normy konstytucyjne”
4
. Wszystkie ze złożonych proje-

któw, które przewidywały tego rodzaju źródło prawa, proponowały 

uchwalenie ustaw organicznych bezwzględną większością głosów  

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Propozycje te 

ograniczały się tylko do wskazania tego jednego elementu ścieżki 

legislacyjnej
5
. Przedłożone projekty nie korzystały z rozwiązań francu-

skich, które, jak już wskazano, wprowadzają dodatkowe wymagania -  

dotyczą pozycji Senatu, wydłużenia czasu od złożenia projekt do 

przeprowadzenia głosowania, wymaganej większości głosujących oraz 

obowiązkowego badania przez francuski sąd konstytucyjny. W toku prac 

nad obecną Konstytucją wskazano wiele przeciwwskazań wprowadzenia 

przedmiotowego aktu prawnego - przykładowo brak tradycji 

kategoryzacji ustaw. Ponadto pojawił się szereg innych wątpliwości – 

                                                      
3
 R.  Chruściak, Państwo i Prawo nr 1 (58) 1995, s. 63 

4
 E. Gdulewicz o ustawie organicznej [w] Instytucje prawa europejskiego w 

dobie integracji europejskiej, J. Wawrzyniak, M. Laskowska,  (red.) Warszawa 

2009, s. 543 
5
 Tamże s. 546 
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między innymi, czy do ustaw organicznych będą miały zastosowanie 

przepisy dotyczące ustaw zwykłych (np. problem prawa inicjatywy 

ustawodawczej)
6
. Argumentem przeciwko ustawie organicznej jest rów-

nież możliwość zablokowania prac parlamentarnych w przypadku braku 

porozumienia między klubami parlamentarnymi i brak  politycznego 

porozumienia. W konsekwencji do polskiego porządku prawnego nie 

wprowadzono źródła prawa, jakim są ustawy  organiczne.   

 Obecnie, kwestia źródeł prawa została uregulowana na gruncie 

artykułu 87 Konstytucji. Podstawowym założeniem  budowy całego 

systemu prawnego jest podział na źródła  prawa powszechnie 

obowiązujące (w tym źródła prawa miejscowego) oraz źródła 

wewnętrznie obowiązujące. Porządek prawny opiera się na zasadzie 

hierarchicznego podporządkowania, w którym najwyższe miejsce, na 

samym szczycie, zajmuje Konstytucja. Wynika to zarówno z artykułu 8 

Konstytucji, jaki i wymienienia Konstytucji w pierwszej kolejności  

w  artykule 87 ustawy zasadniczej. Założeniem ustrojodawcy było 

„zamknięcie” systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego, co 

oznacza ograniczenie katalogu źródeł prawa oraz liczby podmiotów, 

które mogą je wydać
7
. Powyższe jasno wskazuje, że w celu wprowa-

dzenia ustawy organicznej należałoby znowelizować ustawę zasadniczą. 

 Konstytucja RP nie określa pojęcia  ustawy. Głowna rola  

w zdefiniowaniu pojęcia tegoż źródła przypadła nauce prawa 

konstytucyjnego oraz orzecznictwu. W doktrynie rozróżnia się pojęcie 

ustawy na ustawę w znaczeniu formalnym oraz znaczeniu materialnym. 

W sensie formalnym jest to źródło powstałe wskutek zastosowania 

szczególnej procedury - określonej w art. 114-122 Konstytucji RP oraz  

w Regulaminie Sejmu. W sensie materialnym za to akt zawierający 

normy abstrakcyjne i generalne. Podstawową cechą ustawy jest jej 

najwyższa po konstytucji moc prawna, co nakłada na nią  z jednej strony 

obowiązek realizacji postanowień Konstytucji RP, ale z drugiej   

bezwzględny zakaz naruszania jej norm. Kolejnym charakteryzującym 

elementem jest zasada wyłączności parlamentu - ustawa może być 

uchwalona tylko w specjalnej procedurze i tylko przez organy 

legislatywy. Wynika to bezpośrednio z przepisów regulujących proces 

legislacyjny oraz z zasady trójpodziału władzy. Jedyny wyjątek od tej 

                                                      
6
 Tamże, s. 546 

7
M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

Opublikowano: Lex  
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reguły ustanowiono w art. 234 Konstytucji, ale tylko i wyłącznie  

w  precyzyjnie wskazanych okolicznościach. 

W polskiej Konstytucji ustawodawcy przyznano szeroki zakres swobody 

do decydowania, jakie kwestie może on uregulować ustawą zwykłą – 

stanowi to wyraz realizacji polityki państwa, za który rządzący ponoszą 

odpowiedzialność polityczną
8
. Wyjątek od powyższej swobody stanowi 

zasada wyłączności ustawy, zgodnie z którą ustrojodawca wskazuje, jakie 

kwestie zastrzeżone zostały tylko i wyłącznie do regulacji ustawowej – 

należy tu wskazać:  

1) Uchwalenie ustawy budżetowej, 

2) Regulacje dotyczące praw i wolności obywatelskich, 

3) Zasady organizacji oraz funkcjonowania organów władzy 

publicznej, wskazane w Konstytucji. 

III. Propozycja wprowadzenia ustawy organicznej jako stabilizatora 

polskiego porządku krajowego 

 Według mojej oceny ustawa organiczna powinna regulować 

materię z powyższego punktu 3. Kwestia funkcjonowania takich 

instytucji między inni jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba 

Kontroli, sądownictwo powszechne i konstytucyjne, zasady organizacji  

i funkcjonowania Sądu Najwyższego powinny być uregulowane przy 

udziale partii opozycyjnych przy zapewnieniu jak najszerszego 

konsensusu społecznego. Polski ustrojodawca powinien zapewnić środek, 

dzięki któremu wskazana materia nie będzie regulowana tylko przez 

partię rządzącą przy wyraźnym sprzeciwie dużej części opozycji. 

Wszystkie najważniejsze problemy ustrojowe powinny być ustanowione 

przy udziale czynnika opozycyjnego. 

 Polska Konstytucja z 1997 roku przyjęła koncepcję ustawy jako 

aktu jednolitego w swej randze prawnej
9
. Potwierdza to też pogląd Try-

bunału Konstytucyjnego: „w polskim systemie źródeł prawa, wszystkie 

ustawy mają tę samą ranę prawna (…). Wyższości jednych ustaw  

w stosunku do drugich nie można domniemywać, taka hierarchia 

musiałaby być wyraźnie konstytucyjnie określona”
10

. Warto zaznaczyć, 

                                                      
8
 B. Banaszak,  Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017  

9
 L. Garlick, M. Zubik, Ustawa w systemie źródeł prawa [w] A. Szmyt  (red.) 

Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005, s. 48 
10

Orz. TK z 8.11.1994 r., sygn. P 1/94, OTK ZU 1994, poz. 37 
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że wprowadzenie ustawy organicznej do polskiego systemu źródeł prawa 

było proponowane w toku prac nad Konstytucją i takie propozycje 

spotykały się z zainteresowaniem, jednakże finalnie do wprowadzenia 

tegoż źródła nie doszło. Taka postawa ustrojodawcy budzi jak najbardziej 

uzasadnione wątpliwości w doktrynie, między innymi wśród prof. Leszka 

Garlickiego i Marka Zubika, którzy zgłaszają zastrzeżenia do podjętej 

decyzji
11

. Konstytucjonaliści zaznaczają, że w przypadku wielości ustaw, 

które niejednokrotnie regulują kwestie szczegółowe, pominięte zostają 

ustawy ustrojowe, zwłaszcza w wyniku, ich zdaniem, „nowelizowania 

pobocznego”, czyli prac nad jedną ustawą do modyfikowania treści 

innych ustaw
12

. W opinii L. Garlickiego i M. Zubikanie ma „należytej 

ochrony spójności ustaw regulujących kwestie najważniejsze (…)”. 

Pogląd ten jak najbardziej należy uznać za słuszny, trudno jest bowiem 

porównywać najważniejsze kwestie, dotyczące ustroju państwa  

z kwestiami mniej istotnymi, które również zostały uregulowane aktami 

ustawowymi. Z drugiej strony w Polsce nie ma tradycji kategoryzacji 

ustaw. Jak wskazała Ewa Gdulewicz,: „zdaniem eksperta Komisji  

K. Działochy wprowadzenie ustawa organicznych byłoby «nowością tak 

dalece  idącą, że potrafilibyśmy wyobrazić sobie wszystkich jej 

następstw»” 
13

.  

 W mojej ocenie niewprowadzenie ustawy organicznej do 

polskiego porządku krajowego nie było optymalnym rozwiązaniem. 

Dzięki  jej wdrożeniu zapewne udałoby się uniknąć konstytucyjnego 

sporu o zmianę zasad i sposobu działania Trybunału Konstytucyjnego, 

zapoczątkowanego w czerwcu 2015 roku. Po prawie 30 latach od 

dokonania w Polsce transformacji mogliśmy żyć w przeświadczeniu, że 

zasady ochrony podstawowych zasad konstytucyjnych są mocno 

osadzone na solidnych fundamentach i głęboko zakorzenione w polskim 

porządku prawnym i tym samym gwarantują jego stabilizację. Obecny 

spór konstytucyjny wskazał jednak, że ogólny charakter norm 

konstytucyjnych i możliwość ich urzeczywistnienia w ustawie zwykłej 

nie stanowi wystarczającego stabilizatora polskiego porządku prawnego. 

                                                      
11

 M. Zubik, L. Garlick, Ustawa w systemie źródeł prawa [w] A. Szmyt (red.) 

Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, Warszawa 2005, s. 48 
12

 Tamże s. 49 
13

E. Gdulewicz  o ustawie organicznej [w] Instytucje prawa europejskiego w 

dobie integracji europejskiej, J. Wawrzyniak, M. Laskowska,  (red.) Warszawa 

2009, s. 545 
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 Wprowadzenie nowego źródła, które wymagałoby 

kwalifikowanej procedury uchwalenia (np. poprzez większość) 

zapewniłoby udział opozycji w pracach nad aktem i gwarancję, że 

zmiany w zasadniczych kwestiach ustrojowych oparte będą na 

konsensusie politycznym. Szczególna procedura ścieżki legislacyjnej 

utrudniłaby naganną sytuację, w której każda kolejna większość 

parlamentarna mogłaby dowolnie podporządkowywać sobie 

najważniejsze instytucje państwowe.  

  Konstytucja RP niejednokrotnie  wymaga uregulowania pewnych 

kwestii w formie ustawy - głównie zasady funkcjonowania 

najważniejszych instytucji państwowych. Wskazać tu należy chociażby 

art. 72 ust. 4 (kompetencje i sposób powoływania Rzecznika Praw 

Dziecka); art. 100 ust. 3 (Zasady i tryb zgłaszania kandydatów  

i przeprowadzania wyborów parlamentarnych); art. 103 ust. 3  

(niewymienione w Konstytucji przypadki zakazu łączenia mandatu 

poselskiego z funkcjami publicznymi oraz zakazu jego sprawowania); art. 

106 (Warunki niezbędne do skutecznego wypełniania obowiązków 

poselskich oraz ochronę praw wynikających ze sprawowania mandatu); 

art. 125 ust. 5 (Zasady i tryb przeprowadzania referendum); art. 127 ust. 7 

(Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz 

warunki ważności wyboru Prezydenta); 169 ust. 2 (Zasady i tryb 

zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów do organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz warunki ważności  

tych wyborów); art. 169 ust. 3 (Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania 

organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego); art. 176 

ust. 2 (Ustrój i właściwość sądów); art. 180 ust. 2 (Złożenie sędziego  

z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub 

na inne stanowisko wbrew jego woli); art. 184 (zasady działalności 

Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz innych sądy administracyjne); 

art. 187 ust. 4 (Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady 

Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków ); art. 197 (Organizację 

Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem); 

art. 201 (Organizację Trybunału Stanu oraz tryb postępowania przed 

Trybunałem). Warto rozpocząć dyskusję, czy w powyższych materiach 

nie należałoby zapewnić dodatkowej ochrony prawnej, aby udaremnić 

działania większości parlamentarnych mających na celu 

podporządkowanie sobie powyższych instytucji. Jest to oczywiście 

katalog przykładowy – szczegółowe propozycje co do zakresu, który 

mogłaby regulować ustawa organiczna, powinny być przedmiotem 

szerokiej debaty konstytucyjnej. 
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 Ciekawe w tym kontekście wydaje się również stanowisko 

polskiego konstytucjonalisty – prof. Andrzeja Bałabana, zgodnie  

z którym relacje obu form ustrojodawstwa (Konstytucji i ustawy 

organicznej) powinno się uregulować dynamicznie poprzez rezygnację  

z zamkniętego katalogu spraw przewidzianych do unormowania  

w postaci ustawy organicznej
14

. 

 Wątpliwe natomiast, w mojej ocenie, byłoby wprowadzenie 

wymogu uchwalania budżetu państwa w formie ustawy organicznej. 

Ustawa budżetowa jest szczególnym źródłem prawa, uchwalana jest 

corocznie, a  inicjatywa w jej zakresie jest przyznana wyłącznie Radzie 

Ministrów. Ponadto Konstytucja wprowadza dodatkowe wymagania  

w zakresie jej przyjęcia
15

. Uchwalenie i wykonanie budżetu ściśle wiąże 

się w prowadzeniem aktualnej polityki państwa, dlatego też, według 

mnie, wprowadzenie ponadstandardowych wymogów, mogłoby 

skutecznie zablokować działalność rządu i skuteczność prowadzonej 

przez niego polityki. Rada Ministrów w dużo większym stopniu 

zostałaby uzależniona od partii opozycyjnych - mogłaby stać się ich 

„zakładnikiem” Ponadto na postawie art. 225 Konstytucji Sejm i Senat 

wskutek nieuchwalenia ustawy budżetowej, w wymaganym terminie, 

narażają się na skrócenie kadencji. Dosyć łatwo sobie wyobrazić 

sytuację, w której opozycja skutecznie zablokuje przyjęcie budżetu  

i Prezydent skorzysta ze swojego uprawnienia, o którym mowa w art. 225 

Konstytucji. Tego typu narzędzie, zwłaszcza zbyt często 

wykorzystywane, skutecznie mogłoby sparaliżować funkcjonowania 

państwa.  

IV. Szczególny tryb uchwalenia ustawy organicznej  

 Jak już zaznaczono, przyjęcie ustawy organicznej następuje  

w specjalnej procedurze. Wyjątkowość trybu jej przyjęcia może polegać 

na ograniczeniu grupy podmiotów, które posiadają prawo inicjatywy 

ustawodawczej, wydłużeniu terminów ustawodawczych, konieczności 

uchwalenia aktu w jednakowym brzmieniu przez obie izby 

parlamentarne. Procedura ta może również odnosić się do większości 

                                                      
14

 A. Bałaban, O potrzebie wprowadzenia do systemu źródeł prawa instytucji 

organicznej, [w] A. Pułło (red.) Zagadnienia współczesnego prawa 

konstytucyjnego, Gdańsk 1993, s. 106 
15

 Art. 221 i nast. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z poźn. zm)  

 



Ł. Kielin: Wprowadzenie ustawy organicznej do polskiego porządku krajowego 

jako propozycja umocnienia stabilności systemu prawnego 

474 

 

potrzebnej do uchwalenia tejże ustawy. Właśnie ten ostatni czynnik 

najczęściej stosowany jest w prawodawstwach państw europejskich. We 

Francji ustawa organiczna uchwalana jest bezwzględną większością 

głosów
16

, podobnie w Hiszpanii
17

 oraz Portugalii
18

. Z wymienionych 

państw jedynie Francja wprowadza dodatkowe wymogi uchwalenia, 

należy tu wskazać: promulgowanie ustawy organicznej dopiero po 

stwierdzeniu przez Radę Konstytucyjną zgodności jej postanowień  

z Konstytucją, wzmocnienie roli Senatu, wydłużenie czasu od złożenia 

projektu do głosowania
19

.  

 W Konstytucji RP szczególny (kwalifikowany) tryb został 

przewidziany  w trybie uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji
20

. Wy-

odrębnienie to polega na ograniczeniu prawa inicjatywy ustawodawczej 

(Prezydent RP, Senat przynajmniej 1/5 posłów). Zasadnicza część 

procesu legislacyjnego ma natomiast podobny przebieg do postępowania 

zwykłego. Jednakże pierwsze czytanie  nie może się odbyć wcześniej niż 

trzydziestego dnia od przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.  

Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie posłom odpowiedniego czasu do 

zapoznania się z treścią projektu, dokonania jego odpowiedniej analizy, 

umożliwić ma również szerokie konsultacje nad proponowanymi 

rozwiązaniami. Sejm uchwala ustawę o zmianie Konstytucji RP 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 

liczby posłów. W przypadku gdy ustawa dotyczy postanowień rozdziału 

I, II lub XII, jej uchwalenie nie może nastąpić wcześniej niż 

sześćdziesiątego dnia od pierwszego czytania. Senat natomiast w terminie 

60 dni uchwala ustawę w jednakowym brzmieniu, większością 

bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 

senatorów. Warto wskazać, że Senat nie może wprowadzać poprawek do 

                                                      
16

 Art. 46 Konstytucji Republiki Francuskiej z dnia 4 października 1958 r. 

(„JournalOffi-ciel de la RépubliqueFrançaise”, nr 234 z dnia 5 października 

1958 r.) 
17

 Art. 81 ust. 2 Konstytucji Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r(„BoletínOficial 

del Estado”, nr 311 z 29 grudnia 1978 r. z późn. zm.) 
18

 Art. 167 ust. 5 Konstytucja Republiki Portugalskiejz dnia 2 kwietnia 1976 

r.(Constituição da República Portuguesa: 4 revisão nos termos da Lei 

Constitucional n. 1/97, 20 de Setembro) 
19

 E. Gdulewicz o ustawie organicznej [w] Instytucje prawa europejskiego w 

dobie integracji europejskiej, red. J. Wawrzyniak, M. Laskowska, Warszawa 

2009, 
20

 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2012, s. 1000 
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ustawy, oznaczałoby to w istocie - w świetle art. 235 ust. 1 - zupełnie 

nową inicjatywę senacką w zakresie zmiany Konstytucji RP
21

.  

 Wydaje się uzasadnione, że ze względu na swoje miejsce  

w hierarchii źródeł prawa, proces uchwalania ustawy organicznej 

powinien stanowić wypadkową między „zwykłym” procesem 

legislacyjnym i trybem z art. 235 Konstytucji. 

 Kwestią sporną niewątpliwie stanowi wymagana większość do 

uchwalenia aktu. Zdecydowanie kwalifikowana większość 2/3, która 

występuje przy zmianie konstytucji będzie zbyt rygorystyczna – mogłaby 

doprowadzić do paraliżu prac nad ustawą i w konsekwencji 

niemożliwością jej przyjęcia. Dużo bardziej rozsądnym podejściem 

wydaje się wprowadzenie kwalifikowanej większości 3/5 lub też 

większości bezwzględnej. Za pierwszym z rozwiązań niewątpliwie 

przemawia fakt, że parlamentarzyści zostaliby zmuszeni do szerokiej 

współpracy i finalna wersja projektu oparta zostałaby na konsensusie 

politycznym. Jednakże dość łatwo wyobrażalna jest sytuacja, w której 

uzyskanie tego porozumienia będzie niemożliwe. Z drugiej jednak strony 

politycy zdają sobie sprawę, że brak współpracy z ich strony to broń 

obosieczna i niewątpliwie zostanie rozliczony przez wyborców. 

Kwalifikowana większość 3/5 została też przewidziana w Konstytucji RP 

-  na przykład jako wymagana do odrzucenia prezydenckiego weta. 

Przyjęte w ustawie zasadniczej rozwiązanie również możepowodować 

paraliż prac legislacyjnych, zwłaszcza w przypadku, kiedy większość 

oraz Prezydent pochodzą z innych obozów politycznych. 

  Za większością bezwzględną przemawia niewątpliwie łatwość 

jej uzyskania i w konsekwencji niewielkie szanse zablokowania prac nad 

aktem regulującym kwestie ustrojowe. Jednakże jej uzyskanie nie wydaje 

się trudne, co często wypacza ideę współpracy „ponad podziałami”  

i spowoduje, że o zasadniczych kwestiach ustrojowych będzie 

decydowała większość parlamentarna bez uwzględnienia zdania opozycji. 

Można też zastanowić się nad wprowadzeniem nowego rodzaju 

większości kwalifikowanej do obecnej Konstytucji -  np. 11/20, co nie 

jest obce w polskiej tradycji konstytucyjnej
22

.  

                                                      
21

 M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

Opublikowano: Lex 
22

 Taka większość występowała chociażby w art. 35 Konstytucji Marcowej 
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 W polskim porządku prawnym warto byłoby wprowadzić, na 

wzór francuski, dodatkowe wymagania przy uchwaleniu ustaw 

organicznych. Ciekawym rozwiązaniem jest obligatoryjne badanie 

zgodności tegoż aktu z Konstytucją jeszcze przed promulgacją. Dzięki 

temu rozwiązaniu powstałaby silny mechanizm gwarancyjny, który nie 

dopuściłby do tego, że tak doniosły akt prawny, którym zapewne jest 

ustawa organiczna, pozostawałby wadliwy  i występowałby w porządku 

prawnym. Podczas debaty warto też zastanowić się nad wprowadzeniem 

minimalnych terminów, aby również te odrębności w stosunku do 

zwykłej ścieżki legislacyjnej mogły gwarantować uniknięcie pochopnego 

dokonania zmian w kwestiach ustrojowych. 

 V. Podsumowanie 

 Wprowadzenie ustawy organicznej do polskiego porządku 

prawnego niewątpliwie przyczyniłoby się do jego stabilizacji. Dzięki 

temu rozwiązaniu z pewnością można byłoby zapobiec wielu 

niepotrzebnym sporom konstytucyjnym. Określenie zakresu, jaki ma 

regulować oraz dobór procedury będzie budził trudności, dlatego też 

potrzebna jest jednak w tym zakresie szeroka debata z udziałem 

polityków i prawników – zwłaszcza konstytucjonalistów.  
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Senat jako element budowaniu polskiej państwowości 

w aspekcie prawnym w II Rzeczpospolitej 

The Senate as an element of building Polish statehood in the legal 

aspect in the Second Polish Republic 

 

Abstrakt 

 Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie instytucji senatu, jako 

wyższej izby polskiego parlamentu i jego funkcjonowania w latach 1918-

1939. Zostanie ukazany jego rozwój, kształt i znaczenie pod rządami 

ustaw zasadniczych z 1921 roku i 1935 roku. Istotnym punktem mojego 

wywodu, będzie przedstawienie doniosłej roli omawianej izby 

parlamentu, jako współtwórcy porządku prawnego i świadomości 

narodowej w odrodzonej po 123 latach niewoli Rzeczpospolitej. Referat 

będzie, także miał na celu przedstawić senat jako nieodłączny elementu 

tradycji polskiego parlamentaryzmu oraz historyczne uzasadnienie jego 

istnienia. Zaprezentowane zostaną również stanowiska przedstawicieli 

doktryny międzywojennego prawa konstytucyjnego na kwestie jego 

istnienia oraz modelu jaki powinien przyjąć. Ważną kwestią  

z perspektywy przedstawionego problemu jest wpływ jaki wywarła nauka 

przedwojennego prawa konstytucyjnego na kształt Konstytucji  

z 2 kwietnia 1997 roku oraz model współcześnie istniejącej izby wyższej. 

Słowa kluczowe:  

senat, izba wyższa, dwudziestolecie międzywojenne, II Rzeczpospolita, 

ordynacja wyborcza 

Abstract 

 This article aims to bring the senate institution closer to the top of 

the Polish parliament and its functioning in the years 1918-1939. Its 

development, shape and meaning under the laws of 1921 and 1935 will 

be shown. An important point of my argument will be the presentation of 
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the important role of the discussed chamber of the parliament, as the co 

creator of the legal order and national consciousness in the re-born after 

123 years of servitude of the Republic of Poland. The paper will also 

present the Senate as an inseparable element of the Polish parliamentary 

tradition and the historical justification for its existence. The standpoints 

of the representatives of the doctrine of inter-war constitutional law will 

also be presented on the issues of its existence and the model it should 

adopt. An important issue from the perspective of the presented problem 

is the impact of the teaching of pre-war constitutional law on the shape of 

the Constitution of April 2, 1997 and the model of the present-day higher 

chamber. 

Key words:  

senate, upper house, interwar period, Second Polish Republic, electoral 

law 

 

1. Rys historyczny 

 Senat, czyli wyższa izba parlamentu jest silnie zakorzeniona  

w historii polskiego parlamentaryzmu. Choć pojawiają się spory odnośnie 

jego roli w systemie ustrojowym, a nawet postulaty jego likwidacji, 

trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, iż Senat Rzeczpospolitej był 

nieodłącznym elementem polskiej tradycji politycznej i stanowi element 

tożsamości narodowej, za czym przemawia ponad pięćset letnia obecność 

tej instytucji w historii ustroju naszego kraju. Z podobnego założenia, 

wychodzili twórcy konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku, którzy uznali 

obecność wyższej izby za wymaganą, czemu dano wyraz w art. 10 ust. 2 

ustawy zasadniczej, gdzie wprost ustawodawca wskazuje, że „władzę 

ustawodawczą sprawują sejm i senat”
1
. 

 Jednak doszukując się genezy izby wyższej należy zgodnie  

z założeniami prof. dr hab. Krzysztofa Mikulskiego cofnąć się w czasie 

do lat panowania Władysława Łokietka i jego syna Kazimierza 

Wielkiego z dynastii Piastów, którzy jednocząc i umacniając zjednoczone 

państwo polskie dostrzegli potrzebę współpracy z elitami urzędniczymi 

(wojewodowie i kasztelanowie), które nie miały realnego wpływu na 

rządy w kraju, jednak ich urzędy miały status prestiżowych. Król 

                                                      
1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. nr 78 

poz. 483). 
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Kazimierz dokonał licznych reform administracji królewskiej (efektem 

czego było rozdzielenie urzędów ziemskich od urzędów nadwornych), 

których implikacją było wytworzenie się dwóch kolegiów doradczych: 

pierwsze grono stanowili najbliżsi współpracownicy króla np. kanclerz. 

Drugi skład osobowy był znacznie szerszy i stanowili go najwyżsi 

urzędnicy ziemscy, czyli min. kasztelanowie i wojewodowie ziem 

wchodzących w skład królestwa oraz hierarchowie kościelni. Już wtedy 

rozpoczęto określanie, tego gremium jako „rada”. Kolejny etap ewolucji 

omawianej instytucji nastąpił podczas panowania Władysława Jagiełły, 

który zaczął zwoływać tzw. walną radę. W jej skład wchodzili mówiąc 

językiem współczesnej administracji przedstawiciele administracji 

centralnej i lokalnej. Do pierwszej z wymienionych grup Krzysztof 

Mikulski w swojej pracy Senat I Rzeczpospolitej- geneza, skład  

i kompetencje, zaliczył biskupów i osoby piastujące tzw. urzędy 

nadworne oraz przedstawiciele królewskiej administracji ziemskiej, czyli 

wojewodowie i kasztelanowie. Szczególną grupą członków owej 

instytucji stanowiły osoby znajdujące się tam na zaproszenie panującego. 

Ostatecznie organ ten w ukształtowanej już formie historycy prawa 

polskiego określają, jako Rada Królewska, która już wkrótce miała stać 

się Senatem Królestwa Polskiego. W trakcie panowania Kazimierza 

Jagiellończyka ostatecznie ukształtowała się urzędnicza hierarchia
2
.  

 Po raz pierwszy nazwa „senat” pojawiła się dokumentach 

związanych z tzw. przywilejem mielnickim. Aleksander Jagiellończyk, 

wówczas jeszcze książę litewski dążąc do zbliżenia obu krajów był 

zmuszony swój wybór na króla Polski okupić spełnieniem żądań 

możnowładców, których głównym postulatem, było to aby państwem 

rządził „senat” pod przewodnictwem monarchy. Poza powyższymi 

ustaleniami istotnym punktem tego „porozumienia” było przyznanie 

senatowi szerokich kompetencji, zwłaszcza możliwości detronizacji 

monarchy
3
. Choć ostatecznie przywilej został odwołany konstytucją Ni-

chil Novi, to jednak na trwałe zapisał się w historii ustroju państwa 

polskiego, jako początek funkcjonowania senatu, jednego z trzech stanów 

sejmujących. Liczba osób piastujących urząd senatora wynosiła 

osiemdziesiąt siedem. Ostatecznie pozycja senatu została ugruntowana 

unią lubelską z 1569 roku. W tak ustalonym kształcie, izba senatorska 

przetrwała aż do końca istnienia I Rzeczpospolitej, z modyfikacjami 

                                                      
2
K. Mikulski, Senat I Rzeczpospolitej-geneza, skład i kompetencje, [w:] Senat w 

Tradycji i Praktyce Ustrojowej II Rzeczpospolitej, red. M. Narożna, R. Stawicki, 

Warszawa, 2013 r., s. 16-18. 
3
R. Tusiewicz, Historia Polski od A do Z, Warszawa, 2000 r., s. 77-78. 
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składu wynikającymi ze zmian terytorialnych. W 1569 roku izba wyższa 

liczyła stu czterdziestu członków. W kontekście omawianego tematu 

ciekawym wydaję się fakt, iż straty poszczególnych terytoriów nie 

powodowały likwidacji urzędów senatorskich, czego dobrymi 

przykładami są arcybiskupi lwowski i przemyski, którzy po pierwszym 

rozbiorze Polski z 1772 roku, faktycznie nie brali udziału w pracach tej 

izby, ale w świetle ówczesnego prawa nigdy nie stracili piastowanych 

urzędów. Szczególna pozycja osób pełniących wspomniane urzędy 

wynikała również z faktu, iż funkcja ta była pełniona dożywotnio,  

a pełniących ją dostojników powoływał sam król. Jedyną możliwością 

pozbawienia kogoś godności senatorskiej był wyrok skazujący sądu lub 

trybunału sejmowego. Dodatkowo warto wspomnieć, że skazanie to 

następowało za zdradę stanu. Senatorowie zgodnie z rotą, składanej  

z chwilą objęcia urzędu przysięgi mieli, przede wszystkim służyć radą 

królowi, co stanowiło ich główny obowiązek, a jednocześnie przywilej
4
. 

Uprawnienia i obowiązki senatu zmieniały się na przestrzeni lat,  

a ostatnią dużą rolę w rządzeniu państwem przyznano izbie wyższej 

tworząc tzw. senatus consulta
5
, stricte rad senatu. Król wykorzystywał 

wspomnianą instytucje, w celu realizacji swojej polityki z pominięciem 

niestabilnej izby poselskiej, która ulegała coraz większej destabilizacji  

w skutek nadużywania prawa weta. Instytucja rad senatu początkowo 

udzielała monarsze zaleceń, które spisywano i przedstawiano na początku 

posiedzenia izby poselskiej
6
. Pochylając się nad rolą senatu w demokracji 

szlacheckiej, należy wspomnieć o roli członków w ówczesnym procesie 

legislacyjnym oraz tzw. deputacjach. W pierwszej z przedstawionych 

kwestii należy zaznaczyć, iż nie posiadali oni inicjatywy ustawodawczej, 

a ich rola w trakcie obrad sejmowych sprowadzała się do wygłoszenia 

tzw. wot senatorskiego. Przedstawiona instytucja była niczym innym, jak 

wygłoszeniem przez członka izby wyższej swojego stanowiska  

w przedmiotowej sprawie państwowej, które najczęściej były 

przedmiotem posiedzenia sejmu. Senatorowie nie zostali przez ówczesne 

prawo wyposażeni w prawo głosu nad uchwałami sejmowymi
7
. Należy 

zgodzić się z twierdzeniami Krzysztofa Mikulskiego, iż pozycja izby 

senatorskiej i jej autorytet zaczął cierpieć wraz z pogłębieniem kryzysu 

demokracji szlacheckiej. Dodatkowo sytuację pogarszały walki 

                                                      
4
K. Mikulski, dz. cyt., s. 21. 

5
(łac.) uchwała senatu. 

6
J. Bardach, Z. Leśnodorski, M. Pietrzak, dz. cyt., s. 246-247. 

7
Tamże,  s. 245. 
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wewnętrzne w izbie, istnienie koterii
8
. W obliczu kryzysu ustroju demo-

kracji szlacheckiej próby reform wewnętrznych chciano przeprowadzić 

podczas tzw. sejmu wielkiego obradującego od 1788 roku do 1792 roku, 

którego ukoronowaniem było uchwalenie 3 maja 1791 roku pierwszej 

polskiej konstytucji. Zapisy nowej ustawy zasadniczej zakładały 

utrzymanie dwuizbowego parlamentu, jednak rola senatu uległa 

znacznemu zmniejszeniu. Nie przewidziano dla niej prawa inicjatywy 

ustawodawczej, a liczba senatorów zmniejszyła się do stu trzydziestu 

dwóch. W skład izby wyższej wchodzili bardzo podobnie jak dotychczas, 

wojewodowie i kasztelanowie, biskupi diecezjalni oraz ministrowie. 

Senatowi przypadła rola, jak określa to Juliusz Bardach tzw. rady 

starszych. Z tak ukształtowanej roli prawno ustrojowej wynikało, iż izba 

poselska nie musiała się liczyć ze zdaniem senatu, jedynie musiała 

wysłuchać jego stanowiska. Jedynie pełniąc funkcję kontrolną, wobec 

rządu izby głosowały i obradowały razem lub w sprawach tzw. mniejszej 

wagi
9
. Wspomniane reformy, jak i rozwój polskiego parlamentaryzmu 

przerwała ostateczna likwidacja Rzeczpospolitej, wskutek działań Rosji, 

Austrii i Prus. Współcześnie wydarzenia te określamy mianem III 

rozbioru Polski. W trakcie 123 lat niewoli próbowano tworzyć zalążki 

parlamentaryzmu w ramach dostępnych autonomii (głównie w ramach 

Księstwa Warszawskiego i tzw. Królestwa Kongresowego), jednak ich 

rola polityczna nie byłą doniosła. We wspomnianym okresie próby 

odrodzenia senatu, miały duże znaczenie dla utrzymania polskiej 

tożsamości narodowej. 

2. Senat w projektach konstytucji 

 Pierwsze próby stworzenia projektu ustroju II Rzeczpospolitej 

zostały podjęte przez Tymczasową Radę Stanu, która powołała tzw. 

Komisje Sejmowo-Konstytucyjną, jeszcze przed zakończeniem pierwszej 

Wojny Światowej. Projekt, który swą aktualność utracił wraz  

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, został uchwalony 28 lipca 

1917 roku, a stracił on na ważności dlatego, że koncepcje w nim zawarte 

opierały ustrój przyszłej Rzeczpospolitej i jej byt prawny, na państwach 

zaborczych, których upadek przypieczętował koniec wielkiej wojny  

w 1918 roku. Kolejne działania w tym kierunku podjął rząd Jędrzeja 

Moraczewskiego, na którego wniosek powołano Biuro Konstytucyjne 

Prezydium Rady Ministrów. Wydarzenie to miało miejsce w styczniu 

1919 roku oraz jednocześnie było początkiem debaty nad kształtem, jaki 

                                                      
8
K. Mikulski, dz. cyt., s. 23. 

9
J. Bardach, Z. Leśnodorski, M. Pietrzak, dz. cyt. s. 337-338. 
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ma przyjąć polski parlament. W kontekście powyższego problemu 

możemy mówić o trzech propozycjach: amerykańskiej, ludowej oraz 

wzorowany na rozwiązaniach ustrojowych III Republiki Francuskiej
10

. 

Pierwszy z wymienionych projektów przygotowany został przez prof. 

Józefa Buzka, który swój model oparł na rozwiązaniach ustrojowych 

Stanów Zjednoczonych. Państwo Polskie miało być federacją, podzieloną 

na siedemdziesiąt ziem, których ustrój wewnętrzny określały tzw. 

konstytucje ziemskie. Władzę ustawodawczą miał sprawować 

dwuizbowy sejm narodowy, składający się z Izby Poselskiej liczącej 400 

posłów wybieranych na pięcioletnią kadencję w wyborach 

bezpośrednich, równych i tajnych, natomiast drugą izbę stanowił Senat, 

który w założeniu miał być reprezentacją poszczególnych ziem, po 

dwóch senatorów z każdej z nich. Kadencja wspomnianej izby trwała 

dziewięć lat, z tym jednak zastrzeżeniem, iż co trzy lata następowała 

wymiana 1/3 składu. Zaproponowane rozwiązanie stanowiło wyraz 

uznania izby wyższej za element ustroju, który ma cechować się 

stabilnością i wprowadzać czynnik doświadczenia. W kwestii procesu 

legislacyjnego przyjęto ogólną zasadę, iż uchwalenie projektu ustawy 

wymagało zgodnej uchwały obu izb. Omawiany projekt spotkał się  

z krytyką, która w głównej mierze opierała się na zarzucie zbyt daleko 

posuniętych rozwiązań decentralizujących, co było niebezpieczne, ze 

względu na silne w młodym państwie tendencje separatystyczne
11

. Kolej-

ny wymieniony projekt pochodził od Związku Ludowo-Narodowego był 

programem, który można określić mianem praktycznego, gdyż jego 

założenia nie były zgodne z poglądami jego twórców oraz programem 

politycznym ich stronnictwa. Praktycyzm zaproponowanych rozwiązań 

wynikał w głównej mierze z założenia, iż kształt najbardziej 

kompromisowy może uzyskać aprobatę większości sejmowej. „Władzę 

ustawodawczą w całej Rzeczpospolitej dzierży sejm”, brzmiał 

zaproponowany w projekcie ustawy zasadniczej model władzy 

ustawodawczej. W założeniu jednoizbowy parlament miała wspierać 

instytucja nazwana Strażą Praw. W zamyśle autorów projektu organ ten 

uczestniczył w procesie legislacyjnym, ale pomimo to nie można było go 

zaliczyć do władzy ustawodawczej, ze względu na brak samodzielności. 

Trudno nie zgodzić się z twierdzeniami, które wskazują, iż organ ten miał 

być swego rodzaju „rekompensatą” braku obecności senatu dla 

konserwatywnej części społeczeństwa. Duże kontrowersje w kontekście 

                                                      
10

J. Czajowski, Senat Rzeczpospolitej Polskiej pierwszej kadencji 1922-1927, 

Warszawa, 1999 r., s. 21-22. 
11

Tamże, s. 37-38. 



M. Długosz: Senat jako element budowaniu polskiej państwowości w aspekcie 

prawnym w II Rzeczpospolitej 

484 

 

omawianej instytucji wywołały dwie kwestie: powoływanie jej członków 

oraz kompetencje organu. W pierwszej kwestii należy wskazać, że 

połowę składu Straży Praw powoływał sejm, natomiast resztę min. sejmy 

i sejmiki ziemskie, Prezesi Sądu Najwyższego lub Najwyższego 

Trybunału Administracyjnego. W zakresie kompetencji możemy wskazać 

ogólną funkcję Straży Praw, jako ,,badanie’’ przekazanych jej projektów 

aktów prawnych. Proces ten miał się opierać o kontrolowanie zgodności 

tych projektów z konstytucją, ustawami, natomiast badanie miało 

odbywać się w aspekcie zarówno materialnym, jak i formalnym. 

Zwieńczeniem omówionego procesu mogło być zwrócenie projektu 

marszałkowi sejmu bez zgłaszania poprawek, co skutkowało jej 

ogłoszeniem. Inną sytuacją było zwrócenie ustawy sejmowi wraz  

z propozycjami poprawek, które mogły zostać przyjęte lub odrzucone 

większością 2/3 głosów. Istniała również droga alternatywna, w której 

Straż Praw mogła wystąpić do Prezydenta o skorzystanie z prawa weta. 

Decyzje o dopuszczeniu Straży Praw do udziału w procedurze 

legislacyjnej na wniosek grupy 50 posłów lub marszałka sejmu 

podejmował parlament. Autorstwo projektu przypisuje się prof. 

Głąbińskiemu
12

. Kolejny projekt nazwany tzw. projektem „ankiety” trafił 

pod obrady Komisji Konstytucyjnej Sejmu ustawodawczego 14 lutego 

1919 roku. Koncepcje przedstawione przez jej twórców odwoływały się 

do klasycznego modelu trójpodziału władzy Monteskiusza. Przyjęto, iż 

parlament składa się z sejmu(wybieranego w wyborach powszechnych), 

natomiast osoby piastujące urząd senatora, którym jednocześnie 

postawiono wymóg posiadania doniosłych zasług dla narodu, byli 

wybierani podobnie, jak w przypadku projektu amerykańskiego przez 

sejmiki ziemskie i radę miasta stołecznego Warszawy. Przyjęto, jako 

odpowiednią kadencję 9 letnią oraz zasadę, iż co 3 lata ma być 

dokonywana wymiana 1/3 składu senatorskiego. Projekt ten przyjął 

model równorzędności obu izb w procesie ustawodawczym. Przyjęcie 

projektu ustawy wymagało zgody obu izb, a w razie braku porozumienia 

przewidywano powołanie komisji rozjemczej. Inicjatywa ustawodawcza 

była przyznana obu izbą. Na podstawie omawianego projektu oparto 

ustawę konstytucyjną z  1 listopada 1919 roku. W początkowej fazie 

istnienia omawianego aktu należy wskazać, iż wbrew założeniom 

„ankiety” przyjęto model parlamentu jednoizbowego, wraz z instytucją 

współdziałającą w ustawodawstwie. Określono ją mianem Straży Praw, 

która w ocenie chociażby Wacława Komarnickiego stanowiła surogat 

senatu, będąc jednocześnie organem, który ma czynić ukłon w kierunku 

                                                      
12

Tamże, s. 31-33. 
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zwolenników parlamentu składającego się z obu izb. W świetle założeń 

omawianej ustawy zasadniczej główną rolę w procesie legislacyjnym 

odgrywał sejm oraz Naczelnik Państwa. Oba organy współuczestniczyły 

w powoływaniu Straży Praw, która była wybierana na cały czas trwania 

kadencji sejmu. Wartą uwagi, jest odpowiedź na pytanie: jak wyglądał 

„współudział” omawianej instytucji w legislacji? Podobnie, jak  

w przedstawionych wyżej projektach instytucja ta miała za zadanie 

badanie aktów prawnych w najszerszym tego słowa znaczeniu. Straż 

Praw była do badania uprawniona, co oznacza, iż udział jej  

w prawodawstwie miał charakter obligatoryjny. Istotną kwestią wydaje 

się również fakt, iż organ ten posiadał prawo weta ustawodawczego, co 

sprawia wrażenie istnienia dwuizbowości. Kolejnym etapem krystalizacji 

założeń przyszłej konstytucji marcowej, była idea organów narodu, która 

była nowelą omówionego wyżej modelu, gdyż powrócono do idei sejmu  

i senatu. Izba Wyższa składała się z około 121 członków, którzy byli 

wybierani w głównej mierze przez sejm, uczelnie wyższe, przedstawicieli 

wyznania katolickiego i innych wyznań oraz organizację samorządową. 

Na rzecz iżby wyższej ograniczono prerogatywy prezydenckie odnośnie 

rozwiązywania parlamentu, gdyż na taki krok musiał on uzyskać jej 

zgodę. Ponadto głowę państwa wybierało zgromadzenie posłów  

i senatorów
13

. W toku debaty na ustrojem pojawił się również projekt 

senatu wybieranego przez rady delegatów robotniczych miast i wsi. Taki 

organ został zaproponowany przez Polską Partię Socjalistyczną i miał 

nosić nazwę Izby Pracy. Ostatnią koncepcją był tzw. bikameralizm, 

reprezentowany przez Stanisława Hłaska i Józefa Polaka, którzy 

opowiadali się za dwuizbowością, Parlament składał się z izby poselskiej, 

wybieranej w wyborach powszechnych oraz senatu, w którym 

występował podział na senatorów obieranych, mianowanych  

i powoływanych. Ideom przemawiającą za istnieniem izby senatorskiej 

jest, jak podaje Jacek Czajowski w swojej pracy Senat Rzeczpospolitej 

Polskiej pierwszej kadencji 1922-1927 „gwarancja trwałości i dokła-

danego ustawodawstwa”
14

. 

 Dyskusja dotycząca istnienia Izby Wyższej, toczyła się nie tylko 

podczas obrad Komisji Konstytucyjnej, ale również swoim zasięgiem 

objęła forum publiczne. Każda z opcji politycznych miała swoją wizję 

odnośnie istnienia senatu i roli, jaką ma pełnić. Środowiska lewicowe 

popierały model jednoizbowego parlamentu. Zdaniem przedstawicieli, 

                                                      
13

Tamże, s. 22-31. 
14

Tamże, s.  33-36. 
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tychże ugrupowań, miało to być wyrazem nowoczesności państwa  

i jednocześnie symbolem jego demokratyczno-republikańskiego 

charakteru. Przedstawiciele opcji konserwatywnych, widzieli senat,  

z jednej strony jako odwołanie do tradycji ustrojowych I Rzeczpospolitej. 

Inną funkcją, którą powyżsi politycy przypisywali Izbie Wyższej, jest 

bycie przeciwwagą dla sejmu, który w założeniu cechował się niską 

stabilnością. Dodatkowo obawy konserwatystów budziła realna wizja, 

zdobycia większości w sejmie przez opcje znajdujące się na lewej stronie, 

ówczesnej sceny politycznej
15

. 

3. Konstytucja marcowa 

 Konstytucja, którą dziś nazywa się „marcową”, została 

uchwalona 17 marca 1921 roku. Zapisy jej były wyrazem kompromisu 

wspomnianych wyżej środowisk politycznych, gdyż ostatecznie lewica 

zgodziła się na parlament składający się z dwóch izb, jednak kosztem 

ograniczenia kompetencji Izby Wyższej. Zapisy dotyczące roli senatu 

znalazły się w Rozdziale 1, art. 2 ustawy zasadniczej, który stanowił 

„Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. 

Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa są Sejm i Senat, (...)”
16

. 

Czynne prawo wyborcze do senatu przysługiwało obywatelom polskim 

posiadającym, co najmniej lat 30. Dodatkowo ustawodawca zastosował 

cenzus rocznego domicylu. Na urząd Senatora Rzeczpospolitej mógł być 

wybierany obywatel, który liczył sobie co najmniej 40 lat. Izba Wyższa 

liczyła 111 mandatów, a osoby piastujące je nie były związane 

instrukcjami wyborczymi
17

. Kadencja senatu miała trwać 4 lata, co zo-

stało wyrażone wprowadzając zasadę, iż „kadencja senatu rozpoczyna się 

i kończy, kadencją sejmu”. Takie ukształtowanie powyższej kwestii 

miało służyć względom organizacyjnym i ułatwieniu współdziałania obu 

izb
18

. Omawianego urzędu nie wolno było łączyć z innymi urzędami pu-

blicznym, za wyjątkiem pracy na uczelniach wyższych oraz funkcjami 

rządowymi. Senatorów nie można było pociągnąć do odpowiedzialności 

karnej za ich działalność w izbie, ani podczas trwania mandatu, ani po 

jego wygaśnięciu. Kwestie naruszenia praw osób trzecich przez 

                                                      
15

W. Mędrzycki, ,Senat w Systemie Prawno-Ustrojowym II Rzeczpospolitej, [w:] 

Senat w Tradycji i Praktyce Ustrojowej II Rzeczpospolitej, red. M. Narożna, R. 

Stawicki, Warszawa, 2013 r., s. 25. 
16

 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

(Dz.U. nr 44 poz. 267), 
17

J. Bardach (red.) et. al., Dzieje Sejmu Polskiego, Warszawa, 2011 r., s. 151. 
18

J. Czajowski Jacek, dz. cyt., s. 57. 
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senatorów oraz ponoszonej w związku z tym odpowiedzialności karnej, 

rozstrzygał senat, wyrażając na to zgodę. Senatorowie mieli prawo do 

diet i mogli poruszać się środkami komunikacji miejskiej za darmo
19

. 

Przechodząc do meritum niniejszych rozważań należy wskazać, iż 

zarówno sejm jak i senat w świetle ustawy zasadniczej z 1921 roku 

realizował dwie identyczne funkcje, czyli ustawodawczą i kontrolną, 

jednak wartym podkreślenia faktem jest to, że kompetencje obu izb  

w zakresie ich realizacji były dalece zróżnicowane. Konstytucja marcowa 

nie przyjęła modelu równorzędności sejmu i izby senatorskiej, 

ograniczając znacznie uprawnienia izby wyższej. Pozycja legislacyjna 

senatu została ograniczona, jedynie do rozpatrywania wcześniej 

uchwalony przez sejm ustaw. Izba Senatorska mogła wnieść do niej 

poprawki, odrzucić je lub zaakceptować w podanym kształcie. Jednak 

kompetencja, ta została podważona możliwością zablokowania przez 

sejm poprawek senatu odpowiednią większością. Funkcja kontrolna 

realizowana była przez możliwość wnoszenia interpelacji i prowadzenia 

nie wiążącej debaty plenarnej. Izbie Wyższej przysługiwało prawo 

wyboru czterech członków trybunału konstytucyjnego oraz kontroli 

budżetu państwa, co osiągnięto powołując Komisje Kontroli Długów 

Państwa i Najwyższą Izbę Kontroli. Takie ukształtowanie kompetencji 

było przejawem spadku znaczenia Izby Wyższej i faktem, iż  

w przypisanym kształcie pełniła zgodnie ze słowami Marszałka 

Piłsudskiego wygłoszonym podczas otwarcia pierwszego posiedzenia 

izby senatorskiej, rolę „izby refleksji i rozwagi”. Jeśli porównamy 

przedstawione wyżej kompetencje senatu, z kompetencjami izby 

poselskiej, do których zaliczało się np. udzielanie absolutorium 

budżetowego rządowi, prawo do podjęcia uchwały o samorozwiązaniu 

się, prawo inicjatywy ustawodawczej oraz fakt, iż prezydent ponosił 

odpowiedzialność konstytucyjną tylko przed sejmem, nasuwa się 

wniosek, iż dysproporcja kompetencyjna była znaczna. Wobec 

powyższych twierdzeń, należy zgodzić się z Jackiem Czajowskim, który 

stwierdził, iż senat w przypisanym kształcie był pozbawiony prawnych 

możliwości oddziaływania na sejm i wobec tego nie mógł pełnić roli 

przeciwwagi dla niego
20

. Wartą przytoczenia kwestią jest regulacja pro-

cesu ustawodawczego w ramach regulaminu izby wyższej, który został 

uchwalony w 1923 roku. Akt ten ze względu na znaczne ograniczenie 

kompetencji i roli legislacyjnej senatu, był znacznie skromniejszy, aniżeli 

regulamin izby poselskiej. Proces ustawodawczy był regulowany 

                                                      
19

J. Bardach (red.), dz. cyt., s. 151. 
20

J. Czajowski, dz. cyt., s. 62-66. 
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przepisami rozdziału zatytułowanego „projekty ustaw”. Jeżeli natomiast 

chodzi o przepisy wspólne, które łączyły klasyczne postępowanie 

ustawodawcze, z innymi sprawami rozpatrywanymi przed izbą wyższą, 

należy do nich zaliczyć, jednostki organizacyjne tekstu prawnego mające 

charakter porządkowy, czyli min. kwestia języka obrad, kworum, 

obliczania poszczególnych większości, czy komisji senackich. Szeroko 

zostało opisane postępowanie ustawodawcze, które jak podaje Piotr 

Tusiński obejmowało osiem etapów. Początkowym etapem wskazanego 

procesu było przygotowanie tekstów projektu ustawy i niezwłoczne 

rozdanie im senatorom. Kolejnym etapem było przesłanie projektu aktu 

prawnego przez Marszałka Senatu do właściwej komisji. Tutaj 

ustawodawca różnicował propozycje aktów prawnych, na te które były 

przedmiotem porządku dziennego obrad oraz sprawy tzw. wyższego 

rzędu, jak np. kwestie budżetowe. Trzecim punktem prac legislacyjnych, 

były obrady komisji senackiej, które były rozpoczynane od powołania 

senatora sprawozdawcy. Jego rolą było przygotowanie referatu 

dotyczącego aktu prawnego, w ciągu tygodnia, o ile przewodniczący 

komisji nie wyznaczył innego terminu. Kworum wynosiło połowę składu 

komisji, natomiast w przypadku nie przybycia odpowiedniej liczby 

członków organu, wówczas na następnym głosowaniu został zniesiony 

powyższy wymóg. Na posiedzenia senatu zapraszano posłów, innych 

senatorów, przedstawicieli rządu i rzeczoznawców, byli oni jednak 

pozbawieni prawa głosu. Efektem końcowym prac komisji było 

przygotowanie, sprawozdania zawierającego stanowisko organu odnośnie 

projektowanej ustawy. Termin na jej przedstawienie określono na 6 dni, 

przed upływem 30 dni od przekazania ustawy izbie senatorskiej.  

W dalszej kolejności rozpoczynała się debata na forum izby wyższej, 

poprzedzona jednym czytaniem ustawy. Podczas rozprawy senatorowie 

mieli prawo zgłaszania wniosków o dokonanie poprawek oraz innych 

sformalizowanych czynności, dotyczących dalszego losu projektu 

ustawy. Debata mogła zakończyć się przyjęciem projektu ustawy  

w brzmieniu zaproponowanym przez sejm lub wersji komisji senackiej, 

przewidywano jeszcze uchwalenie z uwzględnieniem poprawek 

senatorskich lub w skrajnych przypadkach odrzucenie projektu w całości. 

Ustawodawca przewidział również instytucję podjęcia uchwały, która 

miała za zadanie przekazanie do izby poselskiej informacji,                       

o zamiarze wprowadzenia zmian do projektu aktu prawnego w terminie 

dalszych 30 dni. Przedstawiona sekwencja ustawodawcza wymagał 

dodatkowego skierowania sprawy do komisji senackiej, która sporządzała 

dodatkowe sprawozdanie, obejmujące planowane zmiany, wyznaczając 

termin następujący: na 6 dni, przed upływem 60 dni od wniesienia 
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projektu ustawy do senatu oraz przeprowadzenia debaty w omówionym 

kształcie. Ostatnim etap prac ustawodawczych przedstawionych  

w regulaminie senatu z 1923 roku dotyczył osoby Marszałka Senatu, 

który w wypadku przyjęcia ustawy bez zmian przesyłał ją Prezesowi 

Rady Ministrów, celem ogłoszenia. W przypadku sekwencji 

obejmujących poprawki do projektu ustawy lub jej odrzucenia, rolą 

przewodniczącego izby wyższej było niezwłoczne przesłanie, jej sejmowi 

i przekazanie informacji o tym premierowi
21

.  

 Systemy republikańskie, jakimi bez wątpienia była II 

Rzeczpospolita funkcjonowały dwa modele wyboru głowy państwa. 

Pierwszy z nich, zakładał wybory powszechne, które polegały na tym, iż 

legitymacja do sprawowania władzy prezydenta pochodziła bezpośrednio 

od suwerena, czyli narodu. Natomiast drugi znany model wyborczy 

przewidywał, że wyboru dokona kolegium wyborcze złożone z obu izb 

parlamentu. Komisja konstytucyjna sejmu ustawodawczego opowiadała 

się za drugim z możliwych rozwiązań. Jako argumenty przemawiające za 

podaną formą wskazywano, iż mandat pochodzący z wyborów 

powszechnych mógłby znacząco umocnić pozycję przyszłego prezydenta 

i doprowadzić do jego przewagi nad sejmem. Sytuacja ta budziła obawy 

zwłaszcza, iż system ten nie gwarantował wyboru kandydata najlepszego, 

a otwierał drogę do urzędu osobom głoszącym hasła populistyczne. Co 

więcej podnoszono, że model kolegium wyborczego jest charakte-

rystyczny dla modelu rządów parlamentarno gabinetowych. Dodatkowym 

argumentem przemawiającym przeciwko wyborom powszechnym, było 

odwoływanie się do historii I Rzeczpospolitej i jej doświadczeń 

związanych z wolną elekcją. Lewica natomiast, która była zwolennikiem 

wyborów powszechnych wskazywała, iż proponowany zapis jest 

wyrazem strachu przed wolą lud i świadczy o braku demokratyzmu, co 

jeszcze bardziej potęgował argument mówiący, iż rola, która ma 

odgrywać prezydent jest tak nie znaczna, że nie ma potrzeby jego 

istnienia
22

. Ostatecznie konstytucja marcowa przyjęła model propono-

wany przez komisje konstytucyjną, uchwalając zapis artykułu 39, iż 

prezydenta wybiera Zgromadzenie Narodowe na siedmioletnią kadencje. 

Decyzja ta zapadała bezwzględną większością głosów
23

. Należy przyjąć 

za słuszne, idąc za słowami Włodzimierza Mędrzyckiego, iż dla 

pozbawionego uprawnień politycznych w stosunku do rządu (poza 
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P. Tusiński, Postępowanie Ustawodawcze w Sejmie i Senacie II Rzeczpo-

spolitej 1919-1939, Radom, 2008 r., s. 64-68. 
22

J. Czajowski , dz. cyt., s. 70-76. 
23

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
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prawem wnoszenia interpelacji senatorskich) oraz inicjatywy 

ustawodawczej senatu, prawo do bycia członkiem kolegium wyborczego 

stanowiło najistotniejszą i najbardziej doniosłą prerogatywę izby 

wyższej
24

. 

 W świetle powyższych rozważań na tle ustawy zasadniczej  

z 1921 roku należy jeszcze odnieść się do kwestii organizacji 

wewnętrznej izby wyższej. Organizacje senatu regulował wspomniany 

wyżej regulamin izby. Co ważne, konstytucja w kwestii tego problemu, 

ograniczała się jedynie do zapisu, iż organami sejmu są marszałek  

i wicemarszałkowie i nakazie analogicznego stosowania tego zapisu do 

Izby Wyższej. Organami izby senatorskiej są marszałek senatu  

i wicemarszałkowie. Tak ukształtowane zapisy konstytucyjne pozwalały 

przyjąć, iż ustawa zasadnicza nie dopuszcza istnienia innych struktur 

organizacyjnych. Marszałka wybierał senat na pierwszym posiedzeniu, 

kierowanym przez Marszałka Seniora, spośród nieograniczonego kręgu 

kandydatów, bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych 

senatorów Jeżeli nie udało się wyłonić zwycięzcy w pierwszym 

głosowaniu, organizowano drugą turę wyborów, w której brało udział 

pięciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli 

również w tym etapie nie udało się wyłonić kandydata, który uzyskałby 

wymaganą większość, do ostatniej sekwencji głosowania wchodziło 

dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 

Konsekwencją uzyskania przez obu kandydatów równej liczby głosów, 

było przeprowadzenie losowania, w którym musiał się wyłonić 

zwycięzca. Marszałek Senatu przede wszystkim organizował pracę izby. 

Rolą, tego organu było przede wszystkim prowadzenie obrad senatu  

i organizacja jego pracy, a także reprezentowanie go na zewnątrz i stanie 

na straży jego godności. Marszałek pełnił funkcję strażnika regulaminu 

senatu i jako jedyny był uprawniony do jego wiążącej wykładni. Ponadto, 

należy wskazać, iż organowi temu przysługiwały funkcje policyjne oraz 

prawo mianowania urzędników izby wyższej. Wicemarszałkowie byli 

wybierani przez izbę większością bezwzględną w liczbie trzech. 

Ograniczenie liczby osób mogących piastować    te stanowiska wynikało 

z przekonania, że mogłoby ono stać się przedmiotem politycznych 

targów. Kompetencją wicemarszałków było zastępowanie marszałka. 

Problemowym stał się zakres zastępstwa, gdyż rodziło ono pytanie: czy 

zakres owej kompetencji rozciąga się na wszystkie uprawniania 

marszałka. Ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii przyniósł zdaniem 
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wcześniej wspominanego Jacka Czajowskiego art. 16 regulaminu izby, 

który wprost stanowił, że obradami senatu może kierować zastępca 

marszałka senatu lub sam marszałek. Dokonując wykładni tego przepisu 

należy stwierdzić, że do uprawnień omawianych organów należy 

zastępowanie przewodniczącego izby wyższej w zakresie prowadzenia 

obrad
25

.  

 W strukturze organizacyjnej senatu ustawodawca przewidział 

również komisje stałe, których wyróżniano siedem min. komisje kultury  

i oświaty, czy komisje prawniczą, komisje spraw zagranicznych. Ich 

liczebność została określona na 17 członków, którzy byli delegowani 

przez kluby senatorskie, w liczbie odpowiedniej do wielkości danej 

reprezentacji. Jeden senator mógł maksymalnie zasiadać w dwóch 

komisjach. Komisje te pełniły funkcję głównie opiniodawczą, w zakresie 

przekazanych im spraw. Przedstawiane przez nie opinie i formułowane 

wnioski dotyczyły projektów aktów prawnych, które trafiały pod obrady 

izby wyższej
26

. Poza komisjami stałymi, funkcjonowały komisje spe-

cjalne oraz podkomisje porozumiewawcze. Pierwsze z nich powoływane 

był dla rozpatrzenia spraw szczególnej wagi, przy czym nie precyzowano 

jakie by one miały konkretnie być, pozostawiając tym samym dużą 

swobodę interpretacyjną dla inicjatorów powołania tej jednostki 

organizacyjnej. Przedstawiciele doktryny prawa konstytucyjnego 

wskazują, że powołania takiej komisji wymagałaby akty prawne  

o szczególnej wadze, potrzebujące do wydania opinii na ich temat 

senatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje. W przypadku 

powołania komisji specjalnej, odpowiednia komisja stała traci 

właściwość w rzeczonej sprawie. Ostatnim organem w strukturze 

organizacyjnej senatu są podkomisje porozumiewawcze, których rolą 

było porozumiewanie się z komisjami sejmowi, w celu wypracowania 

wspólnego stanowiska i osiągnięcia, jak najlepszych efektów w pracy 

legislacyjnej. Powoływała je zainteresowana komisja senacka, a zasady 

tego porozumiewania się określali marszałkowie obu izb
27

. 

4. Nowela sierpniowa i konstytucja z 23 kwietnia 1935 r. 

 Rok 1926 przyniósł rewolucję na scenie politycznej  

i doprowadził do zmiany układu sił na szczytach władzy oraz całkowicie 

odwróciły tendencje, w toczącej się debacie nad ustrojem państwa 
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polskiego. Początkowo uważano, że zmiany są jedynie tymczasowe. 

Zakładano, iż parlament utrzyma swoją pozycję ustrojową, a Marszałek 

Piłsudski poprzestanie jedynie na kontroli sił zbrojnych. Jednak ocena ta 

była błędna, a o skali powyższego zjawiska, świadczą projekty reform 

ustrojowych, które reprezentanci poszczególnych opcji politycznych 

próbowali w nowych warunkach forsować. Podzielone środowiska 

prawicowe, próbowały wdrożyć własne propozycje, częściowo 

postulowane jeszcze przed majem 1926 roku. Zakładały one 

wzmocnienie władzy wykonawczej, kosztem sejmu i senatu. Jak zauważa 

Krzysztof Kawalec, zmiany które zaszły po przewrocie majowym 

stanowiły ewolucje praktyki sprawowania rządów w Rzeczpospolitej,  

a nie jak zakładano w tamtym okresie prawa. Dowodzi tego fakt, iż do 

1935 roku system prawny opierał się w głównej mierze na konstytucji 

marcowej, której nowelizacje miały charakter kosmetyczny, a faktyczną 

władzę sprawował Marszałek. Same działania obozu rządowego  

w stosunku do prawa opierały się w głównej mierze na jego ignorowaniu 

lub odpowiedni naginaniu
28

. Przewrót majowy, który skierowany był 

przeciwko nieudolności rządów parlamentarnych, odniósł skutek  

w postaci wyboru Marszałka Piłsudskiego na urząd Prezydenta, przez 

parlament
29

. W obliczu odmowy wspomnianej wyżej osoby, na prezy-

dentem został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Ignacy Mościcki. 

Z inicjatywy nowego rządu 2 sierpnia 1926 roku, parlament uchwalił 

ustawę nowelizująca Konstytucję z 1921 roku, które to wydarzenie 

przeszło do historii polskiego ustroju, jako tzw. „nowele sierpniowe”. Do 

najważniejszych zmian, jakie wprowadzał powyższy akt prawny, należy 

zaliczyć uprawnienie głowy państwa do rozwiązania sejmu i senatu przed 

upływem kadencji obu izb. Dotychczas taka konsekwencja, była 

wynikiem uchwały sejmu lub decyzji prezydenta, ale musiał on wcześniej 

uzyskać zgodę izby wyższej. Kolejną kwestią, która uległa zmianie była 

procedura udzielania rządowi wotum nieufności. W myśl nowych 

zapisów, wniosek ten mógł być procedowany na posiedzeniu, na którym 

go zgłoszono. Wzmocniono, także zakaz przyjmowania przez 

parlamentarzystów od rządu korzyści majątkowych, który w nowym 

brzmieniu przewidywał utratę mandatu, przez osoby piastujące urząd 

posła lub senatora, którego przewinie zostanie stwierdzone przez Sąd 

Najwyższy. Dodatkowo przyznano prezydentowi uprawnienie 
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wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Istotną zmianą była 

nowelizacja procedury budżetowej. W nowym kształcie utworzono tzw. 

kalendarz budżetowy, który zakładał, że jeżeli prace nad określonym 

etapem uchwalania budżetu nie zostaną zakończone w przypisanym 

terminie, projekt przechodził do kolejnej sekwencji w stanie 

niezmienionym
30

. 

 Rola senatu uległa znacznej marginalizacji, analogicznie jak rola 

izby poselskiej. Sytuacja ta jednak uległa zmianie, w trakcie trwania III 

kadencji izby wyższej, kiedy to obóz sanacyjny uzyskał znaczącą 

większość mandatów senatorskich. Układ sił w izbie wyższej, został 

wykorzystany przez rządzących w procesie uchwalania nowej ustawy 

zasadniczej. Kierując się zaleceniami Marszałka Piłsudskiego, który 

uważał, że konstytucja dla zachowania jej znaczenia i autorytetu musi 

być uchwalona w atmosferze debaty ustrojowej, w 1934 roku powołano 

senacką komisję konstytucyjną, która po roku przedstawiła gotowy 

projekt nowej ustawy zasadniczej, co było poprzedzone szeregiem 

sporów, głównie na linii senatorowie, opozycja lub obóz rządzący. 

Najzagorzalsza dyskusja toczyła się wokół kwestii nowej ordynacji 

wyborczej. Należy przyjąć za zasadne stwierdzenie Włodzimierza 

Mędrzyckiego, który zaznacza, iż pomimo przedstawionych sporów, 

rozwiązania ustrojowe uchwalone przez senat, nie były efektem ich 

samodzielnej pracy, a jedynie przyjmowaniem tez opracowanych przez 

elity skupione wokół Belwederu. Nowa ustawa zasadnicza, która do 

historii przeszła, pod nazwą „konstytucji kwietniowej”, po przejściu 

drogi parlamentarnej, została podpisana przez Prezydenta 

Rzeczpospolitej Ignacego Mościckiego 23 kwietnia 1935 roku
31

. 

 W myśl postanowień nowej konstytucji ograniczono liczbę 

senatorów do 96, natomiast liczbę posłów z 444 do 208.  Istotną zmianą 

było to, iż prawo mianowania 32 osób piastujących urząd senatorski, 

stało się prezydencką prerogatywą. Natomiast pozostałą część mandatów 

obsadzano w drodze dwustopniowych wyborów. Czynne prawo 

wyborcze zostało obwarowane licznymi cenzusami, w efekcie czego 

swoje głosy, mogli oddać jedynie obywatele posiadający wyższe 

wykształcenie, uhonorowani odznaczeniami państwowymi, pełniące 

obieralne funkcje w instytucjach samorządowych i społecznych
32

. Wartą 

uwagi kwestią, jest usytuowanie sejmu i senatu w systemie ustrojowym II 
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Rzeczpospolitej, pod rządami ustawy zasadniczej z 23 kwietnia 1935 

roku. Artykuł 3 konstytucji nie pozostawił złudzeń, iż faktyczna władza 

w Polsce należy do Prezydenta, co oznacza odejście od systemu podziału 

władzy. Głowa państwa sprawowała zwierzchność nad organami 

państwa, do których zaliczono „rząd, sejm, senat, siły zbrojne, sądy, 

kontrolę państwową”
33

. Ustawodawca ulokował obie izby parlamentu za 

rządem, co było świadomym zabiegiem i wprowadzało hierarchię  

w strukturze organów ustrojowych
34

. Omawiana ustawa zasadnicza zna-

cznie zwiększyła pozycję ustrojową izby senatorskiej, względem swojej 

poprzedniczki. W stanie prawnym po 23 kwietnia 1935 roku, to 

marszałek senatu był drugą osobą w państwie, a nie jego odpowiednik  

z izby poselskiej, co oznaczało, że w razie śmierci lub niemożności 

sprawowania urzędu przez głowę państwa, to właśnie włodarz izby 

senatorskiej wstępował na jego miejsce. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 

iż izba wyższa uzyskała kompetencje kontrolne w stosunku do rządu, 

ponieważ wniosek o postawienie członka rządu przed trybunałem stanu 

był procedowany, przed obiema izbami
35

. 

 W świetle konstytucji kwietniowej, kwestią budzącą większe 

kontrowersje niż kompetencje izby wyższej, była ordynacja wyborcza. 

Ustawę o ordynacji wyborczej do senatu uchwalono 8 lipca 1935 roku. 

Przedstawiony wyżej cenzus wyborczy, w zamyśle ustawodawcy 

stanowiły realizacje zasady konstytucyjnej, iż determinantom prawa 

każdego obywatela do wyboru swoich przedstawicieli do Izby Wyższej, 

są „wysiłek i zasługi” realizowane dla dobra powszechnego. Jak 

wcześniej zaznaczono, wybory miały charakter pośredni, a konstytucja 

pomijała milczeniem kwestie związane wyborami do izby wyższej. 

Wartym przypomnienia, jest iż wyborcy głosowali na delegatów, którzy 

dopiero później głosowali na konkretnych kandydatów. Poszczególne 

województwa miały różną liczbę senatorów, a wynikało to z arytmetyki 

wyborczej ściśle związanej z liczbą ludności. Można przyjąć, iż średnio 

liczba senatorów w omawianych jednostkach podziału terytorialnego 

wahała się od 2 do 6 mandatów. Czynne prawo wyborcze zostało 

przyznane obywatelom, którzy mieli ukończone 30 lat oraz spełnili 

wymogi określone we wskazanym wyżej cenzusie tzw. przyczynienia się 

dla dobra powszechnego. Bierne prawo wyborcze przysługiwało, 

każdemu członkowi narodu, który w chwili wyborów miał ukończone lat 
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40 i miał prawo wybierania w wyborach do izby poselskiej. Przechodząc 

do meritum niniejszych rozważań należy zaznaczyć, iż wybory do izby 

senatorskiej zarządzała głowa państwa wraz z wyborami do izby niższej 

parlamentu. W każdym powiecie tworzono okręg wyborczy, w którym 

było około 90 do 120 osób posiadających czynne prawo wyborcze, którzy 

2 tygodnie przed wyborami do sejmu, dokonywali wyboru jednego 

elektora. Kandydata na omawiane stanowisko mógł przedstawić, każdy  

z zebranych. Wybory na urząd senatora, miały miejsce tydzień po 

wyborach do sejmu i były dokonywane prze wojewódzkie kolegia, 

złożone z delegatów poszczególnych okręgów. Pierwszym etapem 

procedury wyborczej było powołanie piętnasto osobowej komisji 

wyborczej, którzy mieli za zadanie przygotować listę kandydatów do 

izby wyższej. Liczba przedstawionych propozycji nie mogła być większa, 

niż dwukrotność liczby mandatów, która przypadała na dane 

województwo. Przyszły senator był zgłaszany przez grupę, co najmniej 

20 delegatów. Każdy delegat okręgu mógł oddać tyle głosów, ile było 

przewidzianych mandatów senatorskich. Kwestią istotną na tle 

prowadzonych rozważań, jest to że w razie zgłoszenia takiej liczby 

kandydatów, która odpowiada liczbie mandatów, przypadających na dane 

województwo, osoby te uważało się za już wybrane. Wybierano również 

zastępców senatorów. Wyniki głosowań były ogłaszane w Gazecie 

Rządowej wraz wyborami do izby poselskiej. Czynność ta była 

przypisana Głównemu Komisarzowi Wyborczemu
36

. Kwestie ordynacji 

wyborczej były poddawane szerokiej krytyce, przez współczesnych, jej 

przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego. Zarzucano przede 

wszystkim, niezgodność z konstytucyjną zasadą wyrażoną w art. 7 

ustawy zasadniczej z 1935 roku, w kontekście biernego prawa 

wyborczego. Jak motywował to A. Chmurski, w założeniu prawodawcy 

Izba Wyższa miała być organem dzięki, któremu osoby zasłużone 

uzyskają wpływ na sprawy publiczne, jednak zapisy ordynacji wyborczej 

przewidywały realizację tej zasady jedynie w aspektach czynnego prawa 

wyborczego, natomiast w kwestii osób wybieranych na wskazany urząd 

pomija milczeniem omawiany problem
37

. 

 Przez 18 lat funkcjonowania senatu w II Rzeczpospolitej stał on 

się organem, w którym zasiadało wielu znakomitych mężów stanu, którzy 

byli wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin życia. 
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Przedstawienie barwnej palety postaci, które pełniły urząd Senatora 

Rzeczpospolitej, należy rozpocząć od wskazania osób które pełniły urząd 

Marszałka Senatu. Pierwszym włodarzem izby wyższej był Wojciech 

Trąbczyński, który swoją karierę zaczynał prowadząc kancelarię 

adwokacką i notariat, a następnie rozpoczął działalność polityczną  

w Radzie Miasta w Poznaniu, pełniąc funkcję Prezesa Koła Polskiego. 

Aktywnie uczestniczył w życiu politycznym, zaboru pruskiego, będąc 

posłem na sejm rzeszy. Po odzyskaniu niepodległości Trąbczyński, wraz 

z innymi żyjącymi deputowanymi wspomnianej izby niemieckiego 

parlamentu, uzyskał mandat poselski, natomiast 14 lutego 1919 roku 

został wybrany na marszałka izby poselskiej, pokonując w drugim 

głosowaniu Wincentego Witosa, stosunkiem głosów, 153 do 149.  

W wyborach do senatu, które odbyły się 12 listopada 1922 roku uzyskał 

mandat w tej izbie
38

. Marszałkiem senatu został wybrany, poparciem 56 

reprezentantów izby wyższej, na 106 obecnych
39

. W historii polskiego 

parlamentaryzmu, postać ta przejdzie, jako obrońca godności i roli 

senatu, w systemie organów władzy publicznej, czego dobrym 

przykładem, może być stanowcza odpowiedź Wojciecha Trąbczyńskiego, 

na odmowę wygłoszenia expose w Izbie Wyższej przez premiera 

Sikorskiego, który odnosił się do tej izby w sposób lekceważący
40

. 

Kolejnymi marszałkami senatu byli min. Julian Szymański, Władysław 

Raczkiewicz, Aleksander Prystor oraz Bogusław Miedziński. Urząd 

senatora pełnili, również dyktator III powstania śląskiego Wojciech 

Korfanty oraz późniejszy Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck, czy 

premier rządu Rzeczpospolitej Kazimierz Bartel. 

4. Zakończenie 

 Senat w II Rzeczpospolitej miał bardzo trudną historię, która 

rozpoczęła się sporami, o to czy w ogóle, izba wyższa ma istnieć. Przez 

kolejne lata funkcjonowania, jego znaczenie ulegało istotnym zmianom, 

od początkowej marginalizacji, przez głównego architekta konstytucji 

kwietniowej, aż do kolejnego zepchnięcia izby wyższej na dalszy plan 

hierarchii organów państwa. Jednak istotą omawianego problemu, jest to 

iż niezależnie od wszystkich dziejów, jakie izba senatorska przeszła, była 

ona aktywnym uczestnikiem życia publicznego, wpływała na 
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kształtowanie opinii publicznej. Rodzi się więc na tle przeprowadzonych, 

w niniejszej pracy rozważań pytanie: z czego wynikała, autorytet senatu, 

który jako organ państwowy, był jedynie izbą, jak mawiał Marszałek 

Józef Piłsudski „refleksji”? Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, 

na przedstawiony problem, jednak należy zauważyć, iż jednym  

z czynników, który może udzielić odpowiedzi na postawione pytanie, jest 

godność izby senatorskiej i jej konstrukcja, która pozwalała podejmować 

rozważne decyzje. Kolejną kwestią jest, to iż senat cechował się 

stabilnością wewnętrzną, i nie trawiły go ciągłe przesilenia polityczne, co 

stanowiło znaczącą przeciwwagę dla izby poselskiej. Należy uznać, za 

zasadne twierdzenie zawarte w tytule mojego wywodu, iż w aspekcie 

prawnym, senat był i jest determinantom, tworzenia polskiej 

świadomości narodowej, ponieważ jest on nie tylko odwołaniem do 

tradycji I Rzeczpospolitej, ale także stanowi ważny element, w procesie 

prawotwórczym, do którego wnosił mądrość pokoleń, będącą ważnym 

elementem w procedowaniu nowoczesnych rozwiązań prawnych. Rolę 

tak przedstawioną izba wyższa pełniła w II Rzeczpospolitej, której 

pomogła w stworzeniu całkowicie nowego porządku prawnego, ale także 

współcześnie. 
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Abstrakt 

 Celem prezentowanego rozdziału jest dokonanie analizy 

instytucji aktów ustawodawczych  (aktów z mocą ustawy), które 

wydawane są przez organy pozaparlamentarne i mają moc prawną równą 

ustawie. W ramach rozważań zostaje zaprezentowany całokształt 

polskich rozwiązań ustrojowych w zakresie ww. instytucji 

przyjmowanych w różnych okresach w polskim prawie konstytucyjnym. 

Rozważania koncentrują się zarazem na przedstawianiu ewolucji 

dokonującej się w obrębie instytucji aktów ustawodawczych w polskim 

prawie konstytucyjnym począwszy od 1918 roku aż do czasów 

współczesnych.  

Słowa kluczowe:  

akty ustawodawcze, akty z mocą ustawy, organy pozaparlamentarne, 

Konstytucja RP, dekrety Tymczasowego Naczelnika Państwa, 

rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy 

Abstract 

 The aim of this chapter is to analyse the institution of legal acts 

(legislative decrees) issued by non-parliamentary bodies. In these 

considerations the entirety of the polish systemic solutions found 

throughout various periods of the polish constitutional law regarding 

above mentioned institution is presented. The considerations are focused 
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around the presentation of the evolution of legal acts which occurred in 

the polish constitutional law from year 1918 until today. 

Key words:  

legal acts, legislative decrees, non-parliamentary bodies, Constitution of 

the Republic of Poland, decrees of the interim Head of State, legislative 

decrees of the President of the Republic of Poland  

 

1. Wprowadzenie 

 Prezentowany rozdział ukierunkowany jest na dokonanie analizy 

instytucji ustrojowej, która obecna jest – w różnym kształcie i zakresie – 

w polskim prawie konstytucyjnym od 1918 roku do czasów 

współczesnych. Instytucją tą są akty ustawodawcze wydawane przez 

prezydenta państwa i inne organy pozaparlamentarne.  

 W niniejszym rozdziale zostaje w pierwszej kolejności 

zdefiniowane pojęcie „aktów ustawodawczych”. W dalszym etapie 

rozważań rozdział ten ukierunkowany jest z kolei na przedstawienie 

ewolucji dokonującej się w obrębie instytucji aktów ustawodawczych  

w polskim prawie konstytucyjnym. Rozważania w tym zakresie 

koncentrują się na zaprezentowaniu w sposób przekrojowy całokształtu 

polskich rozwiązań ustrojowych – dotyczących przywołanej instytucji – 

przyjmowanych w różnych okresach w polskim prawie konstytucyjnym 

(począwszy od początku II Rzeczypospolitej aż do czasów 

współczesnych).  

 Mając powyższe na względzie, należy zarazem już na wstępie 

przedstawić generalną tezę – stanowiącą punkt wyjścia do dalszych 

rozważań – i wskazać, że rozwiązania ustrojowe nawiązujące do instytucji 

aktów ustawodawczych były znane, w różnych postaciach, we wszystkich 

okresach ustrojowych dwudziestowiecznej historii Polski. Jest to zatem – 

jak można uznać – instytucja dość silnie zakorzeniona w polskim prawie 

konstytucyjnym i mająca długą tradycję w historii polskiego 

konstytucjonalizmu
1
. W konsekwencji konieczne jest też przyjęcie w ni-

niejszym rozdziale szerokiej perspektywy badawczej, zakładającej 

                                                      
1
 Por. M. Grzesik-Kulesza, Akty prawne z mocą ustawy w polskim prawie 

konstytucyjnym w latach 1921-1947, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu 

Rzeszowskiego” 2014, s. 32.  
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prezentację instytucji aktów ustawodawczych zarówno z punktu widzenia 

regulacji konstytucyjnych z okresu II Rzeczypospolitej (począwszy od 

1918 roku i wydawanych od listopada tego roku dekretów Tymczasowego 

Naczelnika Państwa), jak i z punktu widzenia uregulowań z okresu 

powojennego oraz uregulowań z okresu III Rzeczypospolitej (zarówno 

tych obowiązujących do 1997 roku, jak i przyjętych w obowiązującej 

obecnie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku
2
).  

2. Pojęcie „akty ustawodawcze” 

 Na potrzeby dalszych rozważań pod pojęciem „aktów 

ustawodawczych” należy rozumieć różnego rodzaju akty normatywne  

o szczególnej mocy prawnej (z perspektywy całego systemu źródeł prawa 

w państwie), które są wydawane przez organy pozaparlamentarne. Mając 

na względzie współczesne, zaaprobowane na gruncie Konstytucji z 1997 

roku, rozumienie władzy w państwie – oparte o koncepcję podziału władz 

i zakładające wyróżnienie trzech odrębnych segmentów władzy (władzy 

ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej) – oraz 

uwzględniając współczesne, wynikające z obowiązującej ustawy 

zasadniczej, rozumienie systemu źródeł prawa (zakładające istnienie 

źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego
3
), można po-

nadto uznać, że akty ustawodawcze stanowią jedno ze źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego, mają one przy tym moc prawną równą 

ustawom i są one wydawane przez organy władzy wykonawczej 

(egzekutywy). Akty ustawodawcze – we współczesnym rozumieniu tej 

instytucji – są zarazem aktami konkurencyjnymi względem ustaw  

i stanowią one akty prawotwórstwa wyjątkowego. Są one rozumiane jako 

wyjątek od zasady wyłączności  parlamentarnego stanowienia aktów 

rangi ustawowej. 

 Należy przy tym zastrzec, że omawiana instytucja jest różnie 

określana w doktrynie prawa konstytucyjnego. Przedstawiciele doktryny 

– poza, zaproponowanym na potrzeby tych rozważań, pojęciem „akty 

ustawodawcze” – posługują się także takimi określeniami, jak np. – „akty 

                                                      
2
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ze sprost. i zm.). 
3
 Zob. szerzej np. A. Bałaban, Źródła prawa w polskiej Konstytucji z dnia 2 

kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5; Idem, Konstytucyjny system 

źródeł prawa po 15 latach obowiązywania (tezy); [w:] A. Bałaban, J. Ciapała, P. 

Mijal (red.), Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej w 15 lat po wejściu w 

życie Konstytucji z 1997 roku, Szczecin 2013.  
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ustawowe”
4
, „akty o mocy ustawy”

5
, „akty prawne z mocą ustawy”

6
, 

„ustawodawstwo delegowane”
7
, czy też – wprost nawiązującymi do kon-

kretnych form instytucjonalnych aktów ustawodawczych – terminami  

„dekrety”, „dekrety z mocą ustawy”
8
 czy też „rozporządzenia z mocą 

ustawy”
9
.  

3. Akty ustawodawcze w okresie II Rzeczypospolitej 

 Przedstawiając akty ustawodawcze w okresie II Rzeczypospolitej, 

należy zwrócić uwagę, iż wskazana instytucja obecna była w ówczesnym 

polskim prawie konstytucyjnym już na pierwszym etapie odtwarzania 

państwowości polskiej (a zatem od listopada 1918 roku) oraz w okresie 

obowiązywania tak zwanej Małej Konstytucji z dnia 20 lutego 1919 

roku
10

. Co więcej, instytucja ta była znana także w okresie obowiązy-

wania Konstytucji marcowej z dnia 17 marca 1921 roku
11

 (po wejściu  

                                                      
4
 Takim terminem – bardzo zbliżonym do pojęcia „akty ustawodawcze” – 

posługuje się Ryszard M. Małajny. Zob. R. M. Małajny, Ustawa a akty 

ustawowe, [w:], Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa 

Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, red. J. Czajnowski, J. Karp, G. 

Kuca, A. Kulig, P. Mikuli, A. Opałek,  Kraków 2007. 
5
 S. Patyra, Akty o mocy ustawy w polskim porządku konstytucyjnym. Tradycja a 

współczesność, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2. 
6
 Tak M. Grzesik-Kulesza, op. cit.  

7
 Zob. w tym zakresie m.in.: W. Skrzydło, Ustawodawstwo delegowane w 

polskim prawie konstytucyjnym, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt (red.), Sześć lat 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, Warszawa 

2003; M. J. Nowakowski, Ustawodawstwo delegowane w polskim prawie 

konstytucyjnym, ,,Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3(68).  
8
 Zob. w tym zakresie m.in.: K. Działocha, Instytucja dekretu z mocą ustawy i jej 

stosunek do zasady wyłączności ustawodawczej parlamentu w prawie europejskich 

państw socjalistycznych, Wrocław 1969; idem, Dekret z mocą ustawy w państwie 

burżuazyjnym, Wrocław 1964; D. Górecki, O przydatności instytucji dekretu z 

mocą ustawy w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Zagadnienia współczesnego 

prawa konstytucyjnego, red. A. Pułło, Gdańsk 1993, s.119 i n. 
9
 Tak np. R. Piotrowski, O potrzebie rozporządzeń z mocą ustawy w polskim 

systemie stanowienia prawa, [w:] Zasady naczelne w Konstytucji RP z 2 kwietnia 

1997 roku, red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011, s. 259 i n. 
10

 Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 roku o powierzeniu Józefowi 

Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz. Pr. PP nr 

19, poz. 226). 
11

 Ustawa z dnia 17 III 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. nr 44 poz. 267). 
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w życie tak zwanej noweli sierpniowej z dnia 2 sierpnia 1926 roku
12

) oraz 

w okresie obowiązywania Konstytucji kwietniowej z dnia 23 kwietnia 

1935 roku
13

. 

 Warto równocześnie zaznaczyć, że w początkowym okresie II 

Rzeczypospolitej – na pierwszym etapie odtwarzania państwowości 

polskiej (datowanym od formalnego momentu odzyskania niepodległości 

przez Polskę w listopadzie 1918 roku do momentu wejścia w życie tak 

zwanej Małej Konstytucji z dnia 20 lutego 1919 roku) – Józefowi 

Piłsudskiemu, pełniącemu od dnia 22 listopada 1918 roku urząd 

Tymczasowego Naczelnika Państwa, przysługiwała kompetencja do 

wydawania dekretów. Wskazana kompetencja wynikała wówczas  

z przekazania Józefowi Piłsudskiemu stosownych uprawnień w tym 

zakresie przez Radę Regencyjną.  

 Co przy tym istotne, kompetencja do wydawania dekretów była od 

samego początku faktycznie realizowana w polskiej praktyce ustrojowej 

przez Józefa Piłsudskiego. Potwierdzeniem tej tezy mogą być choćby takie 

dekrety, jak dekret Naczelnego Dowódcy Józefa Piłsudskiego z dnia 14 

listopada 1918 roku
14

 (na podstawie którego forma państwa została zmie-

niona na republikańską
15

) oraz dekret z dnia 22 listopada 1918 roku  

o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej
16

 (na podstawie 

którego Józef Piłsudski objął najwyższą władzę w Republice Polskiej 

jako Tymczasowy Naczelnik Państwa i zobowiązał się do sprawowania 

jej do czasu zwołania Sejmu Ustawodawczego).  

 Przywołane dekrety – które zostały wydane przez Józefa 

Piłsudskiego na pierwszym etapie odtwarzania państwowości polskiej – 

można na potrzeby tego rozdziału umownie uznać za pierwsze akty 

ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym. O powyższym 

przesądzać może zarówno szczególna ranga prawna takich dekretów  

w ówczesnym polskim porządku prawnym, jak i okoliczność, iż 

                                                      
12

 Ustawa z dnia 2 VIII 1926 roku zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 III 1921 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 442). 
13

 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 IV 1935 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 227). 
14

 Dekret Naczelnego Dowódcy Józefa Piłsudskiego z dnia 14 XI 1918 roku (Dz. 

Pr. PP nr 17, poz. 40).  
15

 Tak R. Kraczkowski, Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926, 

Warszawa 1994, s. 32.  
16

 Dekret Naczelnika Państwa z dnia 22 XI 1918 roku o najwyższej władzy 

reprezentacyjnej Republiki Polskiej (Dz. Pr. PP nr 17, poz. 41).   
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pochodziły one nie od organu parlamentarnego, lecz od podmiotu 

mającego charakter pozaparlamentarny.  

 Teza ta wymaga jednak poczynienia przy tym dodatkowego 

zastrzeżenia i wskazania, że przywołane dekrety – uwzględniając ich 

specyfikę – można uznać za akty ustawodawcze szczególnego rodzaju,  

z jednoczesnym zasygnalizowaniem ich pewnych odrębności względem 

współczesnej instytucji aktów ustawodawczych. Dekrety te nie 

odpowiadają bowiem ściśle wszystkim założeniom instytucjonalnym 

aktów ustawodawczych we współczesnym rozumieniu, co ma miejsce 

przede wszystkim z uwagi na okoliczność, iż – wobec nieistnienia jeszcze 

w ówczesnym porządku prawnym ustaw (jako aktów wydawanych przez 

parlament) – nie były one aktami konkurencyjnymi względem ustaw i nie 

stanowiły one aktów prawotwórstwa wyjątkowego. Podmiot 

pozaparlamentarny wydający takie akty trudno z kolei uznać za organ 

władzy wykonawczej – tym bardziej jeśli uwzględni się fakt, że na 

pierwszym etapie odtwarzania państwowości polskiej nie można było 

jeszcze mówić o podziale (trójpodziale) władzy we współczesnym 

rozumieniu a sam Józef Piłsudski sprawował wówczas w Polsce 

najwyższą, wręcz dyktatorską władzę. 

 Warto zarazem zauważyć, że w okresie obowiązywania tak zwanej 

Małej Konstytucji z dnia 20 lutego 1919 roku, czyli w okresie 

następującym bezpośrednio po, wskazanym powyżej, pierwszym etapie 

odtwarzania państwowości polskiej, został ustanowiony (zgodnie zresztą  

z popularnymi w Europie po I wojnie światowej koncepcjami) prymat 

organu przedstawicielskiego nad pozostałymi organami państwa. Na 

podstawie Małej Konstytucji likwidacji ulegały istniejące wcześniej 

uprawnienia ustawodawcze (dekretodawcze) Tymczasowego Naczelnika 

Państwa, zaś ustawodawstwo powierzono wyłącznej kompetencji 

Sejmu
17

.  

 Mając wszystko powyższe na uwadze, należy, pomimo wszystko, 

zarazem stanowczo zastrzec, że w oparciu o poczynione tutaj ustalenia 

nie można jednak stawiać skrajnej tezy, która zakładałaby, iż w okresie 

obowiązywania Małej Konstytucji z 1919 roku w ogóle nie istniała  

w polskim prawie konstytucyjnym instytucja aktów ustawodawczych. 

Przedstawienie tego typu skrajnej tezy wydaje się bowiem także nie 

znajdować uzasadnienia w rzeczywistości.  

                                                      
17

 Por. M. J. Nowakowski, op. cit., s. 49.  
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 Należy w tym kontekście równocześnie podkreślić, iż co prawda 

– wynikająca z Małej Konstytucji z 1919 roku – wyłączność kompetencji 

Sejmu w zakresie realizacji funkcji ustawodawczej początkowo 

rzeczywiście była rozumiana dosłownie (i na tej podstawie – jak 

podkreśla się w doktrynie prawa konstytucyjnego –  wniesiony przez rząd 

w kwietniu 1919 roku projekt ustawy upoważniającej Radę Ministrów do 

wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w celu tymczasowego 

zorganizowania systemu administracji publicznej nie uzyskał poparcia 

izby sejmowej), to jednak – co istotne – już od połowy 1919 roku rząd 

(Rada Ministrów) zaczęła w praktyce ustrojowej otrzymywać od Sejmu 

kolejne upoważnienia do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Co 

więcej, w okresie obowiązywania Małej Konstytucji – jak podkreśla się 

w doktrynie prawa konstytucyjnego – Sejm Ustawodawczy do końca 

swojej kadencji uchwalił aż dziewięć ustaw delegujących na władzę 

wykonawczą prawo regulowania na poziomie ustawowym kwestii 

dotyczących między innymi służby wojskowej, obrotu finansowego  

z zagranicą, podatków i organizacji administracji
18

.  

 W świetle powyższego zasadne wydaje się wskazanie, iż to 

właśnie wskazane rozporządzenia z mocą ustawy – wydawane wówczas 

przez rząd (Radę Ministrów) na podstawie uchwalonych przez Sejm 

Ustawodawczy ustaw delegujących – należy uznać za akty ustawodawcze 

istniejące w okresie obowiązywania tak zwanej Małej Konstytucji z dnia 

20 lutego 1919 roku. Jest to pogląd tym bardziej uzasadniony z uwagi na 

okoliczność, że ówczesne rozporządzenia z mocą ustawy realizowały 

kluczowe założenia instytucjonalne charakteryzujące akty ustawodawcze 

we współczesnym rozumieniu (np. akty te pochodziły od organu 

pozaparlamentarnego, były one przy tym aktami konkurencyjnymi 

względem ustaw i aktami prawotwórstwa wyjątkowego). 

 Mając to na uwadze, warto zarazem wspomnieć, że w pierwszym 

okresie obowiązywania Konstytucji marcowej – a zatem w okresie, 

którego ramy czasowe wyznacza, z jednej strony, moment jej wejścia  

w życie (przypadający na dzień 1 czerwca 1921 roku) a, z drugiej strony, 

moment wejścia w życie tzw. noweli sierpniowej z dnia 2 sierpnia 1926 

roku (przypadający na dzień 4 sierpnia 1926 roku) – żadnemu organowi 

pozaparlamentarnemu nie została z kolei przyznana możliwość 

wydawania aktów ustawodawczych. W tym bowiem przypadku 

zwyciężyła tendencja dążąca do utrzymania supremacji parlamentu  

                                                      
18

 Tak Maciej J. Nowakowski: M. J. Nowakowski op. cit., s. 49-50. Por. na ten 

temat także M. Grzesik-Kulesza, op. cit., s. 33; R. Kraczkowski, op. cit., s. 52.  
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w systemie organów państwowych i, tym samym, także do zupełnego 

wyeliminowania z porządku prawnego aktów o mocy ustawy
19

.  

 Co jednak istotne, kolejne lata obowiązywania Konstytucji 

marcowej przyniosły dość istotną zmianę w tym zakresie. Za moment 

przełomowy należy w tym kontekście uznać datę uchwalenia tzw. noweli 

sierpniowej z dnia 2 sierpnia 1926 roku, która stworzyła na gruncie 

konstytucyjnym bezpośrednią podstawę prawną dla Prezydenta do 

wydawania aktów ustawodawczych. 

 Ukazując instytucję aktów ustawodawczych w okresie 

obowiązywania noweli sierpniowej z dnia 2 sierpnia 1926 roku, należy 

zwrócić uwagę, że nowela sierpniowa znała dwa rodzaje tego typu 

aktów
20

. Co przy tym istotne, oba rodzaje aktów ustawodawczych zostały 

wówczas określone terminem „rozporządzenia” i oba miały być 

wydawane wyłącznie przez Prezydenta Rzeczypospolitej (przy braku 

analogicznej kompetencji dla drugiego organu egzekutywy, tj. Rady 

Ministrów).  

 Warto zarazem wskazać, że pierwszy rodzaj ówczesnych aktów 

ustawodawczych  (rozporządzeń z mocą ustawy) napotkał na trzy 

ograniczenia wynikające wprost z przywołanej noweli, a mianowicie 

mógł on być wydawany tylko w razie „nagłej konieczności państwowej” 

i tylko w czasie, gdy Sejm i Senat były rozwiązane. Drugi z kolei rodzaj 

ówczesnych aktów ustawodawczych (rozporządzeń z mocą ustawy) 

potrzebował ustawy określającej ich zakres przedmiotowy oraz czas,  

w jakim akty te mogły być wydawane (kwestie te określać miała 

stosowna ustawa o pełnomocnictwach
21

). Co przy tym istotne, oba akty 

ustawodawcze (rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej) miały być 

wydawane na wniosek Rady Ministrów oraz – jednocześnie – miały one 

być podpisane przez Prezydenta Rzeczypospolitej i rząd in corpore, jak 

również miały one być ogłaszane w Dzienniku Ustaw.  

 W odniesieniu do stanu prawnego wyznaczonego przez 

Konstytucję kwietniową z dnia 23 kwietnia 1935 roku warto natomiast 

przedstawić generalną tezę, że ówczesne regulacje konstytucyjne – 

odmiennie niż to miało miejsce w przypadku Konstytucji marcowej – 

                                                      
19

 Por. D. Górecki, op. cit., s. 117.  
20

 Por. w tym zakresie m.in. R. M. Małajny, op. cit., s. 205; W. T. Kulesza, 

Nowela sierpniowa z 1926 r., „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 4, s. 41.  
21

 Por. D. Górecki, op. cit., s. 117.  
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przewidywały od samego początku istnienie instytucji aktów 

ustawodawczych. Co więcej, instytucja aktów ustawodawczych została 

na gruncie Konstytucji kwietniowej uregulowana w bardzo szerokim 

zakresie i stanowiła ona jedno z rozwiązań ustrojowych wyróżniających 

tę ustawę zasadniczą spośród innych regulacji rangi konstytucyjnej 

istniejących w polskim prawie konstytucyjnym. Na gruncie Konstytucji 

kwietniowej zostało bowiem przewidzianych kilka różnych rodzajów –  

a konkretnie cztery rodzaje – aktów ustawodawczych. Wszystkie z nich 

miały być wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Ukazując poszczególne rodzaje aktów ustawodawczych – które 

mogły być wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej na gruncie 

Konstytucji kwietniowej – warto w tym miejscu podkreślić, że  

w ówczesnym stanie prawnym wszystkie tego typu akty zostały 

określone jednolitym sformułowaniem „dekrety”. Można ponadto –  

w mojej ocenie – przedstawić jeszcze jedną tezę i wskazać, iż na gruncie 

Konstytucji kwietniowej to właśnie Prezydent Rzeczypospolitej był 

jedynym organem pozaparlamentarnym (i zarazem jedynym organem 

egzekutywy), który mógł wydawać wszystkie cztery rodzaje takich 

aktów. 

 Pierwszym rodzajem aktów ustawodawczych – przewidzianym 

na gruncie Konstytucji kwietniowej – były akty (dekrety) Prezydenta 

Rzeczypospolitej określone art. 55 ust. 1 tej Konstytucji. Dekrety te 

mogły być wydawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej na podstawie 

upoważnienia ustawowego. Co przy tym istotne, ustawa upoważniająca 

miała ściśle określać zakres przedmiotowy takich dekretów oraz czas,  

w którym dekrety te mogły być wydawane (czas trwania pełnomocnictw 

udzielonych Prezydentowi do ich wydawania)
22

. Warto równocześnie 

wskazać że z zakresu przedmiotowego dekretów wydawanych na 

podstawie art. 55 ust. 1 Konstytucji  została wyłączona tylko jedna materia 

– a konkretnie zmiana Konstytucji. 

 Drugim rodzajem aktów ustawodawczych – który również został 

przewidziany w Konstytucji kwietniowej – były natomiast akty (dekrety) 

Prezydenta Rzeczypospolitej określone w art. 55 ust. 2 Konstytucji 

kwietniowej. Dekrety takie mogły być wydawane przez Prezydenta 

bezpośrednio w oparciu o Konstytucję „w razie konieczności 

państwowej” i tylko wtedy, gdy Sejm był rozwiązany.  

                                                      
22

 Por. S. Patyra, op. cit., s. 259.  
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 Ponadto – poza dwoma powyżej przedstawionymi rodzajami 

dekretów – Konstytucja kwietniowa przewidziała także trzeci rodzaj 

aktów ustawodawczych (a, mówiąc ściślej, trzeci rodzaj dekretów 

prezydenckich). Został on uregulowany w art. 56 Konstytucji 

kwietniowej. W myśl tego artykułu Prezydent Rzeczypospolitej  

w dowolnym momencie mógł wydawać dekrety dotyczące organizacji 

Rządu, organizacji administracji rządowej oraz zwierzchnictwa Sił 

Zbrojnych
.
 

 Ostatnim z kolei – czwartym – rodzajem aktów ustawodawczych 

na gruncie Konstytucji kwietniowej były z kolei dekrety Prezydenta 

Rzeczypospolitej wydawane w czasie stanu wojennego. Wskazane 

dekrety zostały przewidziane na gruncie art. 79 ust. 2 Konstytucji 

kwietniowej. Dekrety uregulowane w art. 79 ust. 2 przywołanej 

Konstytucji były wydawane w zakresie ustawodawstwa i – tym samym – 

mogły one dotyczyć pełnego zakresu ustawodawstwa państwowego
23

.  

 Dokonując przedstawienia instytucji aktów ustawodawczych na 

gruncie Konstytucji kwietniowej i równocześnie mając na względzie – 

przedstawione powyżej – cztery rodzaje takich aktów (a konkretnie 

cztery rodzaje dekretów prezydenckich) przewidzianych w ówczesnym 

prawie konstytucyjnym, należy zaznaczyć, że wszystkie ówczesne 

dekrety – o czym expressis verbis stanowi art. 57 ust. 1 tej Konstytucji – 

miały moc ustawy i z powołaniem się na podstawę konstytucyjną miały 

być ogłaszane w Dzienniku Ustaw. W oparciu o art. 57 ust. 2 Konstytucji 

kwietniowej warto zarazem podkreślić, że ilekroć Konstytucja 

kwietniowa lub ustawy dla unormowania poszczególnej dziedziny  

z zakresu ustawodawstwa wymagały ustawy, dziedzina ta mogła być 

unormowana również dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej, wydanym 

w warunkach, oznaczonych we wskazanej Konstytucji.  

 W odniesieniu do instytucji dekretów przewidzianych na gruncie 

Konstytucji kwietniowej można ponadto wskazać, iż przywołana ustawa 

zasadnicza nie wymagała przedstawienia takich dekretów Sejmowi do 

zatwierdzenia ani nie wymagała dla nich podpisu pełnego składu 

gabinetu
24

. Co przy tym warte podkreślenia, dla ważności ówczesnych 

dekretów Prezydenta wystarczyła przy tym kontrasygnata premiera  

i właściwego branżowo ministra.  

                                                      
23

 Jedyny wyjątek stanowiła w tym zakresie zmiana Konstytucji.  
24

 M. Grzesik-Kulesza, op. cit., s. 41.  
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4. Akty ustawodawcze w okresie powojennym 

 Abstrahując od różnych rodzajów aktów ustawodawczych 

wynikających z polskich regulacji konstytucyjnych okresu II 

Rzeczypospolitej, należy w tym miejscu także zwrócić uwagę na 

omawianą instytucję z perspektywy polskiego prawa konstytucyjnego  

w okresie powojennym. Można zarazem w tym kontekście wskazać, że 

instytucja aktów ustawodawczych nie została pominięta przez 

ustrojodawcę w regulacjach konstytucyjnych przyjmowanych po 1945 

roku. Opierając się w tym zakresie na utrwalonych poglądach 

doktrynalnych, trzeba wręcz wrócić uwagę, że instytucja aktów 

ustawodawczych znalazła trwałe miejsce w polskim systemie źródeł 

prawa w nowych warunkach polityczno-ustrojowych, które zostały 

ukształtowane bezpośrednio po II wojnie światowej
25

. 

 W nawiązaniu do powyższego należy równocześnie podkreślić, że 

w okresie powojennym instytucja aktów ustawodawczych została 

przewidziana na gruncie tzw. Małej Konstytucji z dnia 19 lutego 1947 

roku
26

. Co przy tym istotne, uchwalona w 1947 roku Mała Konstytucja 

przewidywała w zakresie instytucji aktów ustawodawczych rozwiązania 

podobne do rozwiązań wynikających noweli sierpniowej z dnia 2 sierpnia 

1926 roku, z tym, że na gruncie Małej Konstytucji akty ustawodawcze 

przybrały postać dekretów z mocą ustawy wydawanych przez rząd (Radę 

Ministrów) i tylko na podstawie ustawy
27

.  

 Trzeba przy tym zauważyć, iż w świetle ówczesnych regulacji 

konstytucyjnych specyficzne rozwiązania zostały przyjęte w odniesieniu 

do kontroli dekretów. Co prawda podlegały one wstępnej weryfikacji 

oraz ostatecznemu zatwierdzeniu, tyle że nie przez Sejm czy inny organ  

o charakterze ustawodawczym (jak to miało miejsce w dotychczasowej 

polskiej tradycji ustrojowej), lecz przez Radę Państwa (formalnie 

zakwalifikowaną w Małej Konstytucji jako organ władzy 

wykonawczej)
28

. 

 Dokonując przedstawienia instytucji aktów ustawodawczych  

w okresie powojennym, należy ponadto zwrócić uwagę na regulacje 

                                                      
25

 Por. S. Patyra, op. cit., s. 259.  
26

 Ustawa konstytucyjna z dnia 19 II 1947 roku o ustroju i zakresie działania 

najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 18, poz. 71). 
27

 Por. R. M. Małajny, op. cit., s. 206.  
28

 Por. S. Patyra, op. cit., s. 260.  
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wynikające z Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 

lipca 1952 roku
29

. Należy zarazem wskazać, że ówczesnym stanie pra-

wnym (obowiązującym w latach 1952-1989) na gruncie Konstytucji PRL 

prawo wydawania dekretów z mocą ustawy uzyskała Rada Państwa. Co 

przy tym istotne, ówczesna Konstytucja nie wprowadziła żadnych 

ograniczeń przedmiotowych w tej materii, choć w nauce wskazywano, że 

dekrety nie powinny zmieniać Konstytucji, ustaw budżetowych oraz 

uchwał o narodowym planie społeczno-gospodarczym. Konstytucja PRL 

wymagała jedynie, aby wskazane akty były wydawane w okresie między 

sesjami Sejmu, a następnie, żeby były mu przedkładane do zatwierdzenia 

na najbliższej sesji
30

.  

 Niezależnie od poczynionych powyżej ustaleń, w odniesieniu do 

regulacji konstytucyjnych wynikających z  Konstytucji RRL, konieczne 

jest – w moim przekonaniu – poczynienie zastrzeżenia i wyraźnie 

wskazanie, że instytucja dekretów Rady Państwa nie odpowiada w pełni 

typowej instytucji aktów ustawodawczych we współczesnym rozumieniu. 

Przede wszystkim przesądza o tym zupełnie odmienna specyfika ustrojowa 

ówczesnego państwa (znacznie odbiegająca od standardów państwa 

demokratycznego i odrzucająca zasadę podziału władz oraz dziedzictwo 

ustrojowe okresu II Rzeczypospolitej), co uniemożliwia postrzeganie 

instytucji dekretów Rady Państwa w tych samych kategoriach, w jakich są 

zwyczajowo postrzegane akty ustawodawcze w państwach 

demokratycznych.  

 Warto przy tym zauważyć, że w ówczesnym stanie prawnym 

dekrety Rady Państwa w założeniu miały mieć charakter akcesoryjnego 

względem ustawodawstwa nurtu prawotwórczego. Założenie to zostało 

jednak bardzo szybko zweryfikowane przez praktykę, gdyż szczególnie  

w pierwszych latach obowiązywania Konstytucji lipcowej cała działalność 

prawotwórcza była realizowana w trybie dekretowym
31

.  

 5. Akty ustawodawcze w okresie III Rzeczypospolitej  

 Przedstawiając akty ustawodawcze w okresie III Rzeczypospolitej, 

należy w pierwszej kolejności wskazać, że w związku z nowelizacją 

Konstytucji PRL – przeprowadzoną w 1989 roku w drodze tzw. noweli  

                                                      
29

 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm 

Ustawodawczy w dniu 22 VII 1952 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 232 ze zm.). 
30

 Por. R. M. Małajny, op. cit., s. 206.  
31

 Por. S. Patyra, op. cit., s. 260.  
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kwietniowej
32

 – z systemu źródeł prawa, wraz ze zlikwidowaną wówczas 

Radą Państwa, usunięte zostały dekrety
33

. Co przy tym istotne, pomimo że 

nowela kwietniowa wprowadzała do ustroju pewne elementy 

charakterystyczne dla prezydencjalizmu, to jednak nie wyposażyła ona 

Prezydenta w kompetencję do stanowienia aktów ustawodawczych
34

. Tym 

samym w pierwszych latach III Rzeczypospolitej instytucja aktów 

ustawodawczych w ogóle nie istniała w polskim prawie konstytucyjnym.  

 Instytucja aktów ustawodawczych powróciła jednak do polskiego 

ustroju wraz z uchwaleniem i wejściem w życie Małej Konstytucji z dnia 

17 października 1992 roku
35

 oraz formalnym przywróceniem przez ten 

akt zasady podziału władzy
36

. Przywołana regulacja konstytucyjna – 

obowiązująca do wejścia w życie Konstytucji RP w 1997 roku – 

przewidywała instytucję rozporządzeń z mocą ustawy wydawanych przez 

Radę Ministrów
37

.  

 Kompetencję do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy 

uzyskała wówczas Rada Ministrów na podstawie sejmowego 

upoważnienia, udzielanego w ustawie. Zgodnie z art. 23 Małej 

Konstytucji ustawa ta miała ściśle określać zarówno materię 

rozporządzenia, jak i zakres czasowy upoważnienia. Co przy tym istotne, 

kwestia czasu obowiązywania pełnomocnictw miała szczególnie istotne 

znaczenie z uwagi na to, iż w okresie upoważnienia oraz w materii nim 

objętej Rada Ministrów uzyskiwała wyłączne prawo wykonywania 

inicjatywy ustawodawczej (art. 23 ust. 3 Małej Konstytucji), zaś 

inicjatywa wszystkich innych podmiotów, które zostały wymienione  

w art. 15 Małej Konstytucji nie wyłączając samych posłów, ulegała na 

ten czas zawieszeniu
38

.   

                                                      
32

 Ustawa z dnia 7 IV 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. nr 19, poz. 101). 
33

 Por. S. Patyra, op. cit., s. 261.  
34

 Ibidem.  
35

 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 X 1992 roku o wzajemnych stosunkach 

między władzą ustawodawczą i wykonawczą  Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 

samorządzie terytorialnym; Dz. U. Nr 84, poz. 426. 
36

 Por. S. Patyra, op. cit., s. 262.  
37

 Por. w tym zakresie m.in. A. Gwiżdż, Ustawodawstwo i  kompetencje 

prawotwórcze rządu, [w;] „Mała Konstytucja” w procesie przemian ustrojowych 

w Polsce, red. M. Kruk, Warszawa 1993, s. 107 i n.  
38

 Por. S. Patyra, op. cit., s. 262.  
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 Warto równocześnie podkreślić, iż Mała Konstytucja z 1992 roku 

dopuściła wydawanie przez rząd rozporządzeń z mocą ustawy, przy 

jednoczesnym zastosowaniu katalogu „negatywno-pozytywnych” 

ograniczeń bądź klauzul materialnych. Zostały w niej bowiem wskazane 

materie, które nie mogą być normowane w drodze rozporządzeń tego 

rodzaju. Równocześnie Mała Konstytucja nie przewidziała jednak 

żadnych form instytucjonalnej kontroli parlamentu nad działalnością 

rozporządzeniową rządu
39

.  

 W uzupełnieniu do powyższego, należy w tym miejscu 

podkreślić, że – pomimo wprowadzenia stosownych regulacji 

konstytucyjnych – instytucja aktów ustawodawczych na gruncie Małej 

Konstytucji nie była w ogóle wykorzystywana w praktyce. Pozostała ona 

przez cały okres obowiązywania ówczesnych regulacji konstytucyjnych 

martwą instytucją. 

 Abstrahując do powyższej kwestii, trzeba zaznaczyć, że do 

instytucji aktów ustawodawczych odniósł się również ustrojodawca na 

gruncie obecnie obowiązującej Konstytucji z 1997 roku. Dokonując 

przedstawienia instytucji aktów ustawodawczych przewidzianych na 

gruncie Konstytucji RP, należy zarazem wskazać w oparciu o poglądy 

Leszka Garlickiego, że obecnie obowiązująca w Polsce ustawa 

zasadnicza nie nawiązała do – znanego niektórym współczesnym 

państwom i znanego również w polskim porządku prawnym w okresie II 

Rzeczypospolitej – rozwiązania zakładającego powierzenie organom 

władzy wykonawczej szerokich kompetencji do stanowienia aktów 

normatywnych o mocy ustawy
40

. 

 Co przy tym istotne, Konstytucja z 1997 roku przyznała wręcz 

parlamentowi swoisty monopol stanowienia aktów ustawodawczych. 

Jedyny wyjątek dotyczy – wydawanych tylko i wyłącznie w czasie stanu 

wojennego – rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z mocą ustawy  

i wynika z art. 234 Konstytucji RP.  

 Warto w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że w świetle art. 234 

polskiej ustawy zasadniczej rozporządzenie z mocą ustawy – po 

spełnieniu wszystkich przesłanek określonych w art. 234 ust. 1 polskiej 

ustawy zasadniczej – może być wydawane wyłącznie przez Prezydenta 

RP (jako organ dualistycznej władzy wykonawczej w polskim systemie 

                                                      
39

 Por. R. M. Małajny, op. cit., s. 206.  
40

 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009 i n., s. 136.  
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konstytucyjnym) i wyłącznie w czasie stanu wojennego.  Konstytucja  

z 1997 roku nie zna przy tym jakiejkolwiek innej regulacji odnoszącej się 

zarówno do aktów ustawodawczych wydawanych przez Prezydenta RP, 

czy też jakichkolwiek innych aktów tego typu, które mogłyby być 

wydawane przez Radę Ministrów.  

 Mając wszystko powyższe na względzie, należy w konsekwencji 

stanowczo stwierdzić, że Konstytucja RP z 1997 roku przewidziała tylko 

i wyłącznie jeden rodzaj aktów ustawodawczych. Tym samym należy też 

uznać, że uregulowana w Konstytucji z 1997 roku instytucja 

rozporządzenia z mocą ustawy – stanowiąca przejaw aktu organu 

egzekutywy o mocy ustawy – została potraktowana jako instytucja 

zupełnie wyjątkowa.  

 Warto w tym miejscu ponadto wskazać, iż możliwość wydawania 

rozporządzeń z mocą ustawy jest wynikiem przyznania Prezydentowi RP 

szczególnej kompetencji w stanie wojennym. Kompetencja ta – na 

potrzeby prezentowanego artykułu – może być określona jako prawo 

wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Na powyższe wskazuje  

w doktrynie prawa konstytucyjnego Kazimierz Działocha, określając 

zarazem, że szczególny charakter tej kompetencji ma podwójny aspekt
41

. 

Po pierwsze, Konstytucja RP wyposaża Prezydenta  RP w prawo 

wydawania aktów z mocą ustawy, której nie posiada żaden inny organ 

państwa i których wydawanie – co do zasady – należy wyłącznie do 

Sejmu i do Senatu jako organów władzy ustawodawczej. Po drugie, 

szczególny charakter tej kompetencji określony zostaje przez wyjątkowy 

charakter przesłanek prawnych wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. 

Co przy tym istotne, Konstytucja RP wprowadziła dwa rodzaje 

ograniczeń dla wydawania rozporządzeń z mocą  ustawy – są to zarówno 

ograniczenia przedmiotowe (zakładające wyłączenie niektórych materii  

z ich zakresu przedmiotowego), jak i ograniczenia czasowe (zakładające 

możliwość ich wydawania jedynie w pewnych okresach).   

 Należy wskazać, że rozporządzenia z mocą ustawy – przy 

uwzględnieniu na marginesie faktu, iż kompetencja do ich wydania jest 

ograniczona czasowo do okresu obowiązywania stanu wojennego  

i personalnie do osoby Prezydenta RP – mogą być wydawane po 

równoczesnym spełnieniu jeszcze innych, poniżej wskazanych 

warunków, wynikających z art. 234 ust. 1 polskiej Konstytucji  

                                                      
41

 Por. K. Działocha, uwaga 1 do art. 234, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2005, s. 1. 
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i określających, że możliwość wydawania rozporządzeń z mocą ustawy 

ma miejsce tylko wtedy, gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenie
 

oraz że wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy jest możliwe jedynie 

wówczas, gdy stosowny wniosek w tym zakresie skieruje do Prezydenta 

Rada Ministrów. Wniosek Rady Ministrów jest w przypadku 

przedmiotowej instytucji warunkiem sine qua non wydania 

rozporządzenia
42

.  

 Ponadto wydane przez Prezydenta RP w trybie art. 234 ust. 1 

Konstytucji z 1997 roku rozporządzenia z mocą ustawy podlegają 

zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Odmowa z kolei 

zatwierdzenia przez Sejm rozporządzenia z mocą ustawy oznacza utratę 

jego mocy prawnej, przy czym, wobec milczenia ustrojodawcy, to sam 

Sejm powinien określić moment, w którym to następuje
43

. 

 W świetle powyższych uwag trzeba także wskazać, że pewnym 

ograniczeniom podlega równocześnie swoboda w zakresie określania 

materii, która może być regulowana w drodze rozporządzenia z mocą 

ustawy. Mianowicie, z treści art. 234 ust. 1 Konstytucji z 1997 roku – 

stanowiącego, że rozporządzenia są wydawane „w zakresie i w granicach 

określonych w art. 228 ust. 3-5” wynika wniosek, że zakres 

przedmiotowy rozporządzenia z mocą ustawy – w stosunku do zakresu 

przedmiotowego ustawy – jest ograniczony w dwojaki sposób. Z punktu 

widzenia ściśle materialnego – do regulacji spraw objętych przepisami 

art. 228 ust. 3 i 4 Konstytucji RP. Trzecie odesłanie do art. 228 ust. 5 

polskiej ustawy zasadniczej nie ma z kolei związku z określeniem 

dozwolonego zakresu regulacji rozporządzeń z mocą ustawy – jest ono 

nakazem uwzględniania w procesie normowania rozporządzeniem 

wymienionych materii zasady proporcjonalności jako fundamentalnej 

zasady obowiązującej w stanach nadzwyczajnych
44

. 

6. Podsumowanie 

 W drodze podsumowania rozważań prowadzonych w ramach 

tego rozdziału można stwierdzić, że akty ustawodawcze są instytucją 

niezmiennie obecną – z chwilowymi przerwami – w polskim prawie 

konstytucyjnym. Dokonując przekrojowej analizy instytucji aktów 

                                                      
42

  Por. Ibidem, s. 2. 
43

 Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 

Warszawa 2012, s. 1110-1113. 
44

 Por. K. Działocha, uwaga 2 do art. 234…, s. 3. 
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ustawodawczych na gruncie regulacji z okresu II Rzeczypospolitej, 

okresu powojennego oraz okresu III Rzeczypospolitej i mając na 

względzie dokonującą się stopniowo ewolucję w sposobie ukształtowania 

tej instytucji, można przy tym zaobserwować – wartą odnotowania – 

tendencję ustrojodawcy, która generalnie wskazuje na zmniejszanie się 

zakresu kompetencji organów pozaparlamentarnych dotyczących 

możliwości wydawania omawianych aktów (jeśli dokonamy porównania 

w tym kontekście aktualnie obowiązującej Konstytucji z regulacjami 

konstytucyjnymi z okresu II Rzeczypospolitej). Co przy tym istotne  

i warte odnotowania, kompetencja do wydania aktów ustawodawczych – 

w odróżnieniu od istniejącej w tym zakresie praktyki ustrojowej z okresu 

II Rzeczypospolitej – w aktualnym  stanie prawnym do chwili obecnej 

pozostaje kompetencją zupełnie martwą. 

 

Bibliografia 

Literatura 

A. Bałaban, Konstytucyjny system źródeł prawa po 15 latach obowiązywania 

(tezy); [w:] A. Bałaban, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Źródła prawa w 

Rzeczypospolitej Polskiej w 15 lat po wejściu w życie Konstytucji z 1997 roku, 

Szczecin 2013.  

A. Bałaban, Źródła prawa w polskiej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

„Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5. 

B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2012. 

K. Działocha, Dekret z mocą ustawy w państwie burżuazyjnym, Wrocław 1964. 

K. Działocha, Instytucja dekretu z mocą ustawy i jej stosunek do zasady 

wyłączności ustawodawczej parlamentu w prawie europejskich państw 

socjalistycznych, Wrocław 1969. 

K. Działocha, Ustawodawstwo delegowane, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie 

ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994. 

K. Działocha, uwagi do art. 234 Konstytucji RP, [w:] L. Garlicki (red.), 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005. 

L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 i n. 



M. Pisz: Od dekretów Tymczasowego Naczelnika Państwa do rozporządzeń 

Prezydenta RP z mocą ustawy. Analiza aktów ustawodawczych na przełomie lat 

1918-2018 

516 

 

D. Górecki, O przydatności instytucji dekretu z mocą ustawy w polskim prawie 

konstytucyjnym, [w:]  Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, red. 

A. Pułło, Gdańsk 1993. 

M. Grzesik-Kulesza, Akty prawne z mocą ustawy w polskim prawie 

konstytucyjnym w latach 1921-1947, „Zeszyty naukowe Uniwersytetu 

Rzeszowskiego” 2014. 

A. Gwiżdż, Ustawodawstwo i  kompetencje prawotwórcze rządu, [w;] „Mała 

Konstytucja” w procesie przemian ustrojowych w Polsce, red. M. Kruk, 

Warszawa 1993. 

R. Kraczkowski, Dekretowanie ustaw w Polsce w latach 1918-1926, Warszawa 

1994. 

 W. T. Kulesza, Nowela sierpniowa z 1926 r., „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 4. 

R. M. Małajny, Ustawa a akty ustawowe, [w:] J. Czajnowski, J. Karp, G. Kuca, 

A. Kulig, P. Mikuli, A. Opałek (red.), Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. 

Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, red.  J. 

Czajnowski, J. Karp, G. Kuca, A. Kulig, P. Mikuli, A. Opałek, Kraków 2007. 

M. J. Nowakowski, Ustawodawstwo delegowane w polskim prawie 

konstytucyjnym, ,,Przegląd Sejmowy” 2005, nr 3(68). 

S. Patyra, Akty egzekutywy w polskim porządku konstytucyjnym. Tradycja a 

współczesność, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014 nr 2(18). 

R. Piotrowski, O potrzebie rozporządzeń z mocą ustawy w polskim systemie 

stanowienia prawa, [w:] Zasady naczelne w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 

roku, red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011. 

W. Skrzydło, Ustawodawstwo delegowane w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] 

Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. L. 

Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003. 

Akty normatywne 

Dekret Naczelnego Dowódcy Józefa Piłsudskiego z dnia 14 XI 1918 roku (Dz. Pr. 

PP nr 17, poz. 40).  

Dekret Naczelnika Państwa z dnia 22 XI 1918 roku o najwyższej władzy 

reprezentacyjnej Republiki Polskiej (Dz. Pr. PP nr 17, poz. 41). 

Uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 roku o powierzeniu Józefowi 

Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa (Dz. Pr. PP nr 

19, poz. 226). 



M. Pisz: Od dekretów Tymczasowego Naczelnika Państwa do rozporządzeń 

Prezydenta RP z mocą ustawy. Analiza aktów ustawodawczych na przełomie lat 

1918-2018 

517 

 

Ustawa z dnia 17 III 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

nr 44 poz. 267). 

Ustawa z dnia 2 VIII 1926 roku zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 III 1921 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 442). 

Ustawa konstytucyjna z dnia 23 IV 1935 roku (Dz. U. Nr 30, poz. 227). 

Ustawa konstytucyjna z dnia 19 II 1947 roku o ustroju i zakresie działania 

najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 18, poz. 71). 

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm 

Ustawodawczy w dniu 22 VII 1952 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 232 ze zm.). 

Ustawa z dnia 7 IV 1989 roku o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej (Dz.U. nr 19, poz. 101). 

Ustawa konstytucyjna z dnia 17 X 1992 roku o wzajemnych stosunkach między 

władzą ustawodawczą i wykonawczą  Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 

samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426). 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 

483 ze sprost. i zm.).    



A. Szydzik: Zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

518 

 

Aleksandra Szydzik  

Uniwersytet Gdański 

 

Zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

Changes to the Constitution of the Republic of Poland  

 

Abstrakt 

 Celem artykułu jest omówienie dotychczasowych nowelizacji 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jak również ocena zasadności 

wprowadzonych do niej zmian, ze szczególnym uwzględnieniem ich 

kontekstu, przyczyn i skutków. Autor poddaje szczegółowej analizie tryb 

zmiany Konstytucji, dokonując wykładni przepisów ustawy zasadniczej  

i Regulaminu Sejmu RP. Następnie, w artykule zostają przedstawione 

zmiany Konstytucji RP – pierwsza z 2006 roku, dotycząca odejścia od 

całkowitego zakazu ekstradycji obywatela polskiego oraz druga z 2009 

roku, której przedmiotem było ograniczenie biernego prawa wyborczego 

do Sejmu i Senatu RP poprzez wprowadzenie cenzusu niekaralności. Na 

podstawie przeprowadzonych rozważań, autor wskazuje, że zakres 

ingerencji w pierwotny tekst Konstytucji RP jest nieznaczny, co 

koresponduje z postulatem jej stabilności.  

Słowa kluczowe:  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, zmiany do Konstytucji, projekt 

ustawy o zmianie Konstytucji, stabilność Konstytucji, prawo 

konstytucyjne  

Abstract 

 The aim of the article is the description of two amendments to the 

Constitution of the Republic of Poland, as well as the assessment of 

relevance of the changes devised. First, the author analyzes in great detail 

the procedure for amending the Constitution, interpreting the provisions 

of the basic law and the Rules of Procedure of the Sejm. Next, the 

attention is drawn to the changes to the Constitution, the first of 2006 on 

the departure from an absolute ban on extradition and the second of 2009 
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on the restriction of a right to stand for election to the Sejm and the 

Senate by introducing a clean criminal record criterion. Paying particular 

attention to the context, causes and effects of the changes, the author 

indicates that the scope of interference in the original text of the 

Constitution of the Republic of Poland is inconsiderable, corresponds to 

the postulate of its stability.  

Key words:  

Constitution of the Republic of Poland, changes to the Constitution, a bill 

amending the Constitution, Constitution stability, constitutional law 

 

1. Wstęp 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
1
(dalej jako: „Konstytucja RP”) 

uchwalona dnia 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, 

przyjęta następnie w referendum konstytucyjnym z dnia 25 maja 1997 

roku, zaczęła obowiązywać począwszy od dnia 17 października 1997 

roku i jest niewątpliwie aktem prawnym o fundamentalnym znaczeniu dla 

państwa polskiego. Regulując podstawowe zasady systemu prawnego, 

ustawa zasadnicza pełni rolę gwaranta pokoju społecznego oraz chroni 

ukształtowany w jej ramach układ stosunków politycznych, 

ekonomicznych i społecznych. Jednakże, niemal od samego początku 

obowiązywania Konstytucji RP, jej unormowania są przedmiotem 

licznych dyskusji ze strony polityków, przedstawicieli nauki, jak również 

samych obywateli. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat wielokrotnie 

podejmowano bowiem próby zmiany treści postanowień Konstytucji RP, 

każdorazowo rozważając ich zasadność, w szczególności, czy służą one 

jedynie doraźnym potrzebom ówczesnych polityków, czy też wynikają  

z obiektywnej konieczności podjęcia działań w kontekście zmieniającej 

się rzeczywistości.  

 Należy wskazać, że w dotychczasowej praktyce do Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej (dalej jako: „Sejm”) wniesione zostały 

dwadzieścia dwa projekty ustaw o zmianie Konstytucji RP, z czego 

uchwalone zostały zaledwie dwie – zmiana dotycząca art. 55 Konstytucji 

RP z 2006 roku oraz zmiana dotycząca art. 99 Konstytucji RP z 2009 

roku, których analiza jest celem niniejszego artykułu. Poza przedmiotem 

                                                      
1
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 IV 1997 roku (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ze sprost. i późn. zm.). 
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rozważań pozostaną natomiast pozostałe projekty ustaw, które w toku 

procesu ustawodawczego w Sejmie zostały odrzucone, wycofane lub nad 

którymi prace nie zostały zakończone.  

2. Procedura zmiany Konstytucji RP 

 Na wstępie należy poddać analizie sam tryb zmiany ustawy 

zasadniczej, który został uregulowany w art. 235 oraz uzupełniająco  

w art. 228 ust. 6 Konstytucji RP. Ponadto, problematyki zmiany ustawy 

zasadniczej dotyczy również Rozdział 3a Regulaminu Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej
2
. Wykładnia powyższych przepisów prowadzi 

do wniosku, że obowiązująca Konstytucja RP ma charakter konstytucji 

sztywnej, co wynika przede wszystkim z bardziej rygorystycznego trybu 

jej zmiany w porównaniu ze zwykłym trybem ustawodawczym, jak 

również z faktu, że jest aktem normatywnym o najwyższej mocy prawnej 

i ma charakter nadrzędny względem zwykłych ustaw. We współczesnych 

czasach konstytucje sztywne są jednak zjawiskiem powszechnym, 

podczas gdy konstytucje elastyczne, które mogą być zmienione w trybie 

przewidzianym dla ustaw zwykłych, należą do rzadkości
3
. W konse-

kwencji, należy więc uznać, że Konstytucja RP objęta jest pewnym 

mechanizmem ochrony przed ingerencją ze strony ustawodawcy
4
, bo-

wiem jej zmiana nie może zostać dokonana w formie ustawy zwykłej, 

lecz konieczne jest uchwalenie w tym względzie ustawy o zmianie 

Konstytucji RP w drodze odrębnej procedury.  

 W polskim konstytucjonalizmie akt nowelizujący ustawę 

zasadniczą nie ma ugruntowanej nazwy, bowiem w praktyce ustrojowej, 

w okresie poprzedzającym uchwalenie obecnie obowiązującej 

Konstytucji RP, nie używano jednolitej terminologii dla określenia tego 

typu regulacji. O ile zmiany fragmentaryczne i częściowe były 

wprowadzane aktem prawnym o nazwie „ustawa o zmianie Konstytucji”, 

o tyle dla zmian o zasadniczym znaczeniu posługiwano się aktem 

                                                      
2
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 I 2012 

roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2012 roku, 

poz. 32 z późn. zm.). 
3
 Współcześnie można wskazać na dwa przykłady konstytucji elastycznych – 

Ustawę Zasadniczą Państwa – Miasta Watykanu oraz zespół norm ustrojowych 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 
4
 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne: Zarys wykładu, Warszawa 2016, s. 

43. 
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prawnym o nazwie „ustawa konstytucyjna”
5
, czego przykładem jest cho-

ciażby tzw. Mała Konstytucja, tj. ustawa konstytucyjna z 17 października 

1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą  

i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie 

terytorialnym
6
. Aktualnie obowiązująca Konstytucja RP swojej zmianie 

poświęca Rozdział XII zatytułowany „Zmiana konstytucji”, jednakże ani 

z tytułu, ani z postanowień przedmiotowego rozdziału nie można  

w sposób jednoznaczny wyprowadzić nazwy dla aktu nowelizującego 

ustawę zasadniczą. Wydaje się jednak, że wielokrotne powtórzenie 

sformułowania „ustawa o zmianie Konstytucji” w treści art. 235 

Konstytucji RP przesądza o tym, że ustrojodawca stosując to pojęcie, nie 

miał na myśli tylko nazwy opisowej wskazującej na przedmiot regulacji, 

a przewidział szczególną nazwę dla tego rodzaju ustaw, odróżniającą je 

od ustaw zwykłych
7
. 

 Należy również podkreślić, że obecnie obowiązująca Konstytucja 

RP nie wprowadza rozróżnienia na zmianę częściową i zmianę całkowitą, 

tj. rewizję konstytucji, którą to dyferencję przewidywała ustawa z dnia 17 

marca 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
8
 (tzw. kon-

stytucja marcowa), stanowiąc w art. 125, że ustawa konstytucyjna będzie 

co 25 lat poddawana rewizji zwyczajną większością Sejmu i Senatu, 

połączonych w tym celu w Zgromadzenie Narodowe. Obecnie spośród 

obowiązujących aktów prawnych rangi konstytucyjnej, instytucję rewizji 

przewiduje chociażby Konstytucja Austrii z 1920 roku
9
. Mając na wzglę-

dzie powyższe, należy uznać, że dopuszczalne są nie tylko zmiany 

konkretnych postanowień Konstytucji RP, ale również inicjatywy 

polegające na zgłoszeniu projektu całkowicie nowej ustawy zasadniczej. 

Jednocześnie, w literaturze przyjmuje się, że zmiana Konstytucji RP 

obejmuje swoim zakresem zarówno nowelizację obowiązujących 

postanowień konstytucyjnych, ale również prawotwórcze działania 

                                                      
5
 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2017, s. 119. 

6
 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 X 1992 roku o wzajemnych stosunkach między 

władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 

samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.). 
7
 B. Banaszak, op. cit., s. 120.  

8
 Ustawa z dnia 17 III 1921 roku – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. Nr 44, poz. 267). 
9
 B. Banaszak, op. cit, s. 53. 
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ustawodawcy polegające na dodawaniu nowych rozwiązań do 

dotychczasowo istniejących
10

. 

 Zmiana ustawy zasadniczej następuje w formie ustawy o zmianie 

Konstytucji RP przy zastosowaniu ogólnej procedury ustawodawczej  

z uwzględnieniem odstępstw wynikających z unormowań 

konstytucyjnych. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że niedopuszczalna 

jest zmiana Konstytucji RP przez ustawę zwykłą. Zgodnie z treścią art. 

235 ust. 1 Konstytucji RP, projekt ustawy o zmianie Konstytucji może 

przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, tj. grupa co 

najmniej 92 posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Katalog ten 

ma charakter zamknięty, a zatem z inicjatywą zmiany Konstytucji RP nie 

może wystąpić chociażby Rada Ministrów czy sami obywatele
11

. Postę-

powanie w sprawie zmiany ustawy zasadniczej rozpoczyna się w Sejmie. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia posłom rozsądnego czasu na 

gruntowne zapoznanie się z treścią projektu, jak również potrzebę 

ochrony przed zbyt pośpiesznym postępowaniem, pierwsze czytanie 

odbywa się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia 

ustawy Sejmowi. Rozwiązanie to stanowi pewnego rodzaju „próg 

spowalniający”
12

 i dotyczy wszystkich projektów ustawy o zmianie Kon-

stytucji RP, bez względu na ich materię. W tym miejscu należy dodać, że 

w świetle z art. 86b Regulaminu Sejmu RP, do rozpatrzenia projektu 

ustawy o zmianie Konstytucji, Sejm może powołać w drodze uchwały 

Komisję Nadzwyczajną (dalej jako: „Komisja”), której skład powinien 

odzwierciedlać reprezentację w Sejmie klubów i kół poselskich. Drugie 

czytanie projektu odbywa się nie wcześniej niż czternastego dnia od dnia 

doręczenia posłom sprawozdania Komisji rozpatrującej określony 

projekt. Zmiana Konstytucji RP następuje w drodze ustawy uchwalonej 

w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie 

dłuższym niż sześćdziesięciu dni przez Senat. Należy wskazać, że treść 

art. 235 ust. 2 Konstytucji RP w sposób jednoznaczny wyłącza 

                                                      
10

 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 235 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 

[w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. II, 

Warszawa 2001, s. 2-3.  
11

W przepisach ustawy konstytucyjnej o trybie przygotowania i uchwalenia 

Konstytucji RP z 1992 roku przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym projekt 

nowej konstytucji mogła zgłosić grupa co najmniej 500 tys. obywateli polskich 

posiadających czynne prawo wyborcze do Sejmu. Obecnie taka możliwość 

jednak nie występuje.  
12

 A. Szmyt, Konstytucja – uchwalenie i zmiana, [w:] A. Szmyt (red.), Leksykon 

prawa konstytucyjnego 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2016, s. 131. 
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możliwość wprowadzenia przez Senat poprawek do projektu ustawy  

o zmianie Konstytucji RP, jak również możliwość odrzucenia projektu 

jako całości, bowiem w obu przypadkach wiązałoby się to  

z zakończeniem postępowania ustawodawczego.  

 Kwestia wnoszenia poprawek do projektu ustawy o zmianie 

Konstytucji została z kolei określona w przepisach Regulaminu Sejmu 

RP. Poprawki może wnieść na piśmie, na posiedzeniu Komisji, która 

rozpatruje konkretny projekt, grupa co najmniej 5 posłów. W razie 

odrzucenia poprawek przez Komisję, wnioskodawcy mogą żądać ich 

zamieszczenia w sprawozdaniu z posiedzenia jako wniosków 

mniejszości, do których powinno zostać dołączone uzasadnienie,  

w którym określone zostałyby cele zmiany oraz ich przewidywane skutki 

społeczne i prawne. Poprawki, jak również wnioski mniejszości można 

zgłaszać do końca drugiego czytania, a ich przyjęcie do projektu ustawy 

o zmianie Konstytucji RP następuje większością 2/3 głosów w obecności 

co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Analogicznie przedstawia 

się także sytuacja w zakresie wycofania poselskiego projektu ustawy  

o zmianie Konstytucji RP, jak również samego poparcia dla konkretnego 

projektu, co może nastąpić do końca drugiego czytania w Sejmie. Jeżeli 

w wyniku cofnięcia poparcia doszłoby do sytuacji, w której projekt 

popierałoby mniej niż 92 posłów, spośród tych, którzy podpisali go przed 

jego wniesieniem, to wówczas taki projekt uważa się za wycofany. 

 Wymagane kworum dla uchwalenia ustawy o zmianie 

Konstytucji RP w każdej z izb wynosi 1/2, przy czym w Sejmie 

przewidziano większość kwalifikowaną 2/3, a w Senacie większość 

bezwzględną. Dla porównania, we Włoszech dla zmiany Konstytucji 

Republiki Włoskiej wymaga się większości kwalifikowanej 2/3 w obu 

izbach, dla zmiany Konstytucji Republiki Czeskiej niezbędne jest 

osiągnięcie większości kwalifikowanej 3/5, zarówno w Izbie Poselskiej, 

jak i Senacie, a w przypadku zmiany Konstytucji Republiki Bułgarskiej 

konieczne jest uchwalenie ustawy przez Zgromadzenie Narodowe 

większością kwalifikowaną 3/4 głosów wszystkich przedstawicieli 

narodu w trzech głosowaniach w różnych dniach
13

. Analiza prawnopo-

równawcza prowadzi zatem do wniosku, że przyjęty w Konstytucji RP 

wymóg w zakresie uchwalenia ustawy o zmianie Konstytucji RP 

większością kwalifikowaną głosów wynoszącą 2/3 w obu izbach, nie 

stanowi, na tle rozwiązań przyjętych w konstytucjach europejskich, 

                                                      
13

 L. Garlicki, op. cit., s. 48.  
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wygórowanej bariery proceduralnej, która mogłaby skutecznie 

uniemożliwiać zmianę ustawy zasadniczej. Współcześnie w porządkach 

prawnych wielu państw odrębność proceduralna trybu zmiany konstytucji 

wyraża się bowiem w ustanowieniu szczególnych wymogów większości  

i kworum, które często są bardziej wymagające od rozwiązań przyjętych 

w polskim porządku prawnym.  

 Zasadne wydaje się być stwierdzenie, że postanowienia 

Konstytucji RP wprowadzają dwa tryby zmiany ustawy zasadniczej, 

które można określić odpowiednio mianem trybu zwykłego  

i kwalifikowanego
14

. Przepis art. 235 ust. 5 Konstytucji RP wskazuje, iż 

uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub 

XII może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po 

pierwszym czytaniu projektu ustawy. A contrario, w odniesieniu do 

zmiany przepisów pozostałych rozdziałów Konstytucji RP obowiązuje 

więc tryb zwykły. Drugą charakterystyczną cechą trybu kwalifikowanego 

jest możliwość przeprowadzenia, w ciągu 45 dni od dnia uchwalenia 

ustawy przez Senat, referendum zatwierdzającego ustawę o zmianie 

Konstytucji RP (referendum konstytucyjne). Z wnioskiem w tej sprawie 

podmioty uprawnione do przedłożenia Sejmowi projektu ustawy  

o zmianie Konstytucji RP zwracają się do Marszałka Sejmu, który 

zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od 

dnia złożenia takiego wniosku. Należy przy tym wskazać, że zasadniczo 

samo zwrócenie się do Marszałka Sejmu z wnioskiem o zarządzenie 

referendum zatwierdzającego jest de facto równoznaczne z jego 

zarządzeniem, bowiem tylko elementy o charakterze formalnym mogą 

stanowić podstawę odmowy w tym zakresie
15

. Zmiana Konstytucji zosta-

je przyjęta, jeżeli opowiedziała się za nią większość głosujących.  

W przeciwieństwie do referendum przeprowadzanego w trybie 

określonym w art. 125 Konstytucji RP, ważność referendum 

konstytucyjnego nie została powiązana z wymogiem określonej 

frekwencji. Podkreślenia wymaga także fakt, że referendum 

zatwierdzające zmianę postanowień rozdziału I, II lub XII Konstytucji 

RP jest instytucją fakultatywną, ponieważ przepis art. 235 ust. 6 odnosi 

się do wybranej części postanowień konstytucyjnych, mających 

fundamentalne znaczenie dla ustroju państwa oraz pozycji jednostki. 

                                                      
14

 A. Szmyt, op. cit. s. 132. 
15

Wśród przyczyn uzasadniających odmowę zarządzenia referendum 

zatwierdzającego zmianę Konstytucji RP przez Marszałka Sejmu można 

wskazać na złożenie mniejszej niż wymagana liczby podpisów pod wnioskiem 

poselskim czy też wadliwie skonstruowane pytanie referendalne. 
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Ponadto, przeprowadzenie referendum zatwierdzającego jest uzależnione 

od decyzji podmiotów mających prawo inicjatywy w zakresie dokonania 

zmiany ustawy zasadniczej, przy czym nie jest w tym przypadku 

wymagana tożsamość podmiotów inicjujących proces legislacyjny  

i referendum
16

. Ważność referendum konstytucyjnego jest stwierdzana 

przez Sąd Najwyższy w składzie całej Izby Pracy, Ubezpieczeń 

Społecznych i Spraw Publicznych nie później niż w ciągu 60 dni od dnia 

ogłoszenia wyników referendum i następnie podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Dziennik 

Ustaw RP”).  

 Ostatnim etapem trybu ustawodawczego przy zmianie 

Konstytucji RP jest przedstawienie przez Marszałka Sejmu, niezwłocznie 

po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej uchwały 

Sądu Najwyższego o ważności referendum, uchwalonej ustawy 

Prezydentowi RP, który podpisuje ją w terminie 21 dni i następnie 

zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw RP. Jeżeli w referendum  

w sprawie zatwierdzenia zmiany Konstytucji RP większość głosujących 

wypowie się za przedstawionymi propozycjami zmian, wówczas 

Prezydent RP zobowiązany jest tą ustawę zaakceptować i podpisać. 

Jednak w sytuacji, gdy ustawa o zmianie Konstytucji RP zostanie 

odrzucona w referendum, wówczas nie może ona wejść w życie. 

 Mając na względzie opisany powyżej tryb zmiany Konstytucji 

RP, uzupełniająco należy wskazać także na regulację zawartą w jej art. 

228 ust. 6, dotyczącą zakazu dokonywania zmian w ustawie zasadniczej 

w trakcie trwania stanu nadzwyczajnego. Przedmiotowy zakaz odnosi 

się zarówno do wszczynania procedury legislacyjnej, jak również do jej 

prowadzenia i podyktowany jest koniecznością zagwarantowania 

ciągłości władzy oraz zapobiegania destabilizacji politycznej państwa.  

W konsekwencji, w okresie trwania stanu nadzwyczajnego nie można 

wnosić do Sejmu projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP,  

a procedowane prace nad projektami już wniesionymi podlegają 

zawieszeniu. Przedmiotowe rozwiązanie jest powszechnie znane także  

w konstytucjonalizmie innych państw. Jako przykład należałoby wskazać 

chociażby Portugalię i Hiszpanię, gdzie za niedopuszczalną uznaje się 

zmianę konstytucji w trakcie trwania stanu wyjątkowego czy wojennego 

lub Belgię i Francję, gdzie nie można podejmować działań w celu zmiany 

                                                      
16

 M. Haczkowska, Komentarz do art. 235 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 

roku, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. 

Haczkowska, LEX [dostęp: 14.02.2017].  
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konstytucji w razie obiektywnie istniejącego zagrożenia państwa czy 

innych sytuacji szczególnych
17

.  

3. Zmiana Konstytucji RP z 2006 roku 

 Po prawie 10 latach obowiązywania ustawy zasadniczej, w dniu 8 

września 2006 roku została uchwalona pierwsza w historii ustawa  

o zmianie Konstytucji RP. Jej podstawę stanowił wniesiony do Sejmu 

przez ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego projekt ustawy 

(druk sejmowy nr 580) dotyczący zmiany przepisu art. 55 Konstytucji 

RP. Jak wskazano w samym uzasadnieniu, wniesienie projektu ustawy 

związane było „z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski 

wynikającymi z faktu przynależności do Unii Europejskiej oraz z treścią 

art. 9 Konstytucji RP, który stanowi, że Rzeczypospolita Polska 

przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”. Proponowana 

nowelizacja Konstytucji RP była podyktowana koniecznością 

zapewnienia stosowania w Polsce prawa unijnego w odniesieniu do 

instytucji europejskiego nakazu aresztowania (ENA), jak również 

stanowiła bezpośrednią reakcję na wyrok Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie o sygn. akt P 1/05
18

, który został 

wydany na skutek pytania prawnego Sądu Okręgowego w Gdańsku  

o zbadanie zgodności art. 607t § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – 

Kodeks postępowania karnego
19

 z art. 55 ust. 1 Konstytucji RP w za-

kresie, w jakim przepis ten zezwala na przekazanie obywatela polskiego 

do państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie 

europejskiego nakazu aresztowania.  

 W tym miejscu należy wskazać, że europejski nakaz 

aresztowania wprowadzony został do polskiego porządku prawnego 

ustawą z dnia 18 marca 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, 

ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks 

wykroczeń
20

. W konsekwencji, do Kodeksu postępowania karnego doda-

no rozdziały 65a oraz 65b stanowiące implementację decyzji ramowej 

                                                      
17

 L. Garlicki, op. cit., s. 49.  
18

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2005 roku, sygn. akt: I 

P 1/05 (Dz. U. nr 77, poz. 680.). 
19

 Ustawa z dnia 6 VI 1997 roku – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr89, 

poz. 555 z późn. zm.). 
20

 Ustawa z dnia 18 III 2004 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – 

Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 69, 

poz. 626). 
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Rady Unii Europejskiej 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 roku 

w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedur przekazywania 

osób między państwami członkowskimi
21

 (dalej jako: „decyzja ramo-

wa”). Z uwagi na fakt, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, była 

ona więc zobowiązana do zapewnienia skuteczności obowiązywania 

decyzji ramowej, co jednak okazało się problematyczne z uwagi na 

ówczesną treść art. 55 Konstytucji RP, która pozostawała w oczywistej 

sprzeczności z regulacją unijną. Zgodnie z definicją legalną, zawartą  

w art. 1 decyzji ramowej, europejskim nakazem aresztowania jest 

„decyzja sądowa wydana przez państwo członkowskie w celu 

aresztowania i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby, 

której dotyczy wniosek, w celu przeprowadzenia postępowania karnego 

lub wykonania kary pozbawienia wolności lub środka 

zabezpieczającego”. Ponadto, w preambule decyzji ramowej wyraźnie 

wskazano, że instytucja europejskiego nakazu aresztowania ma na celu 

uproszczenie procedur ekstradycyjnych, a w dalszej perspektywie 

zastąpienie tradycyjnie rozumianej ekstradycji, stanowiąc jednocześnie 

pierwszy konkretny środek w dziedzinie prawa karnego wprowadzający 

zasadę wzajemnego uznawania. Z tego też względu, opisywana instytucja 

została określona przez Radę Europejską mianem „kamienia węgielnego” 

współpracy sądowej.  

 Implementacja ENA do polskiego porządku prawnego wzbudziła 

liczne kontrowersje, stąd skierowanie pytania prawnego przez Sąd 

Okręgowy w Gdańsku do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie 

zbadanie zgodności nowych przepisów Kodeksu postępowania karnego  

z Konstytucją RP nie wzbudziło zdziwienia w środowisku prawniczym. 

Przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego była przede 

wszystkim kwestia tożsamości instytucji ekstradycji i europejskiego 

nakazu aresztowania. Chociaż w wyroku wskazano na dostrzegalne 

różnice pomiędzy ENA a polskimi procedurami ekstradycyjnymi, to 

jednak Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że ze względu na taką samą 

istotę i sens obu instytucji, europejski nakaz aresztowania należy uznać 

za szczególną formę ekstradycji. Ponadto, w wyroku zwrócono także 

uwagę, iż z punktu widzenia osoby ściganej, przekazanie na podstawie 

europejskiego nakazu aresztowania jest instytucją bardziej dolegliwą niż 

ekstradycja uregulowana w Kodeksie postępowania karnego i z tego też 

                                                      
21

 Decyzja ramowa Rady Europejskiej z dnia 13 czerwca 2001 roku w sprawie 

europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między 

państwami członkowskimi 2002/584/WSiSW (Dz. Urz. UE L2002, 190/1). 
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względu, opierając się na wnioskowaniu prawniczym a minori ad maius, 

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakaz ekstradycji z art. 55 Konstytucji 

RP tym bardziej dotyczy przekazania na podstawie europejskiego nakazu 

aresztowania. Przyjmując taki kierunek wykładni, Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność regulacji zawartej  

w Kodeksie postępowania karnego z treścią art. 55 ust. 1 Konstytucji RP, 

który w sposób wyraźny i generalny stanowił, iż zakazana jest 

ekstradycja obywatela polskiego, jak również orzekł o utracie mocy 

obowiązującej przepisu art. 607t § 1 Kodeksu postępowania karnego  

z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku, tj. z dniem 5 

listopada 2006 roku. Jednocześnie, wskazując na nieodzowność zmiany 

ówcześnie obowiązującego prawa, która umożliwiłaby pełną oraz zgodną 

z Konstytucją RP implementację decyzji ramowej, Trybunał 

Konstytucyjny zaproponował kierunek nowelizacji art. 55 Konstytucji RP 

poprzez wprowadzenie wyjątku od zakazu ekstradycji obywateli 

polskich, dopuszczającego ich przekazywanie na podstawie ENA innym 

państwom członkowskim Unii Europejskiej.  

 Chociaż pierwotnie projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP 

został oceniony pozytywnie, to jednak w Sejmie uległ on zasadniczej 

zmianie poprzez wprowadzenie dodatkowej przesłanki podwójnej 

karalności. Przyjęcie takiego rozwiązania w istocie oznaczało, że 

ekstradycja obywatela polskiego będzie możliwa tylko w sytuacji, gdy 

czyn objęty wnioskiem o ekstradycję będzie stanowić przestępstwo 

według prawa polskiego, zarówno w chwili jego popełnienia, jak również 

w chwili złożenia wniosku. Uznano, że opisane rozwiązanie pozwoli na 

uniknięcie sytuacji, w której inne państwo członkowskie, penalizując 

czyn nieuznawany za przestępstwo na terenie Polski, będzie domagał 

się przekazania obywatela polskiego pod swoją jurysdykcję. Ostateczna 

treść proponowanej zmiany art. 55 Konstytucji RP wywołała nie tylko 

krytyczne opinie w środowisku parlamentarnym, ale również Komitet 

Integracji Europejskiej wskazał, iż przyjęte rozwiązania uniemożliwiają 

pełną implementację prawa unijnego
22

. Niektórzy przedstawiciele doktry-

ny uznali przyjęte rozwiązania za sprzeczne z art. 3 i 4 decyzji ramowej, 

która w sposób enumeratywny wymienia obligatoryjne i fakultatywne 

przesłanki odmowy przekazania podejrzanego
23

. Ponadto, zwrócono tak-

                                                      
22

 R. Chruściak, Zmiany, projekty i propozycje zmian w Konstytucji RP, [w:] R. 

Chruściak (red.) Problemy zmiany konstytucji, Warszawa 2017, s. 12.  
23

 I. J. Biśta, Zmiana wykładni czy zmiana Konstytucji – rozważania na tle 

zmiany art. 55 Konstytucji RP, [w:] B. Banaszak, M. Jabłoński (red.) Konieczne i 
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że uwagę na nadmierną kazuistykę proponowanej zmiany art. 55 

Konstytucji RP, albowiem co do zasady normy prawa konstytucyjnego 

powinny być ujęte w sposób syntetyczny i cechować się wysokim 

stopniem ogólności, by móc być następnie doprecyzowane przez akty 

prawne rangi ustawowej.  

 Konkludując, z punktu widzenia stabilności Konstytucji RP, 

należy wskazać, że nowelizacja z 2006 roku objęła swym zakresem 

zmianę tylko jednego artykułu ustawy zasadniczej. Składający się 

dotychczas z trzech ustępów art. 55 został rozbudowany do pięciu 

ustępów, spośród których w sposób szczególny został zmieniony ust. 2. 

Omawiana zmiana spowodowała odejście od całkowitego zakazu 

ekstradycji i wprowadziła możliwość zastosowania tej instytucji na 

wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli 

możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Polskę umowy 

międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez 

organizację międzynarodową, której Rzeczypospolita Polska jest 

członkiem. Ponadto, została wprowadzona także możliwość dokonania 

ekstradycji bez spełnienia powyższej wskazanego warunku na wniosek 

Międzynarodowego Trybunału Karnego w związku z objętą jurysdykcją 

tego organu zbrodnią ludobójstwa, zbrodnią przeciwko ludzkości, 

zbrodnią wojenną lub zbrodnią agresji, o czym wprost stanowi art. 55 ust. 

3 Konstytucji RP. Należy więc wskazać, że o ile ingerencja w treść 

Konstytucji RP przy nowelizacji z 2006 roku była nieznaczna i z tego 

względu nie stanowiła też zagrożenia dla jej stabilności, to jednak nie 

pozwoliła ona na pełną implementację decyzji ramowej. 

4. Zmiana Konstytucji RP z 2009 roku 

 Problematyka konfliktów z prawem osób posiadających mandat 

posła lub senatora była niewątpliwie najczęstszym podłożem dla 

proponowanych zmian w ustawie zasadniczej. Drugim i zarazem 

ostatnim projektem ustawy o zmianie Konstytucji RP, w odniesieniu do 

którego, proces legislacyjny zakończył się uchwaleniem ustawy w dniu 7 

maja 2009 roku, był projekt ustawy (druk sejmowy nr 432) wniesiony do 

Sejmu RP przez grupę posłów reprezentujących partię Platforma 

Obywatelska. Warto zauważyć, że stanowił on de facto powtórzenie 

projektu z grudnia 2006 roku (druk sejmowy nr 1302), wniesionego przez 

posłów tego samego ugrupowania jeszcze w trakcie V kadencji Sejmu, 

                                                                                                                        
pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, Wrocław 2010, s. 102 

– 103.  
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nad którym prace nie zostały jednak zakończone
24

. Proponowana zmiana 

miała na celu uzupełnienie art. 99 Konstytucji RP poprzez wprowadzenie 

w ust. 3 dodatkowej przesłanki ograniczającej bierne prawo wyborcze do 

Sejmu i Senatu, tj. cenzusu niekaralności, w celu spełnienia społecznych 

oczekiwań i zapobiegnięciu sytuacji, w której w Parlamencie 

Rzeczypospolitej Polskiej będą zasiadały osoby prawomocnie skazane za 

przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.  

 W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP 

podkreślono negatywny stosunek opinii publicznej do faktu zasiadania  

w Sejmie i Senacie osób prawomocnie skazanych, powołując się na 

wyniki badań sondażowych, z których wynikało, iż 85% Polaków uważa, 

że posłowie skazani prawomocnymi wyrokami powinni stracić swój 

mandat. Z tego też względu argumentowano, że przedmiotowa zmiana 

Konstytucji RP pozwoli na poprawę wizerunku organów władzy 

ustawodawczej, ponieważ będzie stanowiła realizację oczekiwań 

obywateli. Ponadto, podkreślono także, iż analogiczne zmiany zostały już 

wcześniej wprowadzone w odniesieniu do mandatów członków organów 

samorządu terytorialnego, stąd standardy wymagane od posłów  

i senatorów nie mogą być niższe od standardów wymaganych od 

radnych. Wnioskodawcy wskazali także na niezbędność dokonania 

całościowo spójnych zmian, zapowiadając jednocześnie podjęcie 

dalszych inicjatyw ustawodawczych
25

, niezwłocznie po dokonaniu zmia-

ny Konstytucji RP, w celu wprowadzenia zakazu kandydowania oraz 

utraty mandatów przez posłów i senatorów prawomocnie skazanych za 

umyślne popełnienie przestępstwa ściąganego z oskarżenia publicznego. 

O ile sama intencja wprowadzenia nowego rozwiązania w zakresie 

wymogu niekaralności parlamentarzystów została uznana za całkowicie 

uzasadnioną i spotkała się z pozytywną oceną, to jednak zarówno 

eksperci, jak również środowisko parlamentarne wskazywało na 

konieczność wprowadzenia pewnych zmian do zaproponowanego 

przepisu art. 99 ust. 3 Konstytucji RP w brzmieniu „Posłem lub 

                                                      
24

 R. Stawicki, Zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997 – 

2011 w świetle projektów ustaw oraz uchwalonych nowelizacji, Kancelaria 

Senatu Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2011, s. 8, http://www.senat.go-

v.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/22/plik/ot-605.pdf [dostęp: 03.02.2018]. 
25

 W uzasadnieniu do projektu zapowiedziano zmianę ustawy z dnia 12 kwietnia 

2001 troku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o 

wykonywaniu mandatu posła i senatora, jak również ustawy z dnia 24 maja 2000 

roku o Krajowym Rejestrze Karnym. 
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senatorem nie może być osoba:1) karana za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego, 2) wobec której wydano prawomocny 

wyrok umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia 

przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego”. Należy 

zaznaczyć, że do projektu ustawy opinię prawną przedstawił ówczesny 

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, podkreślając 

konieczność doprecyzowania przepisu, poprzez wskazanie, iż chodzi  

o wydanie prawomocnego wyroku skazującego. Ponadto, również 

eksperci z zakresu prawa konstytucyjnego w swych opiniach podnosili 

brak merytorycznego dopracowania projektu, na skutek czego, przepis 

nie mógł zostać uchwalony w zaproponowanym przez wnioskodawców 

brzmieniu. 

 W obliczu wielu wątpliwości, które zostały przedstawione przez 

reprezentantów poszczególnych ugrupowań politycznych podczas 

pierwszego czytania projektu ustawy w Sejmie, zdecydowano  

o skierowaniu go do Komisji Nadzwyczajnej w celu wypracowania 

wspólnych rozwiązań. Po ponad 9 miesiącach wytężonych prac, 

ostatecznie doszło do przyjęcia wspólnego projektu ustawy o zmianie 

Konstytucji RP na posiedzeniu Komisji w dniu 19 lutego 2009 roku, 

który stanowił pewien konsensus wypracowany przez wszystkie siły 

polityczne reprezentowane w Sejmie, we współpracy z ekspertami. 

Efektem tych wielomiesięcznych prac i licznych dyskusji było 

uchwalenie przez Sejm w dniu 7 maja 2009 roku ustawy o zmianie 

Konstytucji RP nowelizującej art. 99 poprzez dodanie do niego nowego 

ust. 3 w następującym brzmieniu: „Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie 

może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego”. 

Ponadto, aby uniknąć destabilizacji ówczesnego Sejmu i Senatu, 

wprowadzono także zastrzeżenie, że przepis ten będzie miał zastosowanie 

dopiero do następnej, tj. VI kadencji Sejmu i Senatu. Następnie ustawa 

została skierowana do Senatu, gdzie była przedmiotem analizy dwóch 

komisji senackich – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

oraz Komisji Ustawodawczej. Pomimo faktu, że żadna z nich  

w przyjętych stanowiskach nie rekomendowała Senatowi przyjęcia 

przedmiotowej ustawy o zmianie Konstytucji RP, to jednak w dniu 1 

lipca 2009 roku izba wyższa przyjęła ustawę, która następnie weszła  

w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, tj. w dniu 21 

października 2009 roku.  
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 Warto zaznaczyć, że cenzus niekaralności nie stanowi novum  

w polskim porządku prawnym, bowiem przewidywały go regulacje 

konstytucyjne w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, jak również 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Cechą charakterystyczną 

unormowań przedwojennych było obowiązywanie cenzusu niekaralności 

zarówno w odniesieniu do czynnego, jak i biernego prawa wyborczego. 

Należy jednocześnie wskazać, że cenzus niekaralności zarówno  

w konstytucji marcowej z 1921 roku, jak również w konstytucji 

kwietniowej z 1935 roku, był ujmowany jako pewna klauzula ogólna, 

której uszczegółowienie następowało na poziomie ustawowym  

w ordynacjach wyborczych. Z kolei Konstytucja Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku
26

 nie przewidywała cenzusu nie-

karalności w wyborach do Sejmu, jednakże regulacje ustawowe, tj. trzy 

ordynacje wyborcze odpowiednio z 1946 roku, z 1976 roku oraz z 1985 

roku, wprowadzały, obok katalogu osób pozbawionych praw 

wyborczych, także kategorię „osób niebiorących udziału w głosowaniu”, 

do których zaliczano m.in. osoby odbywające karę pozbawienia 

wolności, aresztu oraz osoby tymczasowo aresztowane
27

. Stosowanie ta-

kich ogólnych formuł opisujących czyny, których popełnienie 

skutkowało utratą praw wyborczych, prowadziło w istocie do znacznego 

rozszerzenia zakresu cenzusu niekaralności. Ostatecznie, w 1989 roku 

uchylono przepisy ustanawiające faktyczny cenzus niekaralności  

w wyborach parlamentarnych poprzez wprowadzenie kategorii „osób 

niebiorących udziału w głosowaniu”, a postulaty zmiany prawa 

wyborczego w tym zakresie pojawiły się dopiero podczas IV kadencji 

Sejmu i odnosiły się już wówczas tylko do ograniczenia biernego prawa 

wyborczego. 

 Podsumowując tę część rozważań należy wskazać, że istotę 

omawianej regulacji stanowiło ograniczenie prawa wybieralności celem 

wyeliminowania spośród potencjalnych kandydatów osób niegodnych 

sprawowania funkcji posła lub senatora. Podobnie jak zmiana Konstytucji 

RP z 2006 roku, także i druga nowelizacja z 2009 roku ograniczyła się do 

rozbudowania dotychczasowej materii jednego artykułu.  

W konsekwencji, również w tym przypadku nie można było mówić  

                                                      
26

 Konstytucja Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 VII 1952 roku (t.j. Dz. U. Nr 

7, poz. 36 z późn. zm). 
27

 Opinia prawna w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji 

RP – wprowadzenie tzw. cenzusu niekaralności w wyborach do Sejmu i Senatu 

(druk nr 432), BA WAUiP  1252/08.  
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o zagrożeniu z punktu widzenia stabilności ustawy zasadniczej
28

, bowiem 

zakres nowelizacji dotyczył stosunkowo wąskiego zagadnienia.  

 Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotowa zmiana wzbudziła 

pewne wątpliwości, m.in. w kontekście ograniczenia swobody suwerena 

w wyborze swoich reprezentantów. Podczas obrad Sejmu wskazywano, 

że każde ograniczenie możliwości ubiegania się o mandat tworzy wyłom 

od zasady demokracji
29

. Ponadto, podnoszono, iż zamierzony cel nowe-

lizacji można było również osiągnąć przy zastosowaniu środków mniej 

radykalnych – poprzez nowelizację ustaw zwykłych, w szczególności 

ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu, bez potrzeby nowelizowania 

ustawy zasadniczej. Negatywnie został oceniony także deklarowany  

w uzasadnieniu populizm jako jeden z motywów opisywanej zmiany 

Konstytucji RP. Zwłaszcza podczas obrad Senatu, podnoszono, że 

zjawiskiem niepokojącym jest sytuacja, w której dąży się do zmian 

uzasadnionych zapotrzebowaniem społecznym i wolą większości, 

bowiem to właśnie zadaniem Konstytucji RP jest ograniczanie władzy 

większości i ochrona zagrożonych wartości.  

5. Zakończenie  

 Analiza zmian dokonanych w Konstytucji RP od początku jej 

obowiązywania prowadzi do wniosku, że zakres ingerencji w pierwotny 

tekst ustawy zasadniczej jest nieznaczny. Konstytucja RP została 

znowelizowana bowiem tylko dwukrotnie – odpowiednio w 2006 oraz  

w 2009 roku, a przedmiotem zmian były kwestie mające charakter 

drugorzędny, które nie wpływały zasadniczo na zasady ustroju państwa, 

system rządów czy sytuację jednostki. W tym kontekście można mówić  

o pewnej stabilności Konstytucji RP, która ze względu na istotę 

regulowanej przez nią materii, ma stanowić oparcie dla działań 

długofalowych i nie powinna być poddawana gwałtownym  

i nieuzasadnionym zmianom. Jednakże, podkreślenia wymaga również 

fakt, że postulatów, założeń programowych, wstępnych czy też 

faktycznie zgłoszonych projektów ustaw w przedmiotowym okresie było 

o wiele więcej. Mając na względzie powyższe, należy wskazać, że 

propozycje zmian Konstytucji RP są wyraźnie dostrzegalnym 

zjawiskiem. 

                                                      
28

 R. Chruściak, Zmiany, projekty i propozycje zmian w Konstytucji RP, [w:] R. 

Chruściak (red.) Problemy…, s. 13.  
29

 R. Chruściak, Prace konstytucyjne w latach 2008 – 2011, Warszawa 2013, s. 

40 – 41.  
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 Konieczna wydaje się zatem refleksja nad przyczyną tak niewielu 

zmian dokonanych w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej. Należy 

bowiem zaznaczyć, że zasada stabilności Konstytucji RP nie implikuje jej 

niezmienności
30

. W tym kontekście, swą aktualność zachowuje pogląd  

Z. Radwańskiego, w ocenie którego „stabilność i pewność prawa to 

niewątpliwie cenne wartości, akceptowane jednak tylko wtedy, gdy samo 

prawo zawiera treści pożądane społecznie. (…) Stabilność prawa nie 

identyfikuje się więc z jego niezmiennością”. Wydaje się, że przyczyny 

tak niewielu zmian dokonanych w ustawie zasadniczej należy 

poszukiwać w kwestiach proceduralnych, poddając analizie tryb jej 

zmiany. Problem braku tzw. kompromisu konstytucyjnego, wynikającego 

z rozbieżności w koncepcjach zmiany Konstytucji RP, jest konsekwencją 

barier o charakterze formalnoprawnym, jak również niskiego poziomu 

kultury politycznej, prezentowanego przez uczestników systemu 

politycznego. Poglądy reprezentowane przez poszczególne ugrupowania 

polityczne są na tyle odmienne, że w rezultacie uniemożliwia to 

nowelizację ustawy zasadniczej, ze względu na wymóg przegłosowania 

projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP kwalifikowaną większością 

głosów. Jak pokazuje praktyka, problem osiągnięcia realnego konsensusu 

pomiędzy ugrupowaniami politycznymi jest na tyle dostrzegalny, że 

można uznać, iż kwestie proceduralne są swoistym hamulcem dla 

inicjatyw mających na celu zmianę ustawy zasadniczej. W tym wypadku, 

przejaw stabilności Konstytucji RP ma w istocie charakter negatywny. 

Ponadto, nie widać również społecznego zapotrzebowania i przyzwolenia 

na zmianę tego aktu normatywnego, bowiem wszelkie dyskusje w tym 

zakresie odbywają się głównie w kręgach polityczno – eksperckich, 

aniżeli wśród obywateli.  

 Podsumowując, chociaż Konstytucja RP obowiązuje od 

kilkunastu lat w praktycznie niezmienionej treści, to należy mieć na 

względzie, że nie satysfakcjonuje ona wszystkich jej użytkowników, 

skoro co jakiś czas w różnych ośrodkach, grupach politycznych czy 

społecznych pojawiają się kolejne koncepcje jej zmiany
31

. Niezbędna jest 

okresowa ocena przydatności postanowień ustawy zasadniczej  

w kontekście zmieniającej się nieustannie rzeczywistości, przy czym 

należy mieć na uwadze, że zmiana Konstytucji RP powinna być 

traktowana jako ultima ratio, tj. powinna nastąpić dopiero wówczas, gdy 

                                                      
30

 B. Banaszak, op. cit., s. 55.  
31

 M. Kruk, Propozycje zmian Konstytucji RP z 1997 r. Próba klasyfikacji, [w:] 

R. Chruściak, Problemy…, Warszawa 2017, s. 55. 
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istnieje jasno sprecyzowany cel takiej zmiany, którego nie da się osiągnąć 

w drodze realizacji czy też interpretacji dotychczasowych postanowień 

konstytucyjnych bądź gdy dany cel wyraźnie koliduje  

z dotychczasowymi postanowieniami
32

.  
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Code Makarewicz, the Polish Penal Code of 1932 

 

Abstrakt 

 11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach odzyskała swoją 

niepodległość. Jednym z wyzwań młodego państwa było ujednolicenie 

prawodawstwa. W 1919 r. Sejm Ustawodawczy powołał Komisją 

Kodyfikacyjną, która miała przygotować projekty jednolitego 

ustawodawstwa. W sekcji prawa karnego powołanej do opracowania 

projektu Kodeksu karnego główną rolę odegrał profesor Juliusz 

Makarewicz. Ostateczny projekt kodeksu został przyjęty 14 września 

1931 r., a stał się aktem obowiązującym 1 września 1932 r. Kodeks 

zawierał dwie sprzeczne ze sobą teorie: szkołę klasyczną i socjologiczną. 

Z jednej strony legalną definicję przestępstwa, zasadę subiektywizmu  

i indywidualizmu odpowiedzialności karnej, a z drugiej stosowanie 

środków zabezpieczających, które miały być stosowane dla sprawców 

niebezpiecznych dla społeczeństwa. 

Słowa kluczowe:  

Profesor Juliusz Makarewicz, Kodeks Karny z 1932 roku, Kodeks 

Makarewicza 

Abstract 

 On November 11, 1918, Poland regained its independence after 

123 years. One of the challenges was the unification of legislation. In 

1919, the Legislative Sejm appointed the Codification Committee, which 

was to prepare draft uniform legislation. In the criminal law section 

established to draft the Penal Code, Professor Juliusz Makarewicz played 

the main role. The final draft code was adopted on 14 September 1931 

and became an act in force on 1 September 1932. The codex contained 
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two contradictory theories: a classical and sociological school. On the one 

hand, the legal definition of crime, the principle of subjectivism and 

individuality of criminal responsibility, and on the other, the use of 

safeguards to be applied to perpetrators who are dangerous to society. 

Key words:  

Professor Juliusz Makarewicz, Penal Code of 1932,  Makarewicz Code 

 

„Mamy już dowód, że powód robi wrażenia korzystne 

(wśród Niemców,  

a więc ludzi z pewnością nie kierujących się chęcią 

pisania uprzejmości z wersalskiej kurtuazji).”
1
 

 

„Jest dla nasz rzecz bardzo ciekawą i interesującą, jak oceniają inne 

narody,  

szczególnie posiadający inny światopogląd,  

nasz Kodeks Karny.”
2
 

 

 

Wstęp 

  W wyniku trzech rozbiorów w 1795 roku z map zniknęła 

Rzeczpospolita Polska. Dopiero po 123 latach w wyniku korzystnej 

sytuacji międzynarodowej spowodowanej wojną pomiędzy państwami 

zaborczymi (podczas I Wojny Światowej, która miała miejsce w latach 

1914 – 1918 Rosja była w grupie państw Ententy/Trójporozumienia,  

a Niemcy i Austro-Węgry w państwach Centralnych/Trójprzymierza) 11 

listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Jednym z wyzwań 

młodego państwa oprócz obrony własnych granic było ujednolicenie 

prawodawstwa. Oprócz trzech systemów pozaborczych (pruski, 

niemiecki, austriacki i rosyjski) były również regulacje polsko-

francuskiego prawa cywilnego (Kodeks Napoleona i Kodeks Cywilny 

Królestwa Polskiego) oraz przepisy prawa węgierskiego na Spiszu  

i Orawie (tutaj najdłużej utrzymały się regulacje związane z prawem 

                                                      
1
 J. Makarewicz, Projekt Polskiego Kodeksu Karnego, „Gazeta Administracji i 

Policji Państwowej”, 1924, nr 1, s. 5. 
2

 J. W. Śliwowski, Kodeks Karny Polski w opinji [sic!] obcych, „Głos 

Sądownictwa” 1936, t. VIII, nr 7–8, s. 593. 
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małżeńskim)
3
. Ujednolicenie prawa, czy wręcz wprowadzenie własnego 

ustawodawstwa oprócz ułatwień prawnych miało być potwierdzeniem 

politycznej i prawnej suwerenności państwa oraz narodu polskiego
4
. Po-

czątkowo władze polskie doszły do wniosku, że ustawodawstwo państw 

pozaborczych będzie nadal obowiązywało za wyjątkiem tych przepisów, 

które były skierowane przeciwko narodowi polskiemu
5
.  

Komisja Kodyfikacyjna 

 Dlatego już w niecałe cztery miesiące po pierwszym posiedzeniu 

Sejmu Ustawodawczego 3 czerwca 1919 r. powołano Komisją 

Kodyfikacyjną, która miała przygotować projekty jednolitego 

ustawodawstwa cywilnego i karnego. Prace nad zmianami prawa karnego 

rozpoczęto już w tym samym roku. Powstał odrębny wydział pod nazwą 

Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej, której prezesem został 

Franciszek Nowodworski, wiceprezesami Edmund Krzymuski i Juliusz 

Makarewicz, a sekretarzem Antoni Mogilnicki, którego zastąpił później 

Emil Stanisław Rapaport. W niedługim czasie Wydział podzielona na 

dwie sekcje (16  maja 1920 roku): prawa materialnego i postępowania 

karnego. Przewodniczącym sekcji karnej (prawa materialnego) został 

Juliusz Makarewicz
6
, zastępcą Wacław Makowski, a sekretarzem gene-

ralnym, sędzia Sądu Najwyższego Emil Stanisław Rappaport,  

a oprócz nich inni teoretycy z katedr uniwersyteckich oraz praktycy  

z Sądu Najwyższego, prokuratury, czy adwokatury (wspomnieć można 

takie postacie jak: Antoni Mogilnicki, Edmund Krzymuski, Witold 

Prądzyński). Warto zaznaczyć, że oprócz stałych członków Sekcji  

w pracach brali również inni prawnicy oraz specjaliści z innych dziedzin 

nauki (zwłaszcza z logiki, socjologii, czy psychiatrii)
7
. Liczba członków 

stałych ze wstępnych dziesięciu osób powiększyła się do dwunastu.  

8 profesorów, 3 sędziów Sądu Najwyższego, 3 adwokatów, a dwie osoby 

wykonywały inny zawód prawniczy
8
, z tego połowa (6) pochodziła  

                                                      
3
 A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008, s. 255. 

4
 A. Dziadzio, Austriacki kodeks cywilny ABGB na ziemiach polskich w XX 

wieku  [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej, red. J. Malec, Kraków 

2001, s. 503. 
5
 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, 

Warszawa 2009, s. 581. 
6
 Od autora: w niektórych książkach błędnie przy Makarewiczu jest napisane 

imię Julian zamiast Juliusz. 
7
 D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Warszawa 2008, s. 485 – 487. 

8
 Profesor mógł być również praktykiem stąd większa liczba po sumowaniu. 
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z Warszawy, 4 z Galicji (Kraków, Lwów), a 2 z Poznania – tak wyglądał 

skład Wydziału jeśli chodzi o liczby, który odpowiadał proporcjom 

terytorialnym państwa
9
. Ponadto w skład komisji wchodziło dwóch 

przedstawicieli Sejmu, którzy byli łącznikami między Komisją 

Kodyfikacyjną, a Izbą Parlamentu. Kodeks powstał pod wpływem dwóch 

sprzecznych ze sobą teorii: szkoły klasycznej i socjologicznej. Z jednej 

strony wprowadzał legalną definicję przestępstwa, zasadę subiektywizmu 

i indywidualizmu odpowiedzialności karnej, a z drugiej stosowanie 

środków zabezpieczających, które miały być stosowane niezależnie od 

kary dla sprawców niebezpiecznych dla społeczeństwa
10

. Ostateczny pro-

jekt Kodeksu karnego został przyjęty 14 września 1931 r., a stał się 

aktem obowiązującym 1 września 1932 r. na mocy rozporządzenia 

prezydenta
11

. Do tego czasu z wyżej wymienionych powodów korzystno 

z przepisów państw zaborczych, czyli odpowiednio: na ziemiach byłego 

zaboru rosyjskiego Kodeks karny rosyjski z 1903 roku, na ziemiach 

byłego zaboru austriackiego ustawa karna austriacka z 1852 roku, a na 

obszarze byłego zaboru pruskiego Kodeks karny niemiecki z 1871 roku 

każdy z polskimi zmianami
12

.  

Charakterystyka Kodeksu karnego z 1932 r. 

 Kodeks liczył 295 artykułów, które były zawarte w 42 

rozdziałach, a więc miał charakter syntetyczny. Dla porównania: rosyjski 

kodeks, który obowiązywał na ziemiach polskich liczył 627 artykułów, 

austriacki 525, a niemiecki 310. W latach międzywojennych również inne 

kraje (Szwajcaria, Czechosłowacja i Niemcy) ustanawiały podobne 

(syntetyczne) projekty. Było to pogląd doktryny i ówczesnej metody 

techniki legislacyjnej oraz chciano pozostawić sędziom jak najwięcej 

swobód w orzekaniu
13

.  Kodeks był podzielony na dwie części:  

 część ogólną, która składała się z 16 rozdziałów (92 artykuły); 

 część szczególną, która obejmowała 26 rozdziałów (17 – 42), 

czyli liczyła 203 artykułów. 

                                                      
9
 S. Płaza, Historia Prawa w Polsce na tle porównawczym,. Część III. Okres 

międzywojenny, Kraków 2001, s. 337. 
10

 A. Dziadzio, Powszechna… , op. cit., s. 257. 
11

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Kodeks 

karny (Dz.U. nr 60 poz. 571). 
12

 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit.,, s. 595. 
13

 S. Płaza, op. cit.,, s. 486. 
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 Pierwsza część została podzielona na rozdziały, które zawierały 

informacje o: mocy obowiązującej ustawy, zasadzie odpowiedzialności, 

usiłowaniu, podżeganiu i pomocnictwu, zbiegowi przestępstw, karami 

zasadniczymi, karami dodatkowymi, wymiarowi kar, warunkowemu 

zawieszeniu wykonaniu kary, warunkowemu zwolnieniu postępowaniu  

z nieletnim, środkom zabezpieczającym, przedawnieniu, zatarciu 

skazania, wyjaśnieniu wyrażeń ustawowym oraz zakres do ustaw 

szczegółowych. Druga cześć z kolei regulowała zagadnienie związane ze 

zbrodnią i występkami (spisywała poszczególne przestępstwa). Różniły 

je oczywiście wymiar kary. Pierwsze (zbrodnie) było zagrożone karą 

śmierci lub karą więzienia od lat pięciu (zbrodnia), a drugie (występki) 

karą więzienia do lat pięciu, aresztem powyżej trzech miesięcy i grzywną 

powyżej trzech tysięcy złotych. Natomiast ustawa o wykroczeniach
14

 

regulowała pozostałe przestępstwa
15

. Było to nowoczesne rozwiązanie 

ponieważ wtedy panował jeszcze tzw. trójpodział, czyli zbrodnie, 

występki oraz wykroczenia umieszczano w jednym kodeksie
16

. Kodeks 

dzielił kary na dwie grupy: zasadnicze (czyli orzekane samoistnie)  

i dodatkowe (warunkiem było zasądzenie kary zasadniczej, czyli były jej 

uzupełnieniem). Do kar zasadniczych należały: kara śmierci, więzienie, 

areszt i grzywna (art. 37). Natomiast do kar dodatkowych: utrata praw 

publicznych i obywatelskich praw honorowych, prawa wykonywania 

zawodu, praw rodzicielskich lub opiekuńczych, przepadek przedmiotów  

i narzędzi, ogłoszenie wyroku w prasie. 

Szkoła klasyczna i socjologiczna, czyli część ogólna Kodeksu 

 Kodeks Makarewicza opierał się również na pięciu 

podstawowych zasadach: zasada formalnej równości wobec prawa 

karnego, zasada odpowiedzialności karnej, zasada subiektywizmu, zasada 

humanitaryzmu oraz zasada środków zabezpieczających, czyli łączył ze 

sobą szkołę klasyczną i socjologiczną. Założenia szkoły klasycznej 

kształtowały się na przełomie XVIII i XIX wieku i nawiązywały do 

oświeceniowej idei wolnej woli człowieka oraz do takich zasadach jak: 

nullum crimen („nie ma przestępstwa”) oraz nulla poena sine lege 

poenali („nie ma przestępstwa, nie ma kary”), a co ważne kara miała być 

proporcjonalna w stosunku do czynu zabronionego, a wyłączenie winy 

można nastąpić na przykład: w przypadku choroby psychicznej, czy 

                                                      
14

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. - Prawo o 

wykroczeniach (Dz.U. nr 60 poz. 572). 
15

 D. Makiłła, op. cit., s. 495. 
16

 K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, , Warszawa 2003, s. 295-298 oraz 319. 



P. Marek: Kodeks Makarewicza, czyli polski kodeks karny z 1932 r. 

542 

 

stanie wyższej konieczności
17

. Ponadto człowiek jest jednostką racjonal-

ną (ma wybór jeśli chodzi o swoje postępowanie i jest za nie 

odpowiedzialny), jest jednostką wolną, ma wolną wolę, czyli  

w świadomy sposób wybiera zło. Skoro wszyscy mogą być 

potencjalnymi przestępcami to kara jest sprawiedliwą odpłatą za 

wyrządzone zło. Doprowadza to do wniosku, że bez prawa karnego, bez 

groźby kary nie może istnieć społeczeństwo
18

. Z kolei szkoła socjolo-

giczna powstała w skutek konfliktu między szkołą klasyczną,  

a antropologiczną. Jej przedstawiciele rozpatrywali zarówno czynniki 

jednostkowe jak i społeczne u źródła przestępczości. Wprowadzili 

rozbudowaną typologią przestępców: przestępcy okazjonalni, przestępcy 

z namiętności, recydywiści, chroniczni recydywiści i inni. Przestępczość 

według nich jest zjawiskiem społecznym, a prawo karne ma z nim 

walczyć, a w szczególności z przestępcami niepoprawnymi, 

niebezpiecznymi i recydywistami. Jak pisał Franz von Liszt: „Więzienie 

zabezpieczające dla notorycznego przestępcy: dom pracy połączony  

z drylem wojskowym bez żadnych ceregieli  i to tak tanio, jak tylko 

możliwe, nawet jeśli te dranie zginą. Nieodzowna kara chłosty. 

Przestępcę notorycznego trzeba unieszkodliwić i to na jego, a nie na nasz 

koszt. Dostarczenie mu wyżywienie, powietrza, ruchu itd. według 

racjonalnych zasad to nadużycie podatników”
19

. Jednakże kara powinna 

być sprawiedliwa. Proponowali obok niej (kary) stosować również środki 

zabezpieczające i właśnie takie dwutorowe podejście miało kilka 

kodeksów w I połowie XX wieku (szwajcarski z 1908 roku, austriacki  

z 1910 roku, czy niemiecki z 1909 roku) z polskim Kodeksem karnym
20

. 

Zasada formalnej równości wobec prawa karnego oznacza, że wszyscy są 

równi wobec prawa i równocześnie wszyscy mają być tak samo 

traktowani w zakresie odpowiedzialności karnej. Kolejna zasada, czyli 

zasada odpowiedzialności karnej wiąże się z dwiema łacińskimi 

sentencjami: nullum crimen sine lege oraz nulla poena sine lege poenali 

anteriora. Pierwszą z nich można przetłumaczyć na „nie ma przestępstwa 

poza prawem”, czyli jeżeli nie ma normy prawnej, która ustanawia karę 

za czyn, to ten czyn nie jest karalny. Zarówno czyn jak i kara 

przewidziana za niego musi być zapisana w ustawie. Z kolei druga 

sentencja oznacza, że nie jest przestępstwem czyn, który jest popełniany 

                                                      
17

 J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017, s. 43. 
18

 J. Błachut, A. Gaberze, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2006, s. 42-43. 
19

 D. Janicka, Makarewicz a Liszt. Próba analizy porównawczej, „Czasopismo 

Prawo-Historyczne”, 2015, t. LXVII, s. 115. 
20

 J. Warylewski, op. cit.,, s. 48-49. 
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przed wejściem w życie ustawy
21

. Obie normy zostały zapisane w art. 1  

i 2 kodeksu karnego. Zasada subiektywizmu polega na indywidualizacji 

winy i kary, która wyraża się w subiektywnych postawach 

odpowiedzialności. Sprawca wiedział, że popełnia przestępstwo lub 

godził się na nie przy czym odpowiada tylko za skutki zamierzone  

i przewidywalne, a nie odpowiada za takie, których nie mógł przewidzieć 

(art. 15). Dlatego sędzia podczas rozprawy powinien uwzględniać takie 

czynniki, które wpływały na wymiar kary
22

. Takimi czynnikami był 

niedorozwój umysłowy, czy choroba psychiczna. Wykluczono od 

odpowiedzialności były dzieci, które nie ukończyły trzynasty rok życia,  

a warunkowo odpowiadały te między 13, a 17 rokiem życia („tj. nie 

osiągnąwszy rozwoju umysłowego i moralnego w takim stopniu, by mógł 

rozpoznać znaczenie czyni u kierować swem postępowaniem” - art. 69  

i 70). Zasada subiektywizmu wpływała na czyny spowodowane w czasie 

przekroczenie granicy obrony koniecznej (art. 21 § 2), czy usiłowania 

(art. 23). Odrzucono odpowiedzialność kolektywną i akcesoryjną co było 

widoczne przy odpowiedzialności podżegacza i pomocniku (zgodnie  

z art. 29 odpowiadali oni w swoich granicach oraz osobno od sprawcy)
23

. 

Kolejną zasadą była zasada humanitaryzmu, która wywodziła się z epoki 

oświecenia, a sprowadzała się do tego, że kara śmierci miała charakter 

wyjątkowy, którą wykonywano przez powieszenie (art. 38). Wykonywa-

no ją w przypadku pięciu przestępstw:  

1. zamach na niepodległy byt państwa; 

2. zamach na życie lub zdrowie Prezydenta RP; 

3. typ kwalifikowany zdrady wojennej; 

4. akcji dywersyjnej w czasie wojny; 

5. za zabójstwo. 

 Jak widać pierwsze cztery punkty dotyczyły przestępstw 

(nazwijmy ogólnie) politycznych, a ostatnie było przestępstwo pospolite. 

W tej zasadzie potwierdza się podobnie jak w zasadzie subiektywizmu 

osobne traktowanie dzieci (brak odpowiedzialność do 13 roku życia,  

a w wieku 13-17 lat jedynie środki wychowawcze i poprawcze). 

Skazanego można było zwolnić po odbyciu 2/3 kary, nie mniej niż 8 

miesięcy, a w przypadku kary dożywocia nie mniej niż 15 lat (art. 65 § 2) 

co było nowością w kodeksach karnych. Do tej zasady należy również 

                                                      
21

 D. Makiłła, op. cit., s.  495. 
22

 B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, 

Poznań 2007, s. 231. 
23

 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, op. cit.,, s. 595-596. 
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nadzwyczajne złagodzenie kary, rehabilitacja ustawowa i sędziowska 

oraz zatarcie skazania.  

 Ostatnią zasadą i zarazem jedyną należącą do szkoły 

socjologicznej, była zasada środków zabezpieczających. Przestępców 

umieszczano w specjalnych zakładach i stosowano tylko wobec osób 

niepoczytalnych lub wobec recydywistów. Dlatego kodeks był 

„dwutorowy” – obok kary równolegle stosowano środki zabezpieczające. 

Kodeks wyróżniał cztery typy takich środków: 

1. leczenie dla całkowitych lub tylko częściowo niepoczytalnych  

w przypadku chorych psychicznie (zamiast kary); 

2. leczenie dla alkoholików i narkomanów (zamiast kary); 

3. przymusowo dla osób, które wykazywały „wstręt do pracy” 

(obok kary); 

4. przymusowo dla recydywistów i zawodowych przestępców 

(obok kary). 

 Każdy na okres pięciu lat z możliwością przedłużenie na kolejne 

pięć lat. Środki zabezpieczające od początku budziły krytykę oraz 

sprzeciw. Sugerowano, że stanowią one naruszenie swobód 

obywatelskich oraz zasady nullum crimen, a stosowanie może 

doprowadzić do nadużyć
24

. Warto również napisać kilka zdań na temat 

konstrukcji podżegania i pomocnictwa w polskim kodeksie karnym. Dla 

sprecyzowania: podżegaczem była to osoba, która nakłania inną do 

przestępstwa (art. 26), a pomocnikiem jest osoba, która udzielała pomocy 

w wykonaniu czynem lub słowem jak również przed lub w czasie 

popełnienia, a ta pomoc może być materialna lub moralna (art. 27).  

Kodeks odrzucał winę akcesoryjną oraz udział w cudzym przestępstwie. 

Opierał się na czterech przesłankach: zasadzie odpowiedzialności 

samoistnej, zasada indywidualizacji winy, zasadzie odpowiedzialności 

niezależnej oraz na zasadzie indywidualizacji odpowiedzialności
25

. Pod-

żegacz i pomocnik odpowiadali w granicach swojego zamiaru, osobno 

                                                      
24

 Ibidem, s. 596-597, D. Makiłła, op. cit., s. 496-497. 
25

 T. Bojarski, Zagadnienia odpowiedzialności karnej za podżeganie i 

pomocnictwo świetle poglądów Profesora Juliusza Makarewicza (rozwiązania 

kodeksu karnego z 1932 roku) [w:] I. Nowikowski, P. Strzelec (red.), 

Karnopolityczne koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza - wczoraj i dziś (w 

50. rocznicę śmierci) : materiały z konferencji naukowej pt. "Karnopolityczne 

koncepcje Profesora Juliusza Makarewicza - wczoraj i dziś (w 50. rocznicę 

śmierci)",  Lublin 2006, s. 31 
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wobec tych, którzy dokonali lub mieli dokonać przestępstwo. Każdy 

odpowiada za siebie, czyli jest to indywidualizacja za swoje czyny. 

Podżegacz i pomocnik odpowiadali jak za usiłowanie przestępstwa jeżeli 

go nie dokonano, a jeżeli nie usiłowano dokonać to mogli liczyć na 

nadzwyczajne złagodzenie kary albo nawet uwolnienie od niej (art. 29). 

Kodeks przewidywał również konstrukcję (jak byśmy dziś powiedzieli) 

„czynnego żalu” – w przypadku zapobiegnięciu przestępstwa nie 

odpowiadali za swoje czyny albo mogli liczyć na nadzwyczajne 

złagodzenia kary – art. 30. Kodeks wprowadza również sędziowski 

wymiar kary. Sędzia każdą sprawę musi rozpatrzeć indywidualnie wedle 

swojego swobodnego uznania mając na uwadze wszelkie okoliczności, 

które wpływają na karalność czynu (art. 54). Jeśli chodzi o wymiar kary 

kodeks wprowadza dolną i górną granicę sankcji karnej (kara względnie 

oznaczona). Ponadto kodeks wprowadzał warunkowe zawieszenie kary 

(art. 61) w przypadku kar nie wyższych niż dwa lata pozbawienia 

wolności (nie dotyczyło recydywistów)  na okres 2-5 lat, a taka osoba nie 

mogła popełnić w tym okresie nowego przestępstwa (art.61). Natomiast 

kiedy postępowanie skazanego rokuje, że nie będzie popełniał 

przestępstwa można było go warunkowo zwolnić po odbyciu 2/3 kary,  

a okres próby wynosił od roku do pięciu lat (rozdział X. Warunkowe 

zwolnienie). Wyróżniono również zagadnienia związane z:  

 przedawnieniem ścigania – zaniechanie tej czynności po upływie 

od 5 do 20 lat, od popełnienia czynu zabronionego (art. 86); 

 przedawnienie wyrokowania – zaniechanie wyroku po upływie 

od 10 do 25, od popełnienia przestępstwa (art. 87); 

 przedawnienie kary i środków zabezpieczających – zaniechanie 

wykonanie tych środków jeżeli od wyroku do czasu rozpoczęcia 

wykonania go minął okres dłuższy niż 15-30 lat (art. 89). 

 Okresy były zależne, czy czynem bezprawnym był występek, czy 

zbrodnią (ta z kolei dzieliła się na taką, która była zagrożoną karą śmierci 

lub dożywociem albo stanowiła inną zbrodnię). Istniało również zatarcie 

skazania, który trwało 10 lat i równało się z usunięciem wpisów  

z rejestrów karnych (art. 90). 

Część szczegółowa kodeksu 

 Druga część kodeksu karnego z 1932 roku zajmowała się 

poszczególnymi rodzajami przestępstw. Na pierwszym miejscy zostały 

wymienione w rozdziale XVII przestępstwa związane ze zbrodnią stanu 
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(art. 93 – 98) oraz przeciw interesom zewnętrznym państwa i stosunkom 

międzynarodowym (art. 99-113). Katalog tych przestępstw został 

również uwzględniony w rozporządzeniach (z 1928
26

 i 1934 roku
27

)  

i dekrecie (z 1938
28

) Prezydenta RP oraz w ustawie (również z 1938 

roku
29

). Osobno, poza kodeksem, natomiast rozpatrywano sprawy zwią-

zane ze szpiegostwem
30

. Kolejno przedstawiono przestępstwa przeciwko 

zrzeszeniom prawa publicznego (art. 114-171), czyli: przeciwko 

związkom samorządowym, przeciwko głosowaniu w sprawach 

publicznych, przeciwko władzom i urzędom, przeciwko wymiarowi 

sprawiedliwości (połączonymi z fałszywymi zeznaniami oraz uwolnienia 

pozbawionego wolności) oraz przeciwko porządkowi publicznemu. 

Szeroko pojęte dobro publicznego było również chronionemu  

w przepisach dotyczących przestępstw związanych z: fałszowaniem 

pieniędzy (art. 175-186), o przestępstwach przeciwko dokumentom (art. 

187-194), i przestępstwach sprowadzenie niebezpieczeństwa publicznego 

(art. 215-222), przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej (art. 223-

224), przestępstwa urzędnicze (art. 286-293) i przeciwko uczuciom 

religijnym (art. 172-174). Ochroną indywidualną zajmowały się przepisy 

związane z przestępstwami przeciwko małżeństwu (art. 197-198), 

przeciwko opiece i nadzorowi (art. 199-202), przeciwko obyczajności 

płciowej (art. 203-214), życiu i zdrowiu (art. 225-247) o przestępstwach 

naruszających wolność jednostki (art. 248-252), naruszenie tajemnicy 

(art. 253-254), zniewagi (art. 255-256), przestępstwa przeciwko mieniu 

(art. 257-272) i przestępstwa przeciwko szkody wierzycieli (art. 273-

285). Kodeks wyraźnie odróżniał ściganie z oskarżenia prywatnego od 

ścigania na wniosek pokrzywdzonego. Do pierwszej grupy należy sprawy 

związane z np.: naruszeniem nietykalności cielesnej, swobody 

mieszkania, czy tajemnicy korespondencji. Jeżeli strona odstąpiła od 

                                                      
26

 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. o 

postępowaniu dorąźnem (Dz.U. nr 33 poz. 315). 
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94 poz. 851). 
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 Dekret Prezydenta RP z dnia 22 listopada 1939 roku o ochronie niektórych 

interesów państwa (Dz. U. 91, poz. 623). 
29

 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1938 roku o ochronie imienia Jozefa Piłsudskiego 

(Dz. U. nr 25, poz. 219). 
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oskarżenia skutkiem było umorzenie postępowania
31

. Inna sprawa miała 

miejsce w przypadku oskarżenia prywatnego na wniosek: od chwili 

złożenia oskarżenia główną rolę zajmował prokurator oraz nie było 

możliwe wycofanie się z wniosku. Ponieważ do tej grupy należały takie 

przestępstwa jak: uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego bliskich, 

czy gwałtu seksualnego ustawodawcy chodziło, że pokrzywdzony może 

nie chcieć składać taki wniosek
32

. 

 Na szczególną uwagę zasługują przestępstwa pozbawienia życia 

człowieka. Regułą była oczywiście umyślność, a wyjątkami w przypadku 

wzruszenia, litości (eutanazji), szoku połogowego u matek, czy 

pojedynku potraktowanego jak występek co było niejako hołdem wobec 

dawnej, szlacheckiej tradycji
33

. Natomiast przestępstwa przeciwko mie-

niu dzielił na: kradzież, rabunek, przywłaszczenie, oszustwo oraz 

uszkodzenie rzeczy cudzej (paserstwo umieszczono w grupie przestępstw 

przeciwko porządkowi publicznemu). 

 Wspomnieć można o dwóch (nazwijmy to) „ciekawostkach”. 

Pierwsza dotyczy zniewagi w Polsce przedstawiciela obcego państwa, 

które rozumiano jako naruszenie dobrych stosunków międzynarodowych. 

Przepis najczęściej dotyczył osoby… Adolfa Hitlera (!) jako naczelnika 

państwa niemieckiego. Cytując Michała Pietrzaka w „Reglamentacji 

wolności prawy w Polsce”: „Poza ochroną „dobrego imienia” krwawego 

dyktatora Trzeciej Rzeszy, nie zdarzały się właściwie przypadku 

stosowania art. 111 § 2, z jednym bodaj wyjątkiem, kiedy pewien 

tygodnik humorystyczny wyraził się w sposób uwłaczający o osobie 

holenderskiej następczyni tronu ks. Julianie, bawiącej się w Polsce  

w 1938 roku w Polsce. Do postępowania sądowego zdaje się nie doszło. 

Orzecznictwo ścieśniało ochronę do obcych głów państw i do 

konkretnych zarzutów – według artykułów 255 i 256 kodeksu karnego. 

Nie wchodziło zatem w rachubę stawianie w stan oskarżenia za 

niewybredne napaści przeciw obcym przywódcom państwowym ze 

strony prasy prawicowej, kiedy na przykład: „Merkuriusz Ordynaryjny” 

nazywał przywódców Frontu Ludowego w sojuszniczej Francji 
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piastujących godność premiera i ministrów – „galerią galerników”
34

. Dru-

gą „ciekawostką” jest, że kodeks szczególnie zajmował się sprawami 

związanymi z komunistami. Głównie chodziło o stosowanie wysokich 

kar w stosunku do ludzi o takich poglądach. Jak pisał Makarewicz: 

„Państwo (…) nie może patrzeć obojętnie na fakt, iż ktoś na 

zgromadzeniu publicznym pochwala zamach na własność”
35

 – chodziło  

o artykuł 154 § 2 nawoływanie do popełnienia zbrodni stanu.  

 Nie zapomniano także o pomocnictwie lub podżeganiu do 

samobójstwa, a nawet o pojedynku amerykańskim (rozumiane jako 

samobójstwo z losowania). Kodeks wyróżniał również zabójstwa 

nieumyślne w czasie popełnienia innego przestępstwa (traktowano takie 

przestępstwa jako zbrodnię)
36

.  

Dalsze praca nad kodeksem oraz czas obowiązywania 

 Kiedy projekt kodeksu był już zakończony przedstawiona go 

Komisji Kodyfikacyjnej i tam 14 września 1931 roku został przyjęty na 

posiedzeniu Komitetu Organizacji Pracy. Następnie trafił on do 

Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie oceniała go wewnątrzresortowa 

komisja wiceministra Stefana Sieczkowskiego. Tam też nastąpiła 

dyskusja (9 marca 1932 roku) z udziałem Makarewicza, Makowskiego  

i Rappaporta na temat zmian merytorycznych oraz redakcyjnych. Kolejne 

zmiany wprowadzono już w biurze prawnym Prezesa Rady Ministrów
37

. 

W końcu na mocy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej Polski  

(wtedy był to Ignacy Mościcki) z 11 lipca 1932 roku kodeks karny 

wszedł w życie od 1 września 1932 roku. Jak widać vacatio legis trwało 

zaledwie kilka tygodni. W tym samym dniu wszedł w życie również inny 

akt prawny, a mianowicie prawo o wykroczeniach. Pomimo tego oba 

akty nie wyczerpywały całego spektrum prawa karnego materialnego. 

Osobno bowiem uregulowano prawo karne wojskowe, prawo karno-

skarbowe, a ponadto przepisy karne zostały zawarte w ustawach 

szczegółowych związanych z prawem administracyjnym
38

. 

                                                      
34

 M. Pietrzak, Reglamentacja wolności prasy w Polsce (1918-1939), Warszawa 

1963, s. 489 i nast. oraz w F. Ryszka (red.), Historia państwa i prawa Polskiego 
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35

 J. Makarewicz, Propaganda komunizmu, a kodeks karny, „Gazeta Sądowa 
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Kodeks Karny z 1932 roku obowiązywał do 1969 roku, kiedy to 19 

kwietnia ustawą Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej III kadencji 

wprowadzony tak zwany kodeks karny Andrejewa
39

. W mocy pozostał 

jedynie rozdział XI (artykuły 69-78) o nieletnich, aż do 

uchwalenia Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 

października 1982 r.
40

 

Kilka słów na temat Juliusza Makarewicza 

 Nie wypada przy pisaniu artykułu na temat kodeksu karnego  

z 1932 roku nie wspomnieć na temat postaci Juliusza Makarewicza. 

Wszakże to od jego nazwiska jest druga nazwa tego kodeksu, czyli 

Kodeksie Makarewicza. Przyszły profesor urodził się 5 maja 1872 roku  

w Samborze. W Tarnowie rozpoczął naukę w gimnazjum, by skończyć 

ten etap edukacji po przeprowadzce w Krakowie. W latach 1889-1893 

studiował prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, by tam rok później uzyskać stopień doktora. Po niej miał 

udać się na roczne stypendium w celach naukowych. W semestrze 

zimowy w Halle u Franza von Liszta, a w semestrze letnim w Berlinie  

u Josepha Kohlera. Nie do końca jednak wiadomo w jakim charakterze 

miały te praktyki się odbywać
41

. Krótko po powrocie nastąpiła pierwsza 

próba uzyskania habilitacji. Nie doszło do niej ponieważ swój sprzeciw 

wyrazili referenci (dzisiaj recenzenci) profesor Edmund Krzymuski  

i profesor Józef Rosenblatt. Jaki był tego powód? Po pierwsze 

Makarewicz przedstawił trzystustronicową pracę napisaną po niemiecku 

(wystarczyłby kilkunastostronicowy artykuł napisany po polsku), a po 

drugie kandydat i recenzenci (zwłaszcza Krzymuski) reprezentowali 

zupełnie różne poglądy jeśli chodzi o filozofię, czy raczej filozofię prawa 

karnego. Ostatecznie druga próba, która miała miejsce w 1897 roku 

zakończyła się sukcesem za pomocą pracy, a raczej krótkiego artykułu: 

„Idealny zbieg przestępstw w ustawie karnej austriackiej. Studium 

krytyczne”. Zapewne owocem pierwszego niepowodzenia jest największe 

dzieło Makarewicza: Einführung in die Philosophie des Strafrechts auf 

                                                      
39

 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1969 r. Nr 13, 

poz. 94). 
40
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entwicklungsgeschichtlicher Grundlage
42

. Karierę naukową dzielił z ka-

rierą sędziowską (1894-1904), która (zapewne z powodu zazdrości 

pozostałych pracowników) nie układała się dobrze, a zakończyła się 

uzyskaniem przez Makarewicza tytułu profesora nadzwyczajnego.  

W 1907 roku przeprowadził się do Lwowa na tamtejszy Uniwersytet 

Lwowski gdzie pozostał do śmierci. Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości został przewodniczącym sekcji prawa karnego Komisji 

Kodyfikacyjnej. Tutaj widać wpływ jego osobę na resztę członków 

grupy: odrzucił on wstępne projekty kodeksu karnego
43

, a zaproponował 

swój sposób pracy: najpierw przygotował kwestionariusz programowy  

w którym zawarł pytania pogrupowane w ośmiu działach. Podczas 

spotkań najpierw referował Makarewicz, następnie koreferenci (Edmund 

Krzymuski, Aleksander Mogilnicki i Franciszek Nowodworski). Później 

odbywała się dyskusja, a następnie głosowanie
44

. W 1937 Rada Wydziału 

Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza nadała Makarewiczowi 

tytuł doktora honoris causa
45

. W czasie II Wojny Światowej prowadził 

zajęcia w ramach tajnego nauczania podziemnego Uniwersytetu Jana 

Kazimierza.  Oprócz tego, że był aktywnym członkiem Komisji 

Kodyfikacyjnej należał również do Państwem Akademii Umiejętności.  

Z niej został wykreślony w 1949 roku wraz z innymi profesorami, którzy 

nie wrócili do kraju. Tym z kolei, którzy wcześniej zastanawiali się, czy 

wrócić do kraju powiedział: „tylko nie do Krakowa”
 46

! Pokazuje to jaki 

stosunek miał do tego miasta mimo, że przeżył on w nim lata swojej 

młodości, dojrzałości oraz kariery naukowej i sądowej. 

                                                      
42

 Wydanie polskie: J. Makarewicz, z niem. przeł. K. Jakubów; (red.) A. 
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historyczno-rozwojowe, Lublin 2009. 
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Krzymuski (1918 i 1919).   
44
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Zakończenie 

 Niewątpliwie kodeks karny z 1932 roku jest dziełem 

syntetycznym, samodzielnym, napisany prostym, ale fachowym 

językiem, bez zbędnej kazuistyki, które odpowiadało potrzebom tamtych 

czasów.  Jest dziełem wybitnym również w wyniku „krytycyzmu wobec 

dominujących szkół i kierunków oraz z intelektualnej odwagi nakazującej 

»iść własną drogą«. Jednocześnie jednak w dużej mierze oparty był na 

najnowocześniejszych tendencjach występujących wówczas  

w ustawodawstwie europejskim
47

.” Ustawa było również opisywana oraz 

oceniana przez zagranicznych (głównie niemieckich) prawników i były to 

w większości oceny pozytywne (kodeks już w fazie projektu był 

tłumaczony na niemiecki, czy francuski i wysyłany do tamtejszych 

prawników). Warto tutaj przedstawić chociaż jedną: „polski kodeks karny 

z 1932 r. zaliczał się do najlepszych osiągnięć nowszego ustawodawstwa 

karnego w Europie
48

”. Na koniec warto zacytować myśl profesora 

Makarewicza: „Człowiek myślący pyta - co to jest prawo, jak jest jego 

funkcja społeczna, jakie powinno być prawo, by odpowiedzieć 

potrzebom społecznym, jak zorganizować prawo karne, by nie było 

przestępców”
49

. 
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Marsz Niepodległości – pomiędzy kontrowersją  

a patriotyczną manifestacją 

The Independence march – between controversy and patriotic 

manifestation 

 

Abstrakt  

 Marsz Niepodległości jest jednym z najpopularniejszych 

wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Organizowany od 2010 roku szybko zyskał na popularności szczególnie 

w środowiskach narodowo-radykalnym i kibicowskim. Odbywa się 

corocznie 11 listopada na ulicach Warszawy, a uczestniczą w nim tysiące 

osób z całej Polski. Marsz wzbudza wiele kontrowersji każdego roku. 

Jego krytykę głoszą przede wszystkim środowiska lewicowe oraz 

niektóre media. Wiąże się to przede wszystkim z hasłami 

prezentowanymi przez uczestników, a nawet przejawami agresji. Media 

lewicowe i prawicowe różnią się znacząco w przekazywaniu informacji 

na temat tego wydarzenia. 

Słowa kluczowe:  

marsz niepodległości, Polska, manifestacja 

Abstract 

 The Independence March is one of the most popular events 

commemorating the regaining of independence by Poland. Organized 

since 2010, it has quickly gained popularity, especially in the national-

radical and fan communities. It takes place every year on November 11 

on the streets of Warsaw, and thousands of people from all over Poland 

participate in it. The march arouses a lot of controversy every year. His 
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criticism is predominantly of leftist circles and some media. This is 

mainly related to the slogans presented by the participants, and even 

manifestations of aggression. Left-wing and right-wing media differ 

significantly in communicating information about this event. 

Key words:  

independence march, Poland, manifestation 

 

 Marsz Niepodległości jest jednym z najpopularniejszych 

wydarzeń upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości. 

Organizowany od 2010 roku szybko zyskał na popularności szczególnie 

w środowiskach narodowo-radykalnym i kibicowskim. Odbywa się 

corocznie 11 listopada na ulicach Warszawy, a uczestniczą w nim tysiące 

osób, w tym osoby kojarzone z polityką. W Marszu Niepodległości biorą 

udział również osoby z innych państw, głównie nacjonaliści z Francji, 

Hiszpanii czy Włoch. Z roku na rok marsz przyciąga coraz większe 

rzesze ludzi. 

 Marsz rokrocznie wzbudza kontrowersje. Jego krytykę głoszą 

przede wszystkim środowiska lewicowe oraz niektóre media, na przykład 

Gazeta Wyborcza czy telewizja TVN. Wiąże się to między innymi  

z hasłami prezentowanymi przez uczestników, a nawet przejawami 

agresji. 

 Artykuł będzie próbą odpowiedzi na pytanie czy Marsz 

Niepodległości ma za zadanie prowokować do niechęci wobec takich 

grup społecznych jak na przykład środowiska lewicowe i homoseksualne, 

czy może jest patriotyczną manifestacją upamiętniającą ważną dla narodu 

datę. Autorzy porównają także przekaz medialny wydarzenia  

w najważniejszych stacjach informacyjnych w kraju i zagranicą.  

Prawo do zgromadzania się 

 Od kilku lat okres po 11 listopada, dniu na który w Polsce 

przypada rocznica odzyskania niepodległości, jest czasem kiedy to 

politycy różnych ugrupowań przedstawiają projekty zmiany ustawy 

Prawo o zgromadzeniach. Jedenastego listopada – w ten ważny dla 

narodu dzień odbywa się wiele zgromadzeń ludzi o różnych (często 

skrajnych) poglądach, a manifestować może każdy, kto ma pełną 

zdolność do czynności prawnych, a więc osoby fizyczne i prawne.  
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W przypadku gdy wywiązują się kwestie sporne czy manifestacja nie 

zakłóci porządku publicznego, o możliwości manifestowania decyduje 

kolejność zgłoszeń
1
. Wolność organizowania pokojowych zgromadzeń  

i uczestniczenia w nich zapewnia obywatelom Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 57 (Wolności i prawa polityczne)
2
.  

 Ustawa Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 roku 

definiuje zgromadzenie jako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni, 

która jest dostępna dla nieokreślonych imiennie osób w nieokreślonym 

miejscu. Jego celem jest odbycie wspólnych obrad lub wspólne 

wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych
3
. Trudno wyobrazić sobie 

sytuację, w której władze demokratycznego państwa odmawiają 

obywatelom prawa do zgromadzenia się i wyrażania swoich poglądów. 

Wolność słowa można wyrażać na wiele sposobów, między innymi 

właśnie poprzez manifestacje, pikiety i demonstracje. Wtedy to 

publicznie anonimowa grupa niezwiązanych ze sobą osób wyraża swoje 

poparcie lub sprzeciw dla jakiejś sprawy, konkretnych problemów 

politycznych lub społecznych
4
. Prawo to zapewniają również dokumenty 

prawa międzynarodowego jak choćby Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka: „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego zgromadzania  

i stowarzyszania się (art. 20)”
5
 oraz Europejska Konwencja Praw Czło-

wieka: „Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się 

oraz swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia 

związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich 

interesów (art. 11)”
6
. 

 Ustawa Prawo o zgromadzeniach określa zarówno na jakich 

zasadach można zorganizować zgromadzenie, jak powinno przebiegać 

oraz kiedy należy je rozwiązać. Według niej organizator zgromadzenia 

                                                      
1
 http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2002989.html#, „Nowelizacja zgromadzeń. 

Administracja zablokuje manifestacje obywatelskie?”, dostęp: 10.02.2018. 
2
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U., nr 

78 poz. 483). 
3
 Ustawa prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz. U., poz. 1485). 

4
http://ngo.um.warszawa.pl/sites/ngo2.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykuly/

przewodnik_dzialaj_w_przestrzeni.pdf, „Działaj w przestrzeni! Jak zorga-

nizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie”, s. 4, dostęp: 

10.02.2018]. 

, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka(rezolucja Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1948 r.). 
6
Europejska Konwencja Praw Człowieka (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284). 
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zawiadamia odpowiedni organ gminy o zamiarze zorganizowania 

przedsięwzięcia w taki sposób, by wiadomość dotarła do wspomnianego 

organu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed datą 

planowanego zgromadzenia. Następnie organ otrzymujący 

zawiadomienie, udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji 

Publicznej informację o miejscu i terminie zgromadzenia. 

 Kolejnym krokiem, który leży w gestii organu gminy jest 

poinformowanie właściwego komendanta powiatowego Policji,  

a w przypadku takiego wydarzenia jak Marsz Niepodległości  

w Warszawie – komendanta rejonowego Policji o zgromadzeniu, 

przekazując odpowiednie zawiadomienie. Organizator zgromadzenia jest 

zobowiązany ustawowo do zawiadomienia organu gminy o zamiarze 

zorganizowania przedsięwzięcia pisemnie, ustnie do protokołu, za 

pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

 Organ gminy może zakazać zgromadzenia się nie później niż 96 

godzin przed wydarzeniem, jeżeli istnieje podejrzenie, że jego cel narusza 

wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie się zakłóci 

uczestnictwo osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych, 

bądź mających przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby 

pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia lub 

naruszy przepisy kodeksu karnego, jego odbycie może zagrażać życiu, 

zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach. W takiej sytuacji organ 

gminy udostępnia informację na stronie podmiotowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 Organ gminy ma prawo wyznaczyć przedstawiciela, który 

weźmie udział w wydarzeniu. Jego uczestnictwo jest obowiązkowe  

w przypadku, gdy istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że może 

dojść do niebezpieczeństwa naruszenia porządku publicznego w trakcie 

jego trwania. 

 Ustawa określa również w jakiej sytuacji zgromadzenie może 

zostać rozwiązane: „jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi 

albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy niniejszej 

ustawy albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony 

przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania 

zgromadzenia, nie rozwiązuje go”
7
. W tej sytuacji rozwiązanie zgroma-

                                                      
7
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku – prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. poz. 

1485). 
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dzenia następuje poprzez wydanie ustnej decyzji, która polega na 

natychmiastowym wykonaniu. Poprzedzone jest ono dwukrotnym 

ostrzeżeniem osób, które są uczestnikami zgromadzenia o możliwości 

jego rozwiązania. Decyzję przedstawia się na piśmie w terminie do 72 

godzin od jej podjęcia, przewodniczącemu zgromadzenia lub ogłasza się 

ją publicznie jeśli nie można się skontaktować z przewodniczącym. 

Historia Marszu Niepodległości 

 Marsz Niepodległości nie ma długich tradycji. Organizowany jest 

on stosunkowo od niedawna, a mianowicie od listopada 2010 roku. 

Wtedy to wypłynął pomysł zorganizowania ogólnopolskiego marszu 

upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości. Do tego czasu 

w pojedynczych miastach w kraju były organizowane marsze na dużo 

mniejszą skalę. Głównymi pomysłodawcami i organizatorami wydarzenia 

były dwa największe polskie stowarzyszenia narodowe: Młodzież 

Wszechpolska
8
 i Obóz Narodowo-Radykalny

9
. Działacze tych organizacji 

w 2011 roku utworzyli Stowarzyszenie Marszu Niepodległości, które 

obecnie jest organizatorem przedsięwzięcia.  

 Pierwszy Marsz Niepodległości przyciągnął znaczną grupę osób 

z środowisk narodowych oraz środowiska kibicowskie. Już wtedy 

wydarzenie zostało nagłośnione przez media, zarówno te uważane za 

lewicowe, jak i prawicowe. Wiele osób publicznych krytykowało lub 

popierało Marsz. Do ważniejszych incydentów należało zatrzymanie 

obecnego prezydenta Słupska Roberta Biedronia, który należał do kontr 

manifestującej grupy. Po drugiej stronie znaleźli się między innymi: 

Janusz Korwin-Mikke, Artur Zawisza, Rafał Ziemkiewicz, Artur 

Górski, Jan Żaryn, Jacek Bartyzel, Ryszard Bender, Jerzy Robert 

                                                      
8
 Młodzież Wszechpolska – powstała w 1922 roku organizacja, która skupia w 

swoich szeregach młode osoby, przede wszystkim studentów. Ich głównym 

motywem działań jest łączenie tradycyjnych wartości z nowoczesnym 

patriotyzmem. Członkowie prowadzą ożywioną pracę formacyjną na 

cotygodniowych spotkaniach, podczas akcji bezpośrednich, a także w czasie 

obozów szkoleniowych i rekreacyjnych (http://mw.org.pl/about/da-sie/, dostęp: 

12.02.2018). 
9
Obóz Narodowo-Radykalny jest ruchem społecznym, który skupia młodych 

Polaków. Bliskie im są takie wartości jak Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, 

Tradycja i Przyjaźń. Nie są również partią polityczną, gdyż jak twierdzą nie 

interesuje ich udział w „oligarchicznych rozgrywkach parlamentarnych” 

(https://www.onr.com.pl/czym-jest-onr/, dostęp: 12.02.2018). 
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Nowak, Anna Raźny, Stanisław Pięta,  Paweł Kukiz i Adam „Pih” 

Piechocki. 

 Rok później do Marszu przyłączyły się kolejne stowarzyszenia, 

na przykład: Związek Żołnierzy Narodowych Sił 

Zbrojnych, Stowarzyszenie Solidarni 2010, Oddział Warszawski 

Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Obóz Wielkiej 

Polski,  Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja Republikańska. Między 

uczestnikami Marszu a policją doszło do licznych przepychanek 

słownych i fizycznych. Poza tym jednym z incydentów było spalenie 

wozu transmisyjnego TVN Meteo.  

 Rok później odbył się kolejny marsz pod hasłem „Odzyskajmy 

Polskę”. Tego roku utworzono Straż Marszu Niepodległości, której 

głównym zadaniem była ochrona uczestników zgromadzenia oraz 

pilnowanie porządku. Według danych przedstawianych przez 

organizatorów w Marszu wzięło udział około stu tysięcy uczestników. 

Podobnie w roku 2013, w Marszu również uczestniczyło tylu 

manifestujących, organizatorzy natomiast zrezygnowali z obstawy 

policji. Porządku strzegła wyłącznie Straż Marszu Niepodległości
10

. 

 Każdego roku w Marszu Niepodległości bierze udział coraz 

więcej osób z całej Polski. Jedną z kontrowersji, które budzi rokrocznie 

Marsz jest rzeczywista liczba uczestników wydarzenia. Zarówno media, 

organizatorzy jak i Policja i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy podają  

dane, które bardzo się od siebie różnią. Na przykład w roku 2017 według 

danych Policji w Marszu brało udział około 60 tysięcy osób, natomiast 

według warszawskiego Ratusza jedynie około 30 tysięcy. Stacja TVP 

Info podała, że tego samego roku w Warszawie manifestowało około 100 

tysięcy osób
11

. 

 Do kolejnych kontrowersji należą między innymi hasła 

wygłaszane przez manifestujących. W trakcie zgromadzenia, uczestnicy 

wypowiadają takie hasła jak na przykład: Raz sierpem, raz młotem, 

czerwoną hołotę, A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści, Nie 

tęczowa, nie laicka, tylko Polska katolicka, Serca rosną i j**ać TVN; 

Polska cała, tylko biała; Cała Polska krzyczy z nami: wypi**dalać  

z uchodźcami!, Duma, duma, narodowa duma; Nasze ulice, nasze 

                                                      
10

 https://marszniepodleglosci.pl/historia/, dostęp: 11.02.2018. 
11

http://pikio.pl/tego-nikt-nie-przewidzial-znamy-frekwencje-marszu-niepodle-

glosci/, dostęp: 11.02.2018. 
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kamienice, Kto nie skacze ten czerwony, Polacy przeciw imigrantom 

Precz z islamską emigracją, Armia wyklęta, Polska o Was pamięta, To 

jest jeden z naszych celów, Adam Michnik w Izraelu, Nie pomoże płacz 

Michnika, my rządzimy na ulicach, Jebać UPA i Banderę, hej, hej, hej, 

Antifa, Antifa, łowcy hifa, Biało-czerwone, to barwy niezwyciężone, 

Dziadek w ORMO, a ty w KOD-zie, demokracja zawsze w modzie, Tu 

Polska nie Bruksela, tu się zboczeń nie popiera
12

. 

 W Marszu każdego roku poza Polakami bierze udział wiele osób 

z innych państw. Do Polski przyjeżdżają nacjonaliści, na przykład  

z Francji, Hiszpanii, Włoch, Norwegii, czy Węgier, aktywnie wspierając 

manifestujących
13

. 

 Rosnąca popularność wydarzenia w 2017 roku stała się 

przyczyną zarejestrowania Marszu przez władze urzędu wojewódzkiego 

jako zgromadzenia cyklicznego na kolejne cztery lata
14

. W związku z tym 

została ustalona stała trasa przemarszu manifestujących osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Raport-zgromadzenia-11-

listopada-2017-1.pdf, dostęp: 12.02.2018. 
13

 https://marszniepodleglosci.pl/historia/, dostęp: 11.02.2018. 
14

 https://medianarodowe.com/gronkiewicz-waltz-chciala-zablokowac-tegorocz-

ny-marsz-niepodleglosci-przejdziemy/, dostęp: 11.02.2018. 
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Rysunek 1. Trasa przemarszu manifestujących podczas Marszu 

Niepodległości w 2017 roku 

 

Źródło: https://marszniepodleglosci.pl/trasa/ [data dostępu: 22.03.2018]. 

 

Kontrmanifestacje 

 Jednym z aspektów prawa do zgromadzeń jest prawo do 

organizowania kontrmanifestacji. Reguluje je ustawa Prawo  

o zgromadzeniach. Chodzi tu o co najmniej dwa zgromadzenia, które 

organizowane są chociażby w części w tym samym miejscu i czasie. Nie 

ma przy tym możliwości odbycia ich w sposób, który na pewno nie 
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zagrażałby życiu, zdrowiu lub mieniu w znacznych rozmiarach
15

. Należy 

pamiętać, że Konstytucja daje prawo do organizowania tylko pokojowych 

zgromadzeń. Dlatego częściowo dochodzi do kolizji Konstytucji i ustawy 

zakładającej, że kontrmanifestacja może prowadzić do zagrożenia 

zdrowia, życia lub mienia. Nie każde jednoczesne zgromadzenie będzie 

prowadziło do takiej sytuacji, nie mniej urzędnicy wolą zapobiegać 

ewentualnym niebezpieczeństwom, które mogłyby czekać na obywateli. 

Z reguły władze gmin starają się nie konfrontować zgromadzeń  

i wykorzystywać prawo do rozłączania wrogo nastawionych grup
16

. 

 11 listopada 2017 roku Amnesty International przeprowadziło 

obserwację wydarzeń rozgrywających się na ulicach Warszawy i tego jak 

wyglądał przemarsz konkurujących obozów ideologicznych. Jednym  

z nich była stojąca w opozycji do Marszu Niepodległości Koalicja 

Antyfaszystowska. „Zmowa powszechna”.  

 Uczestnicy zgromadzenia placu Politechniki rozpoczęli 

manifestację muzyką oraz bębnami. Organizatorzy rozdawali naklejki  

z napisami: Wolne miasto Warszawa, Bób, hummus, ojczyzna, Obóz 

warzywno-owocowy, Mówię nie miesięcznicom oraz ulotki, na przykład: 

Po co te kominiarki czyli Czarny blok, Trzy strzały symbole 

antyfaszystowskie. Uczestnicy wznosili takie hasła jak: Warszawa wolna 

od faszyzmu, Ani kapitalizm ani nacjonalizm, Wolność, równość i pomoc 

wzajemna, Polska samorządowa nie narodowa, Tak dla uchodźców, nie 

dla narodowców, Narodowcy, szmalcownicy, wypie**alać ze stolicy, 

Polska biała tylko zimą, Znajdzie się kij na faszystowski ryj, Faszyści, 

burżuje, wasz koniec się szykuje, Cała Polska antyfaszystowska
17

.  

 Osoby, które stały w opozycji do Marszu Niepodległości na 

kontrmanifestacji mają ze sobą flagi Polski i Unii Europejskiej, tęczowe 

flagi LGBT i biseksualizmu, panseksualizmu, flagi czarno-czerwone  

z symbolami antyfaszystowskimi oraz przynależności do określonych 

organizacji, na przykład: Partii Zieloni, Stowarzyszenia Odnowa, 

Lambda Warszawa, Pracownia Demokratyczna, Komitet Obrony 

Demokracji, Partia Razem, Pracownicza Demokracja, Akcja 

                                                      
15

 Ustawa prawo o zgromadzeniach… 
16

 http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2002989.html#, „Nowelizacja zgromadzeń. 

Administracja zablokuje manifestacje obywatelskie?”, dostęp: 10.02.2018. 
17

 https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Raport-zgromadzenia-11-

listopada-2017-1.pdf, dostęp: 12.02.2018. 
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Antyfaszystowska, Feministyczna Brygada Rewolucyjna Febra, Strajk 

kobiet
18

. 

 Manifestujących każdego roku poza funkcjonariuszami Policji 

oddziela około 150 metrów i duże czarne płachty, które sprawią, że 

demonstrujący nie będą utrzymywać ze sobą kontaktu wzrokowego. Tego 

dnia na ulicach Warszawy trudno dostrzec radość z odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Niestety w ciągu kolejnych dni po święcie 

państwowym można zobaczyć zdemolowane ulice miasta. 

 Osoby biorące udział w marszu niepodległości często na swoich 

sztandarach niosą hasła nacjonalistyczne. Zdaniem Witolda 

Pokruszyńskiego to właśnie tendencje o charakterze nacjonalistycznym 

są główną przyczyną kryzysów we współczesnej Europie. Tendencje  

i ruchy nacjonalistyczne mogą przeradzać się w otwarte konflikty 

wewnątrznarodowe. W wielu sytuacjach  ludność cywilna staje się jakby 

zakładnikiem nacjonalistyczno-populistycznych przywódców, wystepu-

jących w imieniu większości
19

. 

 W opinii niektórych socjologów w Europie tożsamość 

wspólnotowa została uwolniona od różnego rodzaju zależności i stała się 

rezultatem kompromisu na zasadach twórczości i incjatywy politycznej. 

Efektem tego procesu było osłabienie państw narodowych i postępujący 

proces integracji europejskiej.  Taki stan rzeczy z czasem przyniósł 

jednak konsekwencje – utarczki o charakterze plemiennym
20

. W litera-

turze pojawiają się odniesienia do trybalizmu, czy raczej neotrybalizmu 

we współczesnej Europie
21

. Maffesoli określa go jako zjawisko przede 

wszystkim kulturowe, a dopiero później ekonomiczne, polityczne, czy 

religijno-etyczne. Takie społeczeństwa charakteryzuje „rozproszenie 

stadne”, dla którego przeciwwagą są racjonalnie przemyślane 

społeczeństwa doby modernizmu. Neotrybalizm zakłada, że 

dotychczasowe powiązania o charakterze klasowym, zastępowane są 

często nietrwałymi więzami o charakterze emocjonalnym
22

.  

                                                      
18

 https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2017/11/Raport-zgromadzenia-11-

listopada-2017-1.pdf, dostęp: 12.02.2018. 
19

W.Pokruszyński, Bezpieczeństwo teoria i praktyka, Kraków, 2017, s. 7. 
20

Z Bauman, Po nowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 389  
21

M. Maffesoli, Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach 

ponowoczesnych, Warszawa 2008, s. 6. 
22

B. Smolik, Współczesny nacjonalizm w Europie – próba charakterystyki 

wybranych fragmentów, Wrocław, 2015. 



F. Kowalska, M. Wojciechowski: Marsz Niepodległości – pomiędzy 

kontrowersją a patriotyczną manifestacją 

565 

 

 W opinii niektórych badaczy zmianie ulega struktura ruchów 

nacjonalistycznych. Współczesne ruchy nacjonalistyczne zdecydowanie 

różnią się od swoich wcześniejszych, historycznych form.  Przestają one 

być ruchami masowymi,  ich programy nie są kierowane już szerokich, 

czy nawet masowych gremiów. Prawicowe ekstremizmy zdają się 

zamykać na szerszy elektorat. Zdaniem Wichłacz współczesny 

nacjonalizm staje się nacjonalizmem wykluczenia, a nie inkluzji
23

. Fun-

kcje mające na celu budowanie świadomości narodowej ustępują 

wydłużającej się liście wrogów i przeciwników.  

Marsz niepodległości w mediach 

 Każdego roku Marsz Niepodległości który przechodzi ulicami 

Warszawy jest szeroko komentowany, zarówno w polskich, jak  

i zagranicznych mediach. Przekazy medialne są elementem tworzącym 

dyskurs społeczny na temat charakteru marszów upamiętniających 

rocznicę odzyskania niepodległości. Dyskurs rozumiemy tu jako „każdy 

aspekt praktycznego użycia języka”
24

. W niniejszym artykule przeanali-

zujemy relacje z dnia po marszu dwóch polskich stacji telewizyjnych - 

TVP1 oraz telewizji TVN. Dzięki temu reprezentowane będą opinie 

zarówno nadawcy społecznego, jak i komercyjnego. Dodatkowo  

w badaniu analizowane są przekazy mediów, które docierają do 

największej rzeszy odbiorców w Polsce. „Fakty” w telewizji TVN  

w październiku 2017 roku oglądało średnio 2,91 mln widzów, co 

zapewniło TVN 21,56 proc. udziału w rynku telewizyjnym. Dzięki temu 

wynikowi „Fakty” są serwisem informacyjnym o największej 

oglądalności w Polsce. Na drugim miejscu pod względem oglądalności  

w badaniu Nielsen Audience Measurement plasują się „Wiadomości”  

W październiku 2017 roku ich widownia wyniosła ona 2,15 mln osób
25

. 

W badaniu posłużono się metodą triangulacyjną, łączącą metody 

ilościowe i jakościowe, tak by uzyskać pełniejszy obraz wizerunku 

marszu niepodległości w wybranych mediach.  

 

                                                      
23

M. Wichłacz, Tożsamość i terytorium w perspektywie transnacjonalizmu i 

postnacjonalizmu, [w:] Nowoczesne formy patriotyzmu..., s. 146. 
24

 R. Fasold, Sociolinguistics of Language, Oxford: Blackwell, 1990, s. 65. 
25

http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ogladalnosc-programow-informacyjny-

ch-pazdziernik-2017, dostęp: 12.02.2018. 



F. Kowalska, M. Wojciechowski: Marsz Niepodległości – pomiędzy 

kontrowersją a patriotyczną manifestacją 

566 

 

Tabela 1. Porównanie materiałów w Faktach i Wiadomościach 

wyemitowanych w dniu marszu 

 TVN - Fakty TVP - Wiadomości 

Czas trwania 

materiału 

3:02 3:21 

Wypowiedzi w 

materiale za marszem 

niepodległości 

0 2 

Wypowiedzi przeciw 

marszowi 

niepodległości 

2 0 

Zwroty padające w 

dziennikarskim offie 

„I uśmiech pomagał 

ponad 15 tysiącom 

osób, które 

wystartowały w Biegu 

Niepodległości”. „ 50 

uczestników 

warszawskiego 

marszu zostało 

prewencyjnie 

zatrzymanych przez 

policję”. 

„w latach 2011-2013 

na marszach było 

wiele incydentów, 

często 

prowokowanych, 

jeszcze za poprzedniej 

koalicji”, (O Tusku) 

„nikt nie spodziewał 

się, że się pojawi, 

ponieważ wcześniej 

zaproszeń nie 

przyjmował”, „takie 

patriotyczne 

manifestacje dla 

polityków platformy 

są solą w oku”, „teraz 

to wszystko wygląda, 

tak jak powinno” 

Zwroty padające w 

setkach 

„Należy protestować 

przeciwko wszelkim 

objawom ksenofobii, 

rasizmu. Takie hasła 

rasistowskie bardzo 

często pojawiają się 

podczas Marszu 

„dla Donalda Tuska 

kosmopolityzm i 

Europa to wartości 

nadrzędne, a dla tych 

młodych ludzi 

(biorących udział w 

marszu) to państwo i 

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/obchody-swieta-niepodleglosci-okazja-by-pokazac-dzieciom-czym-jest-patriotyzm,789352.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/obchody-swieta-niepodleglosci-okazja-by-pokazac-dzieciom-czym-jest-patriotyzm,789352.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/obchody-swieta-niepodleglosci-okazja-by-pokazac-dzieciom-czym-jest-patriotyzm,789352.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/obchody-swieta-niepodleglosci-okazja-by-pokazac-dzieciom-czym-jest-patriotyzm,789352.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/obchody-swieta-niepodleglosci-okazja-by-pokazac-dzieciom-czym-jest-patriotyzm,789352.html


F. Kowalska, M. Wojciechowski: Marsz Niepodległości – pomiędzy 

kontrowersją a patriotyczną manifestacją 

567 

 

 TVN - Fakty TVP - Wiadomości 

Niepodległości”, „W 

Polsce coraz więcej 

jest faszyzmu, 

nazizmu i 

neonazizmu”. 

patriotyzm są 

najważniejsze”.  

„Tusk pojawił się na 

obchodach, żeby 

zamącić”, „To były 

stałe prowokacje, za 

poprzedniej ekipy nie 

można było przejść 

całego szlaku bo 

ciągle były jakieś 

ekscesy”. 

 

  

 Materiał emitowany w głównym wydaniu Faktów 11 listopada 

2017 roku zaczyna się od ujęć uśmiechniętych ludzi na starcie biegu 

niepodległości w Warszawie. Uczestnicy biegu mówili, że „to dla nas 

cudowne święto”, oraz „dziś uśmiech pozwala przezwyciężyć to 

wszystko, co jest dookoła”.  W materiale przypomniano, ż w samej 

Warszawie 11 listopada odbyło się, aż 12 zgromadzeń. Autorka materiału 

wspomniała, że największa manifestacja organizowana przez środowiska 

prawicowe szła pod hasłem „ my chcemy Boga”. Po krótkim ujęciu 

ukazującym tłum dziennikarka skupiła się na kontrmanifestacji, czyli 

marsz antyfaszystowskim pod hasłem „Za wolność waszą i naszą”. 

Przedstawiono dwie wypowiedzi uczestników marszu 

antyfaszystowskiego: „W Polsce coraz wi//fakty.tvn24.pl/ogladaj-

online,60/obcho”, oraz „Należy protestować przeciwko wszelkim 

objawom ksenofobii, rasizmu. Takie hasła rasistowskie bardzo często 

pojawiają się podczas Marszu Niepodległości”. W materiale nie pojawiły 

się wypowiedzi osób biorących udział w głównym marszu, który 

przeszedł ulicami Warszawy.  

 Materiał emitowany w głównym wydaniu Wiadomości 

rozpoczyna się od sformułowania, że „w tym roku było dumnie  

i bezpiecznie, ale nie zawsze tak było”. Marcin Tulicki wspomniał, że 

 „w latach 2011-2013 na marszach było wiele incydentów, często 

prowokowanych, jeszcze za poprzedniej koalicji”. Dziennikarz 

wspomniał, że na obchodach pojawił się Donald Tusk, którego 

przywitały gwizdy, ponieważ „nikt nie spodziewał się, że się pojawi, 

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/obchody-swieta-niepodleglosci-okazja-by-pokazac-dzieciom-czym-jest-patriotyzm,789352.html
https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/obchody-swieta-niepodleglosci-okazja-by-pokazac-dzieciom-czym-jest-patriotyzm,789352.html
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ponieważ wcześniej zaproszeń nie przyjmował”. Tusk powiedział, że 

„nikt nie ma monopolu na patriotyzm, a święto można obchodzić  

z uśmiechem na ustach”. W materiale zamieszczono wypowiedź aktorki 

Katarzyny Łaniewskiej, która stwierdziła, że” Tusk pojawił się na 

obchodach, żeby zamącić”. Autor materiału przeszedł do Marszu 

Niepodległości, mówiąc, że „takie patriotyczne manifestacje dla 

polityków platformy są solą w oku”. Prof. Kazimierz Kik z Uniwersytetu 

im. Jana Kochanowskiego w Kielcach stwierdził, że „dla Donalda Tuska 

kosmopolityzm i Europa to wartości nadrzędne, a dla tych młodych ludzi 

(biorących udział w marszu) to państwo i patriotyzm są najważniejsze.” 

W krótkiej sekwencji przypomniano wcześniejsze marsze, które kończyły 

się zamieszkami z policją. Jeden z uczestników wydarzeń tak mówił  

o przyczynach zajść: „To były stałe prowokacje, za poprzedniej ekipy nie 

można było przejść całego szlaku bo ciągle były jakieś ekscesy.”  Autor 

materiału twierdzi, że we wcześniejszych latach  były oddolne próby 

zatrzymania marszu, na którym pojawiały się także bojówki antify  

z Niemiec. Przypomniano też spalenie budki pod ambasadą rosyjską oraz 

archiwalną wypowiedź Donalda Tuska, który za ten incydent obarczał 

opozycję. Na koniec materiału pokazano ujęcia z 11 listopada 2017, 

biało-czerwone flagi i race. Marcin Tulicki podsumował, że „teraz to 

wszystko wygląda, tak jak powinno”.  

 W materiale emitowanym w TVP nie pojawiły się wypowiedzi 

osób krytykujących marsz niepodległości w Warszawie. Autor materiału 

skupił się przede wszystkim na niechlubnej historii marszu wiążąc ją  

z rządami koalicji PO-PSL. Dużo miejsca w newsie poświęcono postaci 

Donalda Tuska, który - zdaniem Marcina Tulickiego - jest 

współodpowiedzialny za to, że wcześniej na marszach niepodległości 

dochodziło do niechlubnych incydentów.  

 Dzień po Marszu Niepodległości w głównym wydaniu Faktów 

pojawia się materiał odnoszący się do wydarzeń upamiętniających 

rocznicę odzyskania niepodległości. Na początku dziennikarz zwraca 

uwagę na hasła, które pojawiły się na transparentach w marszu środowisk 

prawicowych.  Zdaniem autora materiału Szef MSWiA Mariusz 

Błaszczak nie dostrzega treści rasistowskich w napisach takich jak „biała 

Europa”, „śmierć wrogom ojczyzny”. Przytoczona zostaje tutaj także 

wypowiedź Błaszczaka: „Proszę nie ulegać takim skojarzeniom 

jednoznacznym, uważam, że pewną wolnością jest to, że skojarzenia 

mogą być rożne”. W materiale wspomniano, że policja zatrzymała także 

cześć kontrmanifestantów, pod zarzutem krzewienia haseł nazistowskich. 
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Chodziło w tym przypadku o transparent ze swastyką. „Zdjęcie znalazło 

się w kontekście porównania sytuacji z nazistowskich Niemiec  

z marszami odbywającymi się obecnie” - tak w materiale tłumaczył jeden 

z prawników. Dziennikarz w offie przypomniał, że marsz niepodległości 

ma status imprezy cyklicznej, natomiast inne kontrmanifestacje są 

nielegalne. W newsie przypomniano także kontrowersyjne zachowanie 

jednego z policjantów, który miał rzekomo powiedzieć w obecności 

jednej z zatrzymanych do swojego kolegi „siadaj Kulson!”, kobieta 

uważała jednak, że policjant użył wobec niej wulgarnego określenia.  

W materiale emitowanym w Faktach pojawiają się opinie piętnujące 

transparenty na marszu: „Chciałbym wyraźnie powiedzieć, że nie 

popieramy tego typu haseł” - powiedział wiceminister Piotr Gliński. 

Pojawia się także wypowiedź Marcina Kierwińskiego z Platformy 

Obywatelskiej: „W Polsce jest zakaz szerzenia nienawiści. Policja  

i minister Błaszczak nic z tym nie zrobili”. 

 Materiał wyemitowany 12 listopada w Wiadomościach TVP 

rozpoczyna się od ujęć maszerującego tłumu i efektu „Cześć i chwała 

bohaterom”. Autor materiału mówi, że takie okrzyki wznosiły dziesiątki 

tysięcy osób. Pojawiają się wypowiedzi osób biorących udział w marszu 

„jesteśmy Polakami, chcemy w jakiś sposób upamiętnić bohaterów”.  

W materiale pojawiają się ujęcia ulic, które wypełnia biało-czerwony 

tłum. Dziennikarz  w offie mówi, że ulicami Warszawy przeszło 60 

tysięcy ludzi i niemal każdy miał ze sobą flagę lub godło. Minister 

Mariusz Błaszczak powiedział: „To był widok piękny, jesteśmy dumni, 

że tylu Polaków wzięło udział w święcie niepodległości”. W materiale po 

raz kolejny podkreślono, że w manifestacji wzięła udział ogromna grupa 

ludzi, ale mimo to, policja nie odnotowała żadnych niebezpiecznych 

sytuacji. Nadinsp. Jarosław Szymczak z Komendy Głównej Policji 

wydarzenia skomentował tak: „możemy mówić o bezpiecznym  

i spokojnym przebiegu tych uroczystości”. Dziennikarz w materiale 

podkreśla, że marsz niepodległości był okazją do rodzinnej lekcji historii 

i patriotycznie spędzonego czasu z bliskimi. Przytoczona została 

wypowiedź jednej z uczestniczek marszu: „Od małego uczymy nasze 

dzieci patriotyzmu, to ważne, żeby brać udział w takich wydarzeniach”. 

Autor materiału przyznał, że „dla każdego kto dziś świętował odzyskanie 

niepodległości Polska nie jest tylko miejscem na mapie, a patriotyzm jest 

powodem do dumy”.  
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Tabela 2. Porównanie materiałów w Faktach i Wiadomościach 

wyemitowanych dzień po marszu niepodległości  

 TVN - Fakty TVP - Wiadomości 

Czas trwania 

materiału 

3:07 2:21 

Wypowiedzi w 

materiale za 

marszem 

niepodległości 

1 6 

Wypowiedzi 

przeciw marszowi 

niepodległości 

5 0 

Zwroty padające w 

dziennikarskim 

offie 

„Szef MSWiA 

Mariusz 

Błaszczak nie 

dostrzega treści 

rasistowskich w 

napisach takich 

jak "biała 

Europa", 

"śmierć wrogom 

ojczyzny”, 

"policja 

zatrzymała także 

cześć 

kontrmanifestant

ów, pod 

zarzutem 

krzewienia haseł 

nazistowskich.”, 

"ulicami Warszawy przeszło 60 

tysięcy ludzi i niemal każdy miał 

ze sobą flagę lub godło”, „w 

manifestacji wzięła udział 

ogromna grupa ludzi, ale mimo 

to, policja nie odnotowała 

żadnych niebezpiecznych 

sytuacji”, „dla każdego kto dziś 

świętował odzyskanie 

niepodległości Polska nie jest 

tylko miejscem na mapie, a 

patriotyzm jest powodem do 

dumy”. 

Zwroty padające w 

setkach 

„Proszę nie 

ulegać takim 

skojarzeniom 

jednoznacznym, 

uważam, że 

pewną 

„możemy mówić o bezpiecznym 

i spokojnym przebiegu tych 

uroczystości”., „To był widok 

piękny, jesteśmy dumni, że tylu 

Polaków wzięło udział w święcie 

niepodległości”.,  „Od małego 
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 TVN - Fakty TVP - Wiadomości 

wolnością jest 

to, że 

skojarzenia 

mogą być 

rożne”., 

„Chciałbym 

wyraźnie 

powiedzieć, że 

nie popieramy 

tego typu haseł”, 

„W Polsce jest 

zakaz szerzenia 

nienawiści. 

Policja i minister 

Błaszczak nic z 

tym niezrobili”. 

 

uczymy nasze dzieci 

patriotyzmu, to ważne, żeby brać 

udział w takich wydarzeniach”. 

 

 

 Recepcja wydarzeń podczas Marszu Niepodległości w Faktach  

i Wiadomościach jest diametralnie różna. Serwis TVNu kładzie nacisk na 

kontrowersyjne hasła, które pojawiły się podczas przemarszu ulicami 

Warszawy. Obchody pokazane są tu jako zbiór manifestacji, często się 

zwalczających. Rządzący zdaniem redaktorów TVN nie widzą nic złego 

w hasłach, które mają nawiązywać do nienawiści. W materiałach 

przeważają wypowiedzi krytykujące główny marsz, który przeszedł 

ulicami Warszawy.  

 Odmienny obraz zaprezentowany jest w Wiadomościach TVP. 

Tu marsz niepodległości jest symbolem patriotyzmu. Tłum stanowi 

homogeniczną grupę, często młodych osób, które kochają ojczyznę. 

Grubą kreską odkreślono dawne marsze, pełne incydentów, które 

prowokować miała poprzednia władza. Wielokrotnie podkreślano, że 

Marsz Niepodległości w 2017 roku był spokojny i bezpieczny.  

W materiałach przeważają wypowiedzi uczestników marszu lub jego 

zwolenników.  

 Do sytuacji w Polsce z 11 listopada 2017 odniosły się także 

media zagraniczne. Amerykańska stacja CNN wyraziła zaniepokojenie 
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hasłami, które pojawiły się podczas wydarzenia. Wyróżnia ona takie 

hasła, jak „Śmierć wrogom ojczyzny” i „Polska katolicka, nie świecka”, 

podkreśla też, że organizatorem jest ONR, który „już wcześniej 

wychodził na ulice, aby zaprotestować przeciwko islamskim imigrantom, 

prawom gejów, Unii Europejskiej i wszystkiemu, co według organizacji 

uderza w polskie, katolickie wartości”. 

 The New York Times pisze o przejawach nietolerancji religijnej. 

Zdaniem gazety w marszu udział wzięły tłumy z chrześcijańskimi 

symbolami, ale także hasłami chwalącymi białą supremację. 

 Brytyjski The Guardian pisze, że marsz niepodległości jest 

jednym z największych konwentów prawicowych w Europie. 

Demonstranci z zakrytymi twarzami wykrzykiwali hasła „Czysta Polska, 

biała Polska” i „Uchodźcy, wynoście się”. Na moście wywieszono plakat 

z napisem „Módlmy się za islamski Holokaust” - tak wydarzenia  

w listopadzie relacjonował brytyjski dziennik.  

Podsumowanie 

 Święto odzyskania przez Polskę niepodległości jest dniem 

szczególnym dla każdego Polaka. Główne obchody odbywają się  

w Warszawie, skupiając tłumy Polaków z całej Polski, gości z zagranicy, 

władze państwowe i wiele osób publicznych. Nie jest to jednak coraz 

częściej dzień spokojny czy refleksyjny. Mimo, że wszystkich Polaków 

łączy świętowanie tej samej rocznicy to dzieli wszystko inne: sposób 

celebrowania tego dnia, czy poglądy polityczne. Ulicami miast 

przechodzą liczne grupy manifestujące swoje przekonania, a porządku 

pilnuje liczna grupa funkcjonariuszy Policji. Elementem polskiej 

tożsamości przestaje być pamięć o walczących o Polski przyszłość a stają 

się rozgrywki polityczne nie służące narodowej jedności. Sytuacji nie 

poprawiają media, wprowadzając negatywny obraz manifestujących oraz 

kontrmanifestujących. Pozostaje wierzyć, że choć nie Polacy różnią się 

między sobą znacznie, w ważnych dla narodu chwilach zawsze staną 

ramie w ramie. 

 

 

 



F. Kowalska, M. Wojciechowski: Marsz Niepodległości – pomiędzy 

kontrowersją a patriotyczną manifestacją 

573 

 

Bibliografia 

Akty prawne: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997, 

nr 78 poz. 483. 

Europejska Konwencja Praw Człowieka, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284. 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw

_Czlowieka.pdf 

Ustawa prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 roku, Dz. U., poz. 1485. 

Literatura: 

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródłocierpień, warszawa 2000. 

Fasold R., Sociolinguistics of Language, Oxford: Blackwell, 1990. 

Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach 

ponowoczesnych, Warszawa 2008. 

Pokruszyński W., Bezpieczeństwo teoria i praktyka, Kraków, 2017. 

Smolik B., Współczesny nacjonalizm w Europie – próba charakterystyki 

wybranych fragmentów, Wrocław, 2015. 

Wichłacz M., Tożsamość i terytorium w perspektywie transnacjonalizmu i 

postnacjonalizmu, [w:] Nowoczesne formy patriotyzmu. 

Strony internetowe: 

amnesty.org.pl 

marszniepodleglosci.pl 

medianarodowe.pl 

mw.org.pl 

onr.com.pl 

pikio.pl 

poradnik.ngo.pl  



L. Kasprzak: Pierwszy znak towarowy, pierwszy wzór przemysłowy i użytkowy 

oraz pierwszy patent w niepodległej Polsce. Historia Urzędu Patentowego 

Rzeczpospolitej Polskiej 

574 

 

Liliana Kasprzak  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Pierwszy znak towarowy, pierwszy wzór przemysłowy 
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The first trademark, the first industrial and utility design and the 

first patent in independent Poland. The history of the Patent Office 

of Poland 

 

Abstrakt 

 Dzieje Urzędu Patentowego sięgają początku II Rzeczpospolitej. 

Jego historia, choć jest znana nielicznym, jest niezwykle interesująca. 

Można ją rozpatrywać poprzez wydawane ustawy, rozporządzenia oraz 

przez pryzmat przyjętych traktatów i aktów międzynarodowych.    

 Historia Urzędu Patentowego, która stanowi najważniejszą część 

całej pracy została spisana na bazie kalendarium historycznego, które 

znajduje się na stronie internetowej Urzędu. Podzielono ją na 

najważniejsze okresy historyczne, w których zawarto opisy ważnych 

wydarzeń z działalności Urzędu Patentowego. W ostatnim etapie pracy 

przedstawiono działalność wydawniczą prowadzoną przez UPRP.  

 Wszelkie aspekty prawne zostały opisane w części poświęconej 

historii UPRP. Wynika to z faktu, iż rozwiązania prawne ostatniego 

stulecia, są integralną częścią funkcjonowania tej instytucji. 

Słowa kluczowe:  

Urząd Patentowy, Historia, Prawo, Wzór przemysłowy, Wzór użytkowy, 

Patent, Znak towarowy 
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Abstract  

 The history of the Patent Office dates back to the beginning of 

the Second Polish Republic and has, like the Rzeczpospolita, 100 years. 

The history of the Patent Office of Poland come little known is 

interesting. It can be dealt with by laws, regulations and through adopted 

treaties and international acts.   

 The history of the Patent Office, which is the most important part 

of the entire work, has been written on the basis of a historical calendar, 

which is available on the Patent Office's website. It was divided into the 

most important historical periods, in which descriptions of important 

events of the Patent Office's activity were included. The last stage of the 

work presents the publishing activity carried out by the Patent Office.  

 All legal aspects are described in the section devoted to the 

history of the Patent Office, because the legal solutions that emerged over 

a hundred years are part of the narrative about the functioning of this 

place. 

Key words:  

Patent Office, History, Law, Industrial design, Utility model, Patent, 

Trademark 

 

Wstęp 

 Wśród wielu urzędów odradzającego się po latach zaborów, 

Urząd Patentowy jest tym, o którego istnieniu historycy bardzo często 

zapominają, a który w nowoczesnym państwie miał, i ma do dnia 

dzisiejszego, ważne zadania do wypełnienia. W roku 2018 obchodzi 

jubileusz 100-lecia swojego istnienia.  

 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (dalej UPRP) został 

powołany do życia w roku 1918. Od ponad 100 lat realizuje swoje 

podstawowe zadania z zakresu udzielania ochrony prawnej przedmiotom 

własności przemysłowej, gromadzenia i udostępniania dokumentacji  

i literatury patentowej oraz współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony 

własności przemysłowej. Celem działania Urzędu Patentowego było i jest 

orzekanie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej, a także 

prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje 

na temat stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej. UPRP 

prowadzi również działalność edukacyjną, upowszechnia wiedzę  

o ochronie własności przemysłowej oraz podejmuje inicjatywy, które 
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maja służyć pobudzeniu innowacyjności i przedsiębiorczości. Obok tych 

działań Urząd prowadzi listy rzeczników patentowych. 

Zdjęcie 1. Logo Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Strona Internetowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 

Polskiej, https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/40/54/40540/1_J_logo_UP-

RP_pl.jpeg (dostęp: 27.02.18)  

Powołanie 

 Historia Urzędu Patentowego oraz ruchu wynalazczego, sięga 

korzeniami do roku 1918. Miesiąc po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, dokładnie 13 grudnia 1918 roku, Naczelnik Państwa 

Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu Urzędu Patentowego 

Republiki Polskiej (dalej: UPRP). Siedzibą Urzędu - tak jak i obecnie - 

miała być Warszawa. Dokument ten został opublikowany pod nazwą 

Dekret tymczasowy o Urzędzie Patentowym
1
 pod pozycją 66 w Dzienniku 

Praw Państwa Polskiego nr 21 z 28 grudnia 1918 roku. Dekret przede 

                                                      
1
 Dekret tymczasowy z dnia 28 XII 1918 roku  o Urzędzie Patentowym (Dz.U. nr 

21 poz.66)  
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wszystkim powoływał do życia instytucje UPRP. Zostały w nim także 

określone: struktura, organizacja oraz stanowiska w UPRP. 4 lutego 1919 

roku Józef Piłsudski wydał kolejne dekrety regulujące pracę polskiego 

Urzędu Patentowego. Zostały one opublikowane w Dzienniku Praw 

Państwa Polskiego
2
 nr 13 z dnia 7 lutego 1919 roku. Opublikowano 

wówczas: Dekret o patentach na wynalazki
3
, Dekret o ochronie wzorów 

rysunkowych i modeli
4
, a także Dekret o ochronie znaków towarowych

5
. 

W tym samym roku (tj.1919) Pierwszym Prezesem Urzędu Patentowego 

w Polsce został dr inż. Marian Kryzan. 

 W 1919 roku został określony status prawy stanowiska 

pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym (dziś jest to 

funkcja rzecznika patentowego). W tym samym roku, w kwietniu 

odnotowano pierwszy wpis na listę pełnomocników, którzy byli 

uprawnieni do występowania przed Urzędem. W sierpniu w/w roku, 

zmieniono nazwę tej instytucji na Urząd Patentowy Rzeczpospolitej 

Polskiej. UPRP swą początkową działalność prowadził w siedzibie przy 

ul. Aleje Jerozolimskie 30 w Warszawie. Siedzibę z czasem przeniesiono 

na ul. Elektorną 2. W dniu 10 listopada 1919 roku Polska przystąpiła do 

Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej
6
. 

Lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku 

 W latach 1920-1921 stanowisko Prezesa Urzędu Patentowego 

piastował: prof. Wacław Stachowiak oraz Stefan Czaykowski. Sejm II 

Rzeczpospolitej w lutym 1924 roku uchwalił Ustawę o ochronie 

wynalazków, wzorów i znaków towarowych opublikowaną w Dzienniku 

                                                      
2
 Dziennik Prawa Państwa Polskiego z dnia 7 II 1919 roku (Dz.Pr.P.P. nr 13)  

3
 Dekret z dnia 7 II 1919 roku o patentach na wynalazki (Dz.Pr.P.P. nr 13 poz. 

137) 
4
 Dekret z dnia 7 II 1919 roku o ochronie wzorów rysunkowych i modeli 

(Dz.Pr.P.P. nr 13 poz. 138) 
5
 Dekret z dnia 7 II1919 roku o ochronie znaków towarowych (Dz.Pr.P.P. nr 13 

poz. 139) 
6

 Konwencja paryska z dnia 20 III 1883 roku o ochronie własności 

przemysłowej  zmieniona w Brukseli dnia 14 XII 1900 roku, w Waszyngtonie 

dnia 2 VI 1911 roku, w Hadze dnia 6 XI 1925 roku, w Londynie dnia 2 VI 1934 

roku, w Lizbonie dnia 31 X 1958 roku i w Sztokholmie dnia 14 VII 1967 roku -

 Akt sztokholmski z dnia 14 VII 1967 r. przemysłowej (Dz.U. nr 9 poz. 51) 
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Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej nr 31 z dnia 10 kwietnia 1924 roku
7
. 

Ustawa regulowała tryby postępowania, opłaty oraz kwestie ochrony 

patentów, wzorów i znaków towarowych. Oprócz tej ważnej dla 

działalności Urzędu Patentowego ustawy, w roku 1924, po raz pierwszy 

na terenie Polski, udzielono pierwszego patentu, zarejestrowano pierwszy 

znak towarowy, wzór użytkowy oraz pierwszy, krajowy wzór zdobniczy. 

 „Pierwszym z pierwszych” był znak towarowy zarejestrowany 11 

kwietnia 1924 roku, choć został on zgłoszony do Urzędu Patentowego już 

25 lipca 1918 roku, zanim jeszcze w ogóle istniał. Znak ten został 

przyznany firmie Sommer i Nower, za Ultramarynę. Czymże zajmowała 

się owa firma i czym była chroniona prawem Ultramaryna? Sommer  

i Nower została założona w Pruszkowie (województwo mazowieckie, 

powiat pruszkowski), przez Emila Sommera i Dawida Nowera, 

pochodzenia żydowskiego. Produkowano tam farbę, której głównym 

składnikiem była ultramaryna
8
, co dało początek wiodącej nazwie znaku 

towarowego. Sproszkowana farba miała służyć do wybielenia odzieży. 

Na opakowaniach tego produktu widniał napis: „Najlepsza ultramaryna 

do bielenia. Sproszkowana farba ultramaryna”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
Ustawa z dnia 10 IV 1924 roku o ochronie wynalazków, wzorów i znaków 

towarowych z dnia (Dz.U. nr 31 poz. 306) 
8
Ultramaryna- pigment pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, o kolorze 

niebieskim. Stosowany do produkcji farb, emalii i lakierów oraz barwienia 

papieru, bielenia bielizny i cukru 

Źródło: Ultramaryny, w: Encyklopedia powszechna PWN,  https://encyklope-

dia.pwn.pl/haslo/ultramaryny;3991123.html (dostęp: 27.03.2018) 
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Zdjęcie 2. Puszka farby Ultramaryna – pierwszy znak towarowy 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Strona internetowa Poznaj Pruszków, Śladami pruszkowskich 

Żydów, http://poznaj.pruszkow.pl/trasy/sladami-pruszkowskich-zydow/ 

(dostęp: 07.01.18) 

Zdjęcie 3. Znak towarowy Ultramaryna zamieszczony w Wiadomości 

Urzędu Patentowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Wiadomości Urzędu Patentowego, rok I, zeszyt 1. – maj 1924, 

Warszawa 1924,  s. 55   
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 24 kwietnia 1924 roku udzielono pierwszego patentu na terenie 

Polski (został zgłoszony w roku 1919). Patent przyznano firmie  

o niemieckich korzeniach Maschinenbau-Anstal Humboldt na wynalazek 

Przyrząd do odpylania drobnego węgla. Opis patentowy tego wynalazku 

został opublikowany 30 maja 1924 roku Zawiera informacje dotyczące 

działania tej maszyny, rysunek techniczny oraz zastrzeżenia patentowe. 

W publikacji patentu podano również daty: zgłoszenia, opublikowania 

oraz pierwszeństwa. Opis Patentowy dla Przyrządu do odpylania 

drobnego węgla znajduje się w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii- 

Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  

Zdjęcie 4. Przyrząd do odpylania drobnego węgla – Opis Patentowy 

 

Źródło: Strona internetowa Wzory przemysłowe – blog, https://wzo-

ryprzemyslowe-blog.pl/wp-content/uploads/2014/06/Pierwszy-polski-

patent-na-wynalazek-z-30-maja-1924-r.pdf (dostęp: 09.01.18) 
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 W maju 1924 roku ukazał się pierwszy numer Wiadomości 

Urzędu Patentowego. Jest to miesięcznik, wydawany do dnia 

dzisiejszego. Wiadomości Urzędu Patentowego. Miesięcznik. Rok  

I. Zeszyt 1 – maj 1924
9
 podzielony na dwie części. Część I zawierała 

przedruki: w/w Ustawy z dnia 5 lutego 1924 roku, Rozporządzenia 

Ministra Przemysłu i Handlu w przedmiocie ustanowienia klas towarów 

w zastosowaniu do wzorów zdobniczych
10

, Rozporządzenia Ministra 

Przemysłu i Handlu w przedmiocie ustanowienia klas towarów   

w zastosowaniu do znaków towarowych
11

, Rozporządzenia Ministra Prze-

mysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości  

w przedmiocie zatwierdzenia roty przysięgi dla rzeczników 

patentowych
12

, Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu o przyzna-

niu IV targowi poznańskiemu, mającemu się odbyć w Poznaniu w dniach 

od 27 kwietnia do 4 maja 1924 r. włącznie, ulg w przedmiocie ochrony 

wynalazków, wzorów i znaków towarowych
13

. W tej części zawarto rów-

nież komunikaty Urzędu Patentowego, Ruch służbowy w UPRP.   

W części II znaleźć można opisy patentów na wynalazki, wzorów 

przemysłowych oraz znaków towarowych, które zostały zarejestrowane.                                                                         

Więcej o Wiadomościach Urzędu Patentowego znaleźć można w: Dział 

wydawniczy Urzędu Patentowego.  

 W kolejnym miesiącach - czerwiec i lipiec 1924 roku, do rejestru 

wzorów użytkowych wpisano Ruletkę z obracającym się krążkiem, której 

twórcą była firma Spitz&Adler, a do rejestru krajowych wzorów 

zdobniczych wpisano Zegar reklamowy firmy Energja. Oba wzory dziś 

są dobrze znane wielu osobom, są również łatwo dostępne dla 

kupujących.  

                                                      
9
 Wiadomości Urzędu Patentowego. Miesięcznik. Rok I. Zeszyt .1 – maj 1924, 

Warszawa 1924 
10

Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 IV 1924 roku w 

przedmiocie ustanowienia klas towarów w zastosowaniu do wzorów 

zdobniczych (Dz.U. nr 33, poz. 347) 
11

Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 IV 1924 roku w 

przedmiocie ustanowienia klas towarów w zastosowaniu do znaków towarowych 

(Dz.U. nr 33, poz. 348)   
12

Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości z dnia w przedmiocie zatwierdzenia roty przysięgi dla 

rzeczników patentowych (Dz.U nr 33, poz. 349) 
13

Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 IV 1924 roku o 

przyznaniu IV targowi poznańskiemu, mającemu się odbyć w Poznaniu w dniach 

od 27 kwietnia do 4 maja 1924 r. włącznie, ulg w przedmiocie ochrony 

wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. nr 35, poz. 371) 
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 Cztery lata później, 22 marca 1928 roku, Prezydent 

Rzeczpospolitej Polskiej Ignacy  Mościcki, wydał rozporządzenie 

dotyczące ochrony wynalazków, wzorów i znaków towarowych
14

. W gru-

dniu tegoż roku, Polska przystąpiła do, powstałego jeszcze w XIX wieku 

(1891 roku), Porozumienia madryckiego
15

, utworzonego w celu zwalcza-

nia fałszywych i oszukańczych oznaczeń pochodzenia towarów oraz do 

Aktu haskiego o Konwencji paryskiej o ochronie własności 

przemysłowej
16

. W roku 1939 przeniesiono Wydział Zgłoszeń Wzorów 

oraz Wydział Zgłoszeń Znaków Towarowych  do siedziby przy Alejach 

Niepodległości w Warszawie.  

Lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX wieku 

 W trakcie Powstania Warszawskiego, we wrześniu 1944 roku, 

budynek Urzędu Patentowego mieszczący się przy ulicy Elektronowej 2 

został zburzony, a siedziba przy Alejach Niepodległości 188 została 

doszczętnie zniszczona przez pożar oraz liczne dewastacje. Dwa lata 

później, budynek przy Al. Niepodległości 188 odbudowano.  

Z początkiem roku 1945 funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Urzędu 

powierzono inż. Włodzimierzowi Choynowskiemu. Kiedy w lutym 1945 

r. Armia Czerwona wkroczyła do Krakowa, UPRP wznowił swoją 

działalność w lokalu przy ulicy Szczepańskiej 2 w Krakowie. Po 8 

miesiącach Urząd znów powrócił do Warszawy na ulicę Lwowską 15.  

W marcu 1947 roku, kiedy odbudowano budynek przy Al. 

Niepodległości 188/192, Urząd powrócił do swojej przedwojennej 

siedziby i pozostaje tu po dziś dzień. 

 W grudniu 1949 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął 

ustawę o utworzeniu Kolegium Rzeczników Patentowych
17

 (dalej KRP). 

Kolegium, na mocy ustawy, miało za zadanie udzielać porad, pomocy 

technicznej oraz prawnej dotyczącej wynalazków, wzorów użytkowych  

                                                      
14

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 III 1928 roku o 

ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. nr 39, poz.384) 
15

Porozumienie madryckie z dnia 14 IV 1891 roku w sprawie zwalczania 

fałszywych lub oszukańczych oznaczeń pochodzenia towarów przejrzane w 

Waszyngtonie dnia 2 VI 1911 roku  i w Hadze dnia 6 XI 1925 roku (Dz.U. nr 47, 

poz. 446) 
16

Kalendarium historyczne Urzędu Patentowego, https://www.uprp.pl/pocza-

tki/Menu10,108,2,index,pl/ (dostęp: 28.02.18)  
17

 Ustawa z dnia 20 XII 1949 roku o utworzeniu Kolegium Rzeczników 

Patentowych (Dz. U. nr 63, poz. 495) 



L. Kasprzak: Pierwszy znak towarowy, pierwszy wzór przemysłowy i użytkowy 

oraz pierwszy patent w niepodległej Polsce. Historia Urzędu Patentowego 

Rzeczpospolitej Polskiej 

583 

 

i zdobniczych. KRP miało również współdziałać z instytucjami  

o charakterze państwowym oraz społecznym w dziedzinie popierania 

twórczości technicznej, a także współpracować z instytucjami naukowo-

technicznymi. Kolegium Rzeczników Patentowych mogło posiadać 

odziały rejonowe, a na czele tego organu stanąć miał Przewodniczący 

Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, powołany na wniosek 

Urzędu Patentowego. W roku następnym, Rada Ministrów wydała dekret 

dotyczący wynalazczości pracowniczej
18

. Siedem lat później, Sejm 

uchwalił ustawę o rzecznikach patentowych
19

. Ustawa ta zawierała 25 

artykułów, które opisywały warunki, jakie trzeba spełnić aby zostać 

rzecznikiem patentowym, oraz jego prawa i obowiązki, a także 

zastrzegała jakich zawodów nie można łączyć z funkcją rzecznika. 

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku 

 Okres lat 60. i 70. XX wieku to czas wydawania ustaw  

i rozporządzeń. 31 maja 1962 roku Sejm Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej uchwalił ustawę o Urzędzie Patentowym Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej 
20

 oraz ustawę o prawie patentowym
21

.  

Zdjęcie 5 Ustawa o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej 

                                                      
18

 Ustawa z dnia 12 X 1950 roku o wynalazczości pracowniczej (Dz. U. nr 47, 

poz. 428)  
19

 Ustawa z dnia 22 V 1958 roku o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr 31, poz. 

139) 
20

 Ustawa z dnia 31 V 1962 roku o Urzędzie Patentowym Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U.  nr 33, poz. 157) 
21

 Ustawa z dnia 31 V 1962 roku  - prawo patentowe (Dz. U. nr 33, poz. 156) 
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Źródło: Strona Internetowa Internetowy System Aktów Prawnych, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19620330157/O/D1

9620157.pdf (dostęp: 21.02.18)  

  Ustawa o Urzędzie Patentowym Polskiej Republiki Ludowej 

(dalej: UPPRL) z  1962 roku objaśniała, czym zajmowała się ta placówka 

oraz wyszczególniała jej 13 podstawowych działań, w tym m.in.: „(…) 

przyjmowanie zgłoszeń, badanie i ocena wynalazków, wydawanie 

świadectw autorskich i patentów, (…) prowadzenie działalności  

o krajowych wynalazkach i ważniejszych projektach racjonalizatorskich 

oraz ważniejszych wynalazkach zagranicznych, (…) prowadzenie 

biblioteki technicznej i zbiorów opisów patentowych, działalności 

wydawniczej w ramach obowiązujących przepisów, działalności 

szkoleniowej, popularyzowanie wynalazczości i racjonalizacji (…)”
22

. 

Powoływała stanowisko Prezesa UPPRL oraz Komisję Wynalazczości  

i wymieniała ich kompetencje, a także określała przebieg procesu 

postępowania w Urzędzie. Ustawa znosiła przepisy Ustawy z 22 marca 

1928r. Natomiast ustawa o prawie patentowym z 1962 roku wyjaśniała 

szczegółowo procedurę uzyskiwania i ubiegania się o patent.  

W kolejnych latach wydano ustawy i rozporządzenia dotyczące wzorów 

zdobniczych
23

 oraz znaków towarowych
24

 (rok 1963), o rzecznikach pa-

tentowych
25

 (rok 1968), a także poświęconą wynalazczości
26

. W roku 

1963 kolejnym Prezesem Urzędu Patentowego został inż. Ignacy 

Czerwiński. Po pięciu latach jego urzędowania stanowisko to objął inż. 

Zdzisław Nowakowski, a po kolejnych dwóch latach, jego następcą został 

inż. Tadeusz Jarno.   

 W marcu 1975 roku, Polska przystąpiła do: Konwencji  

o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej 

(WIPO)
27

 oraz Aktu Sztokholmskiego z 1967 roku  Konwencji paryskiej  

                                                      
22

 Ibidem, Dz.U.  nr 33, poz. 157 
23

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  1963 roku w sprawie ochrony 

wzorów zdobniczych (Dz. U. nr 8, poz. 45)  
24

 Ustawa z dnia 28 III 1963 roku o znakach towarowych (Dz. U. nr 14, poz. 73) 
25

 Ustawa z dnia 21 IV 1966 roku o rzecznikach patentowych (Dz. U. nr 14, poz. 

86)  
26

 Ustawa z dnia 19 X 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. nr 43, poz. 272)  
27

 Konwencja z dnia 14 VII 1967 roku o ustanowieniu Światowej Organizacji 

Własności Intelektualnej(Dz. U nr 9, poz. 49) 
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o ochronie własności przemysłowej
28

. Konwencja WIPO regulowała jej 

cele i zadnia, opisywała poszczególne jednostki, z których składała się 

organizacja, traktowała o finansach, prawie, immunitetach. Zawierała 

informację dotyczące warunków przystąpienia do WIPO, a także  

o ewentualnym wystąpieniu z tej organizacji. Na początku konwencji 

znajduje się spis wraz z wyjaśnieniem najważniejszych użytych pojęć: 

Organizacja, Biuro międzynarodowe, Konwencja paryska, Konwencja 

Berneńska, Związek Paryski, Związek Berneński, Związki, własność 

intelektualna. Akt Sztokholmski wyjaśnia najważniejsze pojęcia, podaje 

informację na jakich zasadach można ubiegać się o członkostwo, opisuje 

najważniejsze organy oraz zarządzanie budżetem. Porusza też kwestie 

wyjaśniania sporów między państwami członkowskimi.  

Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte  XX wieku 

 Pod koniec roku 1985 Sejm PRL przyjął ponownie ustawę  

o znakach towarowych
29

, a z początkiem 1989 roku stanowisko Prezesa 

Urzędu objął dr inż. Wiesław Kotarba. Wojciech Jaruzelski w okresie 

swojej prezydentury w roku 1990, podpisał Układ o współpracy 

patentowej (PCT) z 1970 roku
30

. 

 18 marca 1991 roku, Polska przystąpiła ponownie do 

Porozumienia madryckiego z 1891 roku
31

 które dotyczyło międzynaro-

dowej rejestracji znaków. Dokument porusza kwestie związane  

z okresem ważności rejestracji znaków na arenie międzynarodowej  

i wydłużeniem okresu ważności rejestracji międzynarodowej. Reguluje 

między innymi procedury odmowy przyjęcia rejestracji czy też skutki 

związane z przyjęciem rejestracji. Opisuje dokumenty uzasadniające 

                                                      
28

 Konwencja paryska z dnia 20 III 1883 roku o ochronie własności 

przemysłowej  zmieniona w Brukseli dnia 14 XII 1900 roku w Waszyngtonie 

dnia 2 VI 1911 roku w Hadze dnia 6 XI 1925 roku w Londynie dnia 2 VI 1934 

roku, w Lizbonie dnia 31 X 1958 roku  i w Sztokholmie dnia 14 VII 1967 roku -

 Akt sztokholmski z dnia 14 VII 1967 roku (Dz. U. nr 9, poz. 51) 
29

Ustawa z dnia 31 I 1985roku o znakach towarowych (Dz. U nr 5, poz. 17)  
30

Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 VI 1970 

roku poprawiony dnia 2 X 1979 roku  i zmieniony dnia 3 II 1984 roku (Dz. U. nr 

70, poz. 303)   
31

Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 IV 

1891 roku  zrewidowane w Brukseli dnia 14 XII 1900 roku, w Waszyngtonie 

dnia 2 VI 1911 roku, w Hadze dnia 6 XI 1925 roku w Londynie dnia 2 VI 1934 

roku  w Nicei dnia 15 VI 1957 roku i w Sztokholmie dnia 14 VII 1967 roku oraz 

zmienione dnia 2 X 1979 roku (Dz. U nr 116, poz. 514) 
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legalności używania niektórych elementów znaków. Omawia kwestie 

finansowe, wyjaśnia czym są: Zgromadzenie Związków Szczególnego 

oraz Biuro Międzynarodowe.   

 Od roku 2 marca 1992 roku państwa Grupy Wyszehradzkiej 

(Czechy, Słowacja, Węgry oraz Polska) spotykają się na corocznych 

konferencjach, na których poruszają i dyskutują o problematyce 

własności przemysłowej. Właśnie tego dnia, w Warszawie, prezesowie 

urzędów patentowych z tych państw zebrali się na pierwszej konferencji. 

Zainaugurowali tym samym coroczne spotkania.  

 Do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację 

Handlu (WTO)
32

, w tym do Porozumienia w sprawie handlowych aspe-

któw prawa własności intelektualnej (TRIPS)
33

, Rzeczpospolita Polska 

(dalej RP) przystąpiła 1 lipca 1994 roku. Akt powołujący do życia WTO 

zwierał: zakres działań WTO, jej funkcję oraz strukturę. Traktował  

o stosunkach WTO z innymi organizacjami, o trybie podejmowania 

decyzji oraz o sposobie przystąpienia do tej organizacji lub wystąpienia  

z niej. Regulował budżet, działania sekretariatu WTO i jego kompetencje, 

a także kary za niedostosowanie się do wyznaczonych zadań. Natomiast 

TRIPIS ustanawiał normy dotyczące dostępności i zakresu korzystania  

z prawa własności intelektualnej. Zasady te rozpatrywane są  

w odniesieniu do praw autorskich, prawa do wypożyczeń, znaczenia 

geograficznego, patentu oraz wzoru przemysłowego.  

 Dwa lata później (tj. w 1996), za prezydentury Aleksandra 

Kwaśniewskiego, RP przystąpiła do kolejnego traktatu – Traktatu  

z Nairobi
34

, który dotyczył ochrony Symbolu Olimpijskiego. Traktat ten 

normował warunki oraz cele użytkowanie tego symbolu                            

w Państwie, a takaż zobowiązania dotyczące odmów rejestracji lub 

unieważnienia rejestracji jako znaku i zakazu „(…) używania go w celach 

handlowych, jako znaku lub innego oznaczenia, jakiegokolwiek 

oznaczenia składającego się z symbolu olimpijskiego lub zawierającego 

symbol olimpijski określony w Karcie Międzynarodowego Komitetu 

                                                      
32

 Porozumienie ustanawiające Światową Organizację Handlu (WTO), 

sporządzone w Marakeszu dnia 15 IV 1994 roku (Dz.U. nr 98, poz. 483) 
33

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej 

(TRIPIS), https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (dostęp:  

22.02.18)  
34

Traktat z Nairobi  w sprawie ochrony symbolu olimpijskiego z dniu 26 IX 

1981 roku (Dz.U., nr 34, poz. 201) 
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Olimpijskiego, z wyjątkiem tych przypadków, gdy Międzynarodowy 

Komitet Olimpijski udzielił na to upoważnienia”
35

.  

 W roku 1997 można odnotować aż trzy ważne porozumienia do 

których przystąpiła Polska: Protokół do Porozumienia madryckiego
36

 

dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków, Porozumienie 

nicejskie dotyczące międzynarodowej rejestracji znaków
37

 oraz  Porozu-

mienie strasburskie o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej
38

. Poro-

zumienie strasburskie definiuje pojęcie klasyfikacji,. podaje funkcję  

i zadania Komitetu Ekspertów. Opisuje jak stosować ową klasyfikację 

oraz jak wygląda wypowiedzenie samego Porozumienia.  

 Rada Administracyjna Europejskiej Organizacji Patentowej 

(EPO) zaprosiła w roku 1999 Polskę do przystąpienia do Konwencji 

monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich
39

.  

Wiek XXI 

 Wiek XXI rozpoczął się dla Urzędu Patentowego od zmiany jego 

Prezesa. W lipcu 2002 roku została nim dr Alicja Adamczak. Natomiast 

pod względem wydawanych ustaw, rozporządzeń czy przystępowaniu do 

aktów i porozumień międzynarodowych, początek nowego stulecia, nie 

wyróżniał się od poprzednich okresów jego historii. W tym okresie Urząd 

zaczyna intensywnie organizować i brać udział w licznych konferencjach 

                                                      
35

 Ibidem, Dz.U., nr 34, poz. 201  
36

Protokół do Porozumienia madryckiego z dnia 27 VI 1989 roku o 

międzynarodowej rejestracji znaków(Dz.U.RP., nr 13, poz. 129) 
37

Porozumienie Nicejskie  z dnia 15 VI 1957 roku dotyczące międzynarodowej 

klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, zrewidowane w 

Sztokholmie dnia 14 VII 1967 roku  i w Genewie dnia 13 V 1977 roku oraz 

zmienione dnia 28 IX 1979 roku (Dz.U. nr 63, poz. 583) 
38

Porozumienie Strasburskie dnia 24 III 1971 roku dotyczące międzynarodowej 

klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu i zmienione następnie dnia 28 

IX 1979 roku (Dz.U. nr 63, poz. 579) 
39

Konwencja z dnia 5 X 1973roku o udzieleniu patentów europejskich 

(Konwencja o patencie europejskim), zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 

Konwencji z dnia 17 XII  1991 roku oraz decyzjami Rady Administracyjnej 

Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 XII 1978 roku 13 XII 1994 roku, 

20 X 1995 roku, 5 XII 1996 roku oraz 10 XII 1998 roku wraz z Protokołami 

stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. nr 79,  poz. 737) 
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oraz seminariach. Praktycznie od 2003 r. , co roku Rzecznicy Patentowi 

Szkół Wyższych zjeżdżają do Cedzyna koło Kielc na seminaria.  

 W dniach 19-20 listopada 2003 roku, Urząd Patentowy obchodził 

85 lat istnienia. Honorowym patronem tego wydarzenia był ówczesny 

Prezes Rady Ministrów Leszek Miller. W ramach obchodów 

zorganizowano konferencję międzynarodową poświęconą ochronie 

własności przemysłowej w Polsce oraz uroczystą galę w Teatrze 

Wielkim. Z okazji 85-lecia UPRP, rok 2004 został nazwany Rokiem 

Ochrony Własności Przemysłowej.  

 Członkostwo w Unii Europejskiej rozpoczęło się dla Urzędu 9 

marca 2004 roku, kiedy w Polsce przyjęto pierwsze europejskie 

zgłoszenie patentowe, natomiast w maju Rzeczpospolita przystąpiła do 

systemu wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych 

oraz znaczeń geograficznych.  

 W maju 2005 roku zaakceptowano pierwsze europejskie 

zgłoszenie patentowe w wersji elektronicznej. W tym roku, w Krakowie 

odbyło się Regionalne Sympozjum Państw Bałtyckich. Udział w nim 

wzięli szefowie urzędów patentowych państw bałtyckich i państw Grupy 

Wyszehradzkiej, a także zaproszeni goście. Sympozjum było forum 

wymiany doświadczeń w zakresie własności przemysłowej  

i upowszechniania wiedzy w tym zakresie. Rok 2005 (7 października) był 

również rokiem udzielenia pierwszego dodatkowego prawa ochronnego 

(SPC) dla produktów leczniczych oraz produktów roślinnych. Ich 

ochrona została wydłużona do 5 lat. 

 W kolejnym roku, w maju, Urząd Patentowy RP przyjął pierwsze 

elektroniczne zgłoszenie międzynarodowej ochrony patentowej, a we 

wrześniu odbyło się wspomnienie wcześniej, jubileuszowe, XXV 

Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych  w Cedzynie.  

 Światowy Dzień Własności Intelektualnej w Polsce obchodzono 

na przełomie lutego – września 2007 roku. W trakcie tego wydarzenia  

w Warszawie zorganizowano konferencję pod hasłem - Wzornictwo 

Przemysłowe Marką Narodową. W jej organizację włączyła się m.in. 

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. 

 90 rocznica własności przemysłowej w Polsce oraz powołania 

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, przypadła w dniu 3 

października 2008 roku. Obchody zostały zorganizowane pod 
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honorowym patronatem Lecha Kaczyńskiego, ówczesnego Prezydenta 

RP. W związku z tą rocznicą w Teatrze Wielkim odbył się jubileuszowy 

koncert. Ponadto odbyła się konferencja naukowa - Polski i europejski 

system ochrony własności przemysłowej, a jej obrady toczyły się  

w Muzeum Techniki pod honorowym patronatem ówczesnego 

Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka.   

 W dniach 7 i 8 maja 2009 UPRP był gospodarzem 18. 

Międzynarodowej Konferencji z cyklu European Round Table on Patent 

Practice. W jej obradach wzięło udział 20 ekspertów z państw 

europejskich, które należą do Europejskiej Organizacji Patentowej.  

 W lipca 2009 r. Polska przystąpiła do Aktu Genewskiego 

Porozumienia Haskiego
40

, które dotyczy międzynarodowej rejestracji 

wzorów przemysłowych. W dokumencie, zawierającym 34 artykuły, 

określone zostały procedury dotyczące dokonania zgłoszenia 

międzynarodowego oraz treść takiego zgłoszenia. Reguluje również czas 

zgłoszenia międzynarodowego oraz kwestie związane z jego publikacją. 

Znajdują się w nim wszelkie rozwiązania prawne dla administracji 

Związku Helsińskiego. W tym samym czasie, został zawarty Traktat 

Singapurski o prawie znaków towarowych
41

. 32 artykuły Traktatu, 

opisują zasady przyjmowanie zgłoszeń o znakach towarowych oraz ich 

rejestracji.  

 W roku 2013 Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 

obchodził 95-lecia istnienia. Jednakże z braku dostatecznych informacji  

o obchodach tego jubileuszu nie mogę poświęcić temu wydarzeniu 

szczególnej uwagi.  

 

 

 

                                                      
40

Akt Genewski Porozumienia Haskiego z dnia 2 VII 1999 roku w sprawie 

międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjęty w Genewie 

(Dz.U. nr 198, poz. 1522) 
41

Traktat singapurski z dnia 27 III 2006 roku o prawie znaków towarowych i 

regulamin do traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych ( Dz.U. nr 

100,  poz. 838) 
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Zdjęcie 6. Dane liczbowe z 95 lat istnienia Urzędu Patentowego 

 

 

Źródło: Kwartalnik Urzędu Patentowego, nr 5/18/2013 

https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/60/12/60124/KWARTALNIK_specjaln

y_95_lat_2013.pdf(dostęp: 25.02.18)  
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Dział wydawniczy Urzędu Patentowego 

 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od 100 lat wydaje  

i publikuje czasopisma oraz książki. Jest to jeden z celów działalności 

UPRP - upowszechniania wiedzy o ochronie własności przemysłowej. 

Treści zwarte w publikacjach są ściśle związane z ochroną własności 

przemysłowej.  

 Wiadomości Urzędu Patentowego (dalej WUP), to miesięcznik 

wydawany od roku 1924. Znajdują się w nim informację o udzielonych 

patentach na wynalazki, dodatkowych prawach ochronnych, prawach 

ochronnych, prawach wynikających z rejestracji, ochronie 

międzynarodowych znaków towarowych i złożonych tłumaczeniach 

patentów europejskich. Każdy numer WUP można podzielić na dwie 

części. W części pierwszej znajdują się przedruki regulacji prawnych - 

ustaw, rozporządzeń. Cała część druga poświęcona jest patentom.  

W WUP-ie zamieszcza się też tzw. dodatkowe informacje.  

 Biuletyn Urzędu Patentowego (dalej BUP) zawiera informację  

o zgłoszonych w Urzędzie wynalazkach, wzorach użytkowych oraz 

znakach towarowych. Wydawany jest od roku 1973. Każdy z numerów 

BUP dzieli się w związku z tym, na 2 do 3 części. Każda z części jest 

podziela na działy, które odnoszą się do obszaru życia gospodarczego lub 

dziedziny nauki. Są to np.: chemia, metalurgia, podstawowe potrzeby 

ludzkie, włókiennictwo, rolnictwo, fizyka, elektromechanika, 

budownictwo, górnictwo, uzbrojenie. W każdym Biuletynie znajduje się 

też tabela podsumowująca, która zawiera wykaz wynalazków 

opublikowanych w danym egzemplarzu. W tabeli tej podje się numer 

zgłoszenia, klasę zgłoszenia oraz numer strony, na której został opisy 

dany wynalazek. Od 1.01.2017 roku BUP wychodzi w zmienionej 

formie. Cotygodniowo ukazuje się Biuletyn Urzędu Patentowego Znaki 

towarowe, w którym są ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych, 

ale tylko w wersji elektronicznej. Co dwa tygodnie pojawia się Biuletyn 

Urzędu Patentowego Wynalazki i Wzory użytkowe, w którym znajdują się 

ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, dostępny 

w dwóch wersjach- papierowej i elektronicznej. 

 Zarówno Biuletyn Urzędu Patentowego jak i Wiadomości Urzędu 

Patentowego można pobrać w formacie PDF ze strony internetowej 

Internetowy Portal Usług Urzędu Patentowego: http://portal.uprp.pl/wy-

dawnictwa.html(dostęp: 26.02.18).  
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 Nakładem UPRP ukazuje się również Kwartalnik Urzędu 

Patentowego RP. Czasopismo skierowane jest przede wszystkim do 

pracowników UPRP, ale również osoby zainteresowane patentowością  

i wynalazczością mogą po niego sięgnąć. Znajdują się w nim materiały 

poświęcone teorii i praktyce ochrony własności przemysłowej. Stanowi 

też formę wymiany poglądów i informacji o rozwoju nauki, techniki  

i gospodarki. Jako, że jest to czasopismo dla pracowników, porusza się  

w nim kwestie socjalne, pracownicze oraz organizacyjne. Kwartalnik 

można pobrać na stornie: https://www.uprp.pl/strona-glowna/Me-

nu01,9,0,index,pl/ (dostęp 26.02.18), wybierając interesujący nas numer 

czasopisma.   

 Obecnie oprócz wydawania czasopism, Urząd Patentowy 

publikuje również monografie o tematyce związanej z ochroną własności 

przemysłowej. Urząd umożliwia wysyłkę zamówionych pozycji. 

Aktualnie Urząd proponuje 9 swoich publikacji książkowych, dostępnych 

na stronie https://www.uprp.pl/sprzedaz-wydawnictw/Menu05,65,1,in-

dex,pl/ (dostęp: 26.02.18).  

 Urząd Patentowy upowszechniając wiedzę z zakresu ochrony 

własności przemysłowej, wydaje bezpłatne publikacje - broszury, 

komiksy, poradniki. Skierowane są one zarówno do przedsiębiorców jak  

i do młodzieży szkolnej. Dostępne są one na stronie internetowej UPRP, 

w zakładce publikacje bezpłatne: https://www.uprp.pl/publikacje-

bezplatne/Menu05,670,1,index,pl/ (dostęp: 26.02.18) 
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Kształtowanie się kasacji w sprawach karnych  

w niepodległej Polsce. Związek między normatywnym 

ujęciem tej instytucji a ustrojem państwa 

The evolution of cassation in Poland. The relationship between the 

normative shape of this institution and the political system 

 

Abstrakt 

 Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, którego 

początki sięgają czasów II Rzeczpospolitej. Jej historia i normatywna 

konstrukcja zachowuje swoistą korespondencję z charakterystyką ustroju 

danego czasu. Jest to dowód na to, że kasacja jest nie tylko instytucją 

procesu karnego, ale ma w sobie istotny rys ustrojowy. 

Słowa kluczowe:  

Kasacja, nadzwyczajny środek zaskarżenia, Sąd Najwyższy, rewizja 

nadzwyczajna 

Abstract 

 Cassation is an extraordinary mean of appealing existing since 

the Second Republic of Poland. Its history and normative character 

retains a peculiar correspondence with the characteristics of the system of 

a given time. This epitomizes that cassation is not only an institution of 

the criminal process, but it has an important constitutional meaning. 

Key words:  

Cassation, extraordinary appeal, Supreme Court 
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1. Wstęp 

 Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia w k.p.k. 

występującym już w II Rzeczpospolitej. Środek ten zapisał się w dziejach 

procedury karnej, począwszy od 1918 r., w sposób swoisty albowiem 

przez jego regulację w poszczególnych okresach 100-letniej historii 

Polski dostrzegamy nie tylko zapatrywania kodyfikatorów na proces 

karny, ale w strukturze omawianej skargi widać aspekt szerszy, 

obejmujący całość systemu społecznego i prawnego państwa. To bowiem 

w podstawach kasacji, podmiotach uprawnionych do jej wnoszenia oraz 

przedmiocie zaskarżenia widać odbicie zapatrywań ustawodawcy na cały 

system prawny. W jej regulacji dostrzec można także podejście władzy  

w danym okresie czasu do takich zasad jak zasada prawa do sądu, 

równości stron, czy stabilności prawomocnych orzeczeń. Kasacja oraz 

rewizja nadzwyczajna, jej następczyni w okresie PRL, ukazywały to jak 

ówczesne władze rozumiały wymiar sprawiedliwości i to czemu ma on 

służyć. Po 1989 r. kasacja jest wciąż niestabilnym normatywnie 

elementem procesu. Można śmiało powiedzieć, że kształt normatywnej 

regulacji kasacji wskazuje cechy systemu prawa w ogóle,  

a w szczególności te jego elementy, które za przedmiot mają ochronę 

stabilności prawomocnych orzeczeń sądowych, uprzywilejowanie 

organów państwowych w zakresie ingerencji w orzecznictwo sądów oraz 

status Sądu Najwyższego. Te elementy i ich ewolucja są w sposób 

całościowy dostrzegalne w poszczególnych okresach 100 letniej historii 

niepodległej Polski. 

2. Specyfika kasacji w katalogu instrumentów procesowych 

 Kasacja, jako jeden z trzech uregulowanych w k.p.k. 

nadzwyczajnych środków zaskarżenia, jest środkiem prawnym 

umożliwiającym zainicjowanie kontroli i wzruszenie prawomocnego 

orzeczenia sądowego kończącego postępowanie karne. Nadzwyczajne 

środki zaskarżenia spełniają rolę swoistego wentyla bezpieczeństwa, 

umożliwiającego kontrolę rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach 

sądowych, niepodlegających już zaskarżeniu w zwykłym toku instancji,  

a w razie dostrzeżenia błędów w orzeczeniu, środki te służą eliminowaniu 

najpoważniejszych z nich popełnionych przez wymiar sprawiedliwości, 

które znajdują wydźwięk w prawomocnych orzeczeniach
1
. Nadzwyczajne 

środki zaskarżenia stanowią uzupełnienie zwyczajnych środków 

                                                      
1
 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 

942. 
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zaskarżenia. Ich regulacja w systemie prawnym wydaje się konieczna  

z uwagi na ukierunkowanie ku najistotniejszym uchybieniom, których nie 

udało się wyeliminować na wcześniejszych etapach postępowania
2
. 

 Ustawodawca powinien być świadomym, że mogą zdarzyć się 

sytuację w praktyce orzeczniczej, gdzie mimo wyczerpania przez stronę 

toku instancji zwykłego postępowania, w obrocie prawnym pojawią się 

prawomocne orzeczenia dotknie szczególnie ważkimi wadami, które  

w sposób drastyczny godzą w praworządność orzekania
3
. Inaczej rzecz 

ujmując, chodzi o sytuację, kiedy wyższą wartością, z punktu widzenia 

zasad i funkcji procesu, będzie uczynienie wyłomu w zasadzie trwałości 

prawomocnych orzeczeń sądowych i poddanie prawomocnego orzeczenia 

ponownej weryfikacji i ewentualnej zmianie, niż utrzymywanie  

w obrocie orzeczeń dotkniętych wadami, tylko dlatego, że cechują się 

prawomocnością. Ustawodawca stoi zawsze przed pytaniem, czy w ogóle 

w modelu postępowania stwarzać specjalne postępowanie mające na celu 

korygowanie błędów w orzeczeniach prawomocnych, a jeśli tak, to jak 

określić przesłanki jego zainicjowania, mając na względzie wspomniane 

interesy, które zwalczają się wzajemnie na każdym etapie postępowania 

karnego. Każda ingerencja w prawomocne orzeczenie powinna mieć 

charakter ekstraordynaryjny, a instytucje prawne ją początkujące 

podlegać wykładni zawężającej
4
. Powściągliwość w regulacji instytucji 

godzących w trwałość prawomocnych orzeczeń sądowych podkreśla 

także Trybunał Konstytucyjny uzasadniające to stanowisko tym, że 

dopuszczenie kasacji jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia  

w postępowaniu karnym stanowi wyjątek od zasady stabilności orzeczeń 

sądowych. Trwałość orzeczeń sądowych zapewnia pewność  

i bezpieczeństwo prawne. Realizacja innych wartości i norm 

konstytucyjnych może jednak wymagać wzruszenia prawomocnych 

orzeczeń sądowych
5
. 

 Do ustawodawcy należy również decyzja o systemowej 

kwalifikacji takiego postępowania, czy będzie ono służyło jako trzecia 

instancja, czy będzie nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia od orzeczeń 

prawomocnych. Warto również podkreślić, że z zagwarantowanego w art. 

45 ust. 1 Konstytucji RP prawa do sądu nie wynika prawo do trzeciej 

                                                      
2
 J. Skorupka (red.), Proces karny, Warszawa 2017, s. 743. 

3
 Ibidem, s. 192. 

4
 Ibidem, s. 744. 

5
 Wyrok TK z dnia 17 maja 2004r., SK 32/03, OTK-A 2004, nr 5, poz. 44. 
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instancji, czy kasacji określonej jako nadzwyczajny środek zaskarżenia
6
. 

Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie odrzuca istnienie prawa 

do trzeciej instancji lub kasacji, które to prawa miałyby wynikać  

z Konstytucji RP
7
. A maiori ad minus skoro ustawodawca nie jest  

w ogóle związany wymaganiami Konstytucji RP w zakresie obowiązku 

stworzenia postępowania wykraczającego poza przyznane konstytucyjne 

prawo do dwuinstancyjnego rozpoznania sprawy, to wyłącznie do niego 

należy decyzja o ukształtowaniu ewentualnych podstaw takiego 

postępowania
8
, a konstytucyjna koncepcja prawa do sądu pełni wyłącznie 

pomocniczą rolę w kształtowaniu przez ustawodawcę regulacji kasacji
9
. 

Konsekwencją przyjęcia takiego stanowiska jest dopuszczalność 

wyłączenia przez ustawodawcę niektórych spraw spod kontroli  

w postępowaniu kasacyjnym, co nie będzie naruszało praw stron 

postępowania
10

. Również akty prawa międzynarodowego, z EKPCz na 

czele, nie gwarantują stronom postępowań sądowych prawa do 

trójinstancyjnego postępowania, czy też postępowania uruchamianego 

nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia
11

. Stanowi to dodatkowy argument 

o względnej dowolności w kształtowaniu podstaw kasacyjnych przez 

ustawodawcę. Względność te przejawia się w tym, że tworząc 

wspomnianą regulację ustawodawca musi respektować inne zasady 

wynikające również z Konstytucji RP, przede wszystkim zasadę równości 

wobec prawa i zasadę demokratycznego państwa prawnego. Powyższe 

uwagi można podsumować tezą, że państwo ma obowiązek jedynie 

stworzyć taki model postępowania sądowego, który umożliwi i zapewni 

wydawanie przez sądy prawidłowych i sprawiedliwych orzeczeń
12

. 

                                                      
6
 Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2011 r., SK 26/01, OTK 2011, nr 8, poz. 258; 

Wyrok TK z dnia 10 lipca 2000 r., SK 12/99, OTK 2000, nr 5, poz. 143. 
7
 Postanowienie TK z dnia 13 listopada 2001 r., Ts 117/01, OTB-K 2002, nr 1, 

poz. 90. 
8
 Postanowienie TK z dnia 23 stycznia 2002 r., Ts 135/01, OTK-B 2002, nr 1, 

poz. 103. 
9
 P. Wiliński, Proces karny w świetle konstytucji, Warszawa 2011, s. 142. 

10
 Ibidem. 

11
 Decyzja ETPCz z dnia 16 października 2001 r. w sprawie Zmaliński przeciwko 

Polsce, (skarga nr 52039/99); Wyrok ETPCz z dnia 26 października 2004 r. w 

sprawie Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Warszawscy Budowlani 

przeciwko Polsce (skarga nr 13990/04). 
12

 K. Marszał, Instancyjność postępowania karnego w świetle artykułu 176 ustęp 

1 Konstytucji Rzeczypospolitej [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań 

współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, J. Czapska (red.), 

Warszawa 2000, s. 701.  
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 Specyfika kasacji, znajdująca wyraz w historii jej ewolucji, 

wynika z próby systemowego pogodzenia wewnątrz jej regulacji dwóch 

antagonistycznych dyrektyw postępowania karnego, tj. zasady 

prawomocności orzeczeń i będącej jej konsekwencją zasady pewności co 

do treści prawa oraz zagwarantowanie wzruszalności orzeczeń 

prawomocnych w sytuacjach nadzwyczajnych
13

. Dostrzegając ten pro-

blem, zauważyć trzeba, że związanym z nim jest jeszcze jedno 

zagadnienie, a mianowicie ustrojowe aspekty kasacji. Wewnątrz regulacji 

kasacji możemy dostrzec elementy charakterystyczne dla modelu ustroju 

państwa danego czasu. Kasacja jest bowiem nie tylko instytucją czysto 

procesową, lecz również ma walor ustrojowy. Ustrojowy rys kasacji 

wynika także z określenia sądu właściwego do jej rozpoznania. Już od 

początków jej istnienia, aż po dziś, sądem tym jest Sąd Najwyższy. 

3. Kasacja w ustawodawstwie międzywojennym 

 Początków instytucji kasacji w nowożytnych porządkach 

prawnych można doszukiwać się w prawodawstwie francuskim okresu 

panowania Króla Ludwika IX Świętego. Już wówczas władza państwowa 

była świadoma potrzeby istnienia w systemie prawnym środka 

umożliwiającego rządzącym kontrolę ostatecznych rozstrzygnięć 

sądowych
14

. Wstępna uwaga, co do genezy instytucji kasacji, na początku 

przedstawiania procesu kształtowania się tej instytucji wydaje się być 

przydatna z tego względu, że kasacja jest immanentnie związana  

z francuskim prawem procesowym. Została następnie za wzorem właśnie 

prawodawstwa francuskiego recypowana do innych systemów prawnych, 

w szczególności tych państw, które z powodów historycznych tworzyły 

systemy prawa wedle założeń prawa francuskiego
15

.  

 Prototypu instytucji kasacji na terenach polskich można 

doszukiwać się w okresie Księstwa Warszawskiego, gdzie w dużej 

mierze recypowano regulacje zawarte w ustawach francuskich tego 

okresu
16

. Swoistością postępowania kasacyjnego w tym okresie było to, 

                                                      
13

 M. Rogacka-Rzewnicka, Koncepcja podmiotów uprawnionych do wniesienia 

tzw. kasacji nadzwyczajnej w świetle ostatnich zmian prawa [w:] Verba volant 

scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po 

zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice 

Zbrojewskiej, T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Warszawa 2017, s. 307-308. 
14

 Ibidem. 
15

 Idem, Kasacja w polskim procesie karnym, Warszawa 2001, s. 10. 
16

 Ibidem, s. 37. 
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że Konstytucja Księstwa Warszawskiego, jako właściwą w zakresie 

kompetencji sądu kasacyjnego umocowała Radę Stanu, która była przede 

wszystkim organem władzy wykonawczej. Takie ujęcie właściwości sądu 

kasacyjnego budzi skojarzenie z uwagami dotyczącymi genezy kasacji  

w prawie francuskim, w którym była środkiem kontroli nad sądami 

nadanym władzy wykonawczej. W okresie Polski rozbiorowej 

postępowanie karne było regulowane przepisami właściwymi dla państwa 

zaborczego, w którego granicach leżał dany obszar dawnej 

Rzeczypospolitej. Historia kasacji na ziemiach polskich tego okresu 

wiąże się niewątpliwie z zaborem rosyjskim, w którym wzorem prawa 

francuskiego, stworzono postępowanie odwoławcze oparte na modelu 

apelacyjno-kasacyjnym. Natomiast w zaborach austriackim oraz pruskim 

funkcjonował model rewizyjny postępowania odwoławczego
17

. Po odzy-

skaniu w 1918 r. niepodległości polskie władze stanęły przed problemem 

stworzenia jednolitej dla całego kraju procedury karnej. Jak w przypadku 

wielu instytucji prawnych, także wypracowanie modelu postępowania 

odwoławczego było asumptem do dyskusji nad jego kształtem. Pomijając 

szczegółowe kwestie tej debaty należy zaznaczyć, że w sekcji 

postępowania karnego Komisji Kodyfikacyjnej ścierały się dwa 

poglądy
18

. Pierwszy postulował utrzymanie modelu apelacyjno-kasacyj-

nego, drugi natomiast skłaniał się ku stworzeniu modelu rewizyjnego 

zaskarżania orzeczeń. W ostatecznym brzmieniu k.p.k. z 1928 r. 

zwyciężyła koncepcja postępowania odwoławczego opartego na modelu 

apelacyjno-kasacyjnym, jednakże z pewnymi odstępstwami, które, jak 

argumentowano w uzasadnieniu projektu, miały zwiększyć 

funkcjonalność postępowania. Głównym wyłomem od czystej kasacji 

było przyznanie Sądowi Najwyższemu kompetencji do uniewinnienia lub 

umorzenia postępowania w sytuacji uchylenia zaskarżonego wyroku  

z powodów wskazanych w art. 518 lit a, b lub c k.p.k. z 1928 r. 

Podkreślano, że takie rozwiązanie uczyni postępowanie szybszym oraz 

zmniejszy zbędą w postępowaniu formalistykę. Jednakże wyłomy na 

rzecz modelu rewizyjnego, w perspektywie całej regulacji kasacji, nie 

pozwalają na twierdzenie, że w okresie II Rzeczpospolitej obowiązywał 

model mieszany kasacji
19

.  

 Postępowanie kasacyjne w niepodległym państwie, w formie 

instytucjonalnego uregulowania kodeksowego pojawiło się w k.p.k.  

                                                      
17

 Ibidem, s. 42-43. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem, s. 44. 
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z 1928 r. Kasacja w przedwojennym Kodeksie była skargą etapową, która 

tworzyła trzecią instancję w ówczesnym modelu procesu karnego, 

pomimo faktu, że tak jak obecnie właściwym w postępowaniu 

zainicjowanym jej wniesieniem był jeden sąd, a mianowicie Sąd 

Najwyższy
20

. Zgodnie z systematyką Kodeksu, kasacja należała do zwy-

czajnych środków odwoławczych. Celem jej była kontrola wyroków 

sądów niższych instancji przez sąd kasacyjny. Systemowym założeniem 

kasacji było nie tylko rozpoznawanie w postępowaniu, które zostało 

zainicjowane jej wniesienim, poszczególnych spraw przez Sąd 

Najwyższy, lecz także ujednolicanie orzecznictwa i badanie 

prawidłowości orzekania sądów niższych instancji
21

. Kodeks wyróżniał 

kasację stron oraz kasację w celu ustalenia należytej wykładni ustawy. 

Podobnie jak w obecnym stanie prawnym kasacja mogła być zakładana  

z powodu uchybień enumeratywnie wskazanych w ustawie, które można 

określić, jako uchybienia w prawidłowości rozstrzygnięcia co do prawa, 

gdyż w postępowaniu przed Sądem Najwyższym opierano się tylko na 

faktach ustalonych w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, nie 

dokonując oceny ich prawdziwości. Badano wyłącznie prawidłowość 

zastosowania do tych ustaleń przepisów ustawy
22

. Jak zauważa Wincenty 

Grzeszczyk kasacja służyła raczej weryfikowaniu i ewentualnej korekcie 

decyzji procesowych niż badaniu całości sprawy i jako taka była raczej 

sądem nad wyrokiem, niźli sądem nad sprawą
23

. Również orzecznictwo 

podkreślało niedopuszczalność podnoszenia zarzutów polegających na 

błędach w ustaleniach faktycznych
24

. Tak postrzegana kasacja, mimo 

formalnego zakwalifikowania do środków odwoławczych, cechowała się 

przymiotami właściwymi dla nadzwyczajnego środka zaskarżenia, w tym 

rozumieniu, w jakim postrzegamy go jako instytucję wyjątkową, która 

ma ściśle określone przez ustawodawcę ramy zapobiegające jej 

nadmiernemu stosowaniu. 

 Zgodnie z treścią art. 504 k.p.k. z 1928 r. właściwym do 

rozpoznania kasacji był Sąd Najwyższy. Takie uregulowanie właściwości 

                                                      
20

 T. Grzegorczyk,  Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia w sprawach 

karnych i jej skuteczność w praktyce, PiP nr 6 2015 s. 19. 
21

 W. Grzeszczyk, Kasacja w procesie karnym (według noweli do kodeksu 

postępowania karnego z dnia 29 czerwca 1995 r.), Warszawa 1996, s. 7. 
22

 W. Grzeszczyk, Kasacja w sprawach karnych. Komentarze, piśmiennictwo, 

orzecznictwo, wzory pism, Warszawa 2001, s. 17. 
23

 Ibidem. 
24

 A. Mogilnicki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1933, s. 

846. 
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sądu było podyktowane wymogiem zapewnieniem jednolitości 

orzecznictwa w sprawach, w których przysługiwała kasacja, gdyż rola 

Sądu Najwyższego, jako sądu kasacyjnego nie polegała wyłącznie na 

rozstrzyganiu spraw, lecz w głównej mierze na ujednolicaniu 

orzecznictwa
25

. 

 Przedmiotem kasacji stron mógł być tylko wyrok, jednakże o tym 

czy dana decyzja procesowa była wyrokiem czy postanowieniem, 

decydowało nie jej oznaczenie, lecz treść, przez co możliwa była 

sytuacja, gdzie strona zakładała kasację od postanowienia, mimo iż  

w danej sprawie, ze względu na jej charakter powinien być wydany 

wyrok
26

. Podobne stanowisko zajmowała ówczesna judykatura, podkre-

ślając, że o charakterze kasacji rozstrzyga nie jej oznaczenie przez 

podmiot skarżący, lecz jej istota
27

. Strona mogła w kasacji zarzucić tylko 

uchybienia obrażające jej prawa. Przepis zawierający tę zasadę odnosił 

się także do niemożliwości zaskarżania przez stronę uchybień dla niej 

obojętnych lub też korzystnych np. poprzez zastosowanie ustawy 

łagodniejszej zamiast surowszej, nieprzeprowadzenie dowodu 

wnioskowanego przez stronę przeciwną
28

. 

 Kodeks z 1928 r. zawierał zamknięty katalog podstaw 

kasacyjnych. Katalog ten został zamieszczony w art. 510 k.p.k. z 1928 r. 

Zgodnie z brzmieniem przepisu, podstawą kasacji mogło być tylko 

nieprawidłowe zastosowanie ustawy przy określeniu przestępstwa  

i wymierzaniu kary (error in judicando
29

) lub obraza przepisów postę-

powania sądowego (error in procedendo
30

). Tak sformułowane podstawy 

kasacyjne można określić jako zarzut naruszenia prawa materialnego oraz 

zarzut naruszenia prawa procesowego. Strona mogła wnieść kasację 

wyłącznie z powołaniem się na któryś z wyżej wymienionych zarzutów. 

Niedopuszczalne było wskazywanie w kasacji uchybień w ustaleniach 

faktycznych, gdyż sąd kasacyjny był związany ustaleniami postępowania 

dowodowego przeprowadzonego przed sądami niższych instancji, sam 

takiego postępowania w żadnym wypadku nie mógł prowadzić. Ponadto 

art. 512 k.p.k. z 1928 r. obligował skarżącego do wskazania w kasacji na 

                                                      
25

 Ibidem, s. 832. 
26

 Ibidem. 
27

 Ibidem, s. 833.  
28

 L. Peiper, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Kraków 1929, s. 

338. 
29

  Ibidem, s. 333. 
30

 Ibidem. 
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czym polega zarzucane przez niego uchybienie. Takie określenie podstaw 

kasacyjnych w sposób wyraźny determinowało rolę Sądu Najwyższego, 

jako sądu kasacyjnego, który nie bada ustaleń faktycznych dokonanych 

przed sądami niższych instancji, lecz jedynie prawidłowość orzekania  

z perspektywy prawa materialnego i procesowego
31

. Można również wy-

różnić, jako szczególną podstawę kasacyjną nieważność postępowania, 

określoną w przepisie art. 520 k.p.k. z 1928 r. braną przez sąd kasacyjny 

pod uwagę z urzędu
32

.  

 Podstawę określoną w art. 510 pkt. a k.p.k. z 1928 r. wąsko 

interpretował Sąd Najwyższy argumentując, że naruszenie prawa 

materialnego skutkuje jedynie kontrolą, czy ustalony przez sąd stan 

faktyczny sprawy został zakwalifikowany z właściwego przepisu ustawy, 

zarówno w aspekcie kwalifikacji czynu, jak i co do kary
33

. Zarzut błędnej 

kwalifikacji czynu należało wiązać tylko z istotą tego czynu, ustaloną  

w wyroku zaskarżonym przez stronę, a w żadnym wypadku nie można 

było opierać zarzutu na okolicznościach faktycznych, których się  

w sprawie dopatrywał skarżący, a które nie znajdowały swego wyraźnego 

odbicia w zaskarżonym wyroku
34

. Podstawa nieprawidłowego zastoso-

wania ustawy przy określeniu przestępstwa i wymierzenia kary dotyczyła 

naruszenia przepisów prawa karnego materialnego. Jak trafnie zauważał 

Aleksander Mogilnicki, w zakresie przesłanki określonej w art. 510 pkt b. 

k.p.k. z 1928 r., odnoszącego się do podstawy obrazy przepisów 

postępowania sądowego, nastąpiła pomyłka pisarska. Do zasadnego 

wnoszenia kasacji wystarczające było bowiem naruszenie przez sąd 

choćby jednego przepisu postępowania. Taką też propozycję zawierał 

projekt Komisji Kodyfikacyjnej
35

. Podstawa obrazy przepisów postępo-

wania sądowego budzi, ze względu na swoje sformułowanie pewne 

wątpliwości. Przepis określa bowiem explicite, że naruszenia mogące być 

podstawą kasacji w tym zakresie musiały dotyczyć postępowania 

sądowego, a zatem powstaje pytanie, czy naruszenia te mogły dotyczyć 

jedynie przepisów określonych w księdze VII i następnych k.p.k. z 1928 

r., czy też mogły dotyczyć naruszeń przepisów regulujących 

postępowanie przygotowawcze. Spornym zagadnieniem było również, 

czy przepis przez zwrot postępowania sądowe rozumie wszystkie 

przepisy dotyczące tych procedur w systemie prawnym, w tym także 

                                                      
31

 A. Mogilnicki, Kodeks … op. cit., s. 844 - 845. 
32

 L. Peiper, Komentarz … op. cit., s. 333. 
33

 A. Mogilnicki, Kodeks … op. cit., s. 845. 
34

 Ibidem, s. 856. 
35

 Ibidem, s. 844. 
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regulujących inne dziedziny prawa, czy też tylko przepisy k.p.k. z 1928 

r.
36

. 

 Przy kompleksowym omówieniu zagadnienia podstaw 

kasacyjnych z k.p.k. z 1928 r., należy uwzględnić także przepisy 

regulujące sposób procedowania sądu w odniesieniu do poszczególnych 

przyczyn. Zestawiając z nimi wyżej wspomniane przepisy art. 510 k.p.k. 

z 1928r., regulujące podstawy kasacyjne, można dokonać ich podziału na 

bezwzględne podstawy kasacyjne, przy których zasadności sąd był 

obowiązany uchylić wyrok, bez potrzeby badania wpływu uchybienia na 

treść orzeczenia i względne, przy których wystąpieniu strona była 

obowiązana przeprowadzić wywód, w wyniku którego zostało wykazane, 

że takie uchybienie miało wpływ na treść orzeczenia
37

. Ponadto w art. 

516 k.p.k. z 1928 r. zostały zamieszczone uchybienia, które powodowały 

uchylenie wyroku, niezależnie od zarzutów przytoczonych w kasacji. Te 

przyczyny wraz z uchybieniami wskazanymi w treści art. 514 k.p.k.  

z 1928 r. można nazwać bezwzględnymi podstawami kasacyjnymi sensu 

largo, gdyż obie te grupy błędów obligowały sąd kasacyjny do uchylenia 

skarżonego wyroku. Różnica pomiędzy nimi polegała na tym, że  

w przypadku przyczyn wskazanych w art. 514 k.p.k. z 1928 r., strona 

skarżąca musiała wskazać to uchybienie, jako zarzut (lecz nie było 

konieczne wykazanie jego wpływu na treść wyroku), natomiast  

w przypadku uchybień wymienionych w art. 516 k.p.k. z 1928 r. sąd był 

obowiązany uchylić wyrok i to nawet, gdy skarżący nie przytoczył  

w kasacji wymienionych w nim przyczyn.  

 W doktrynie przesłanki wnoszenia kasacji były określane jako 

ogólnikowe, a takie ich sformułowanie było tłumaczone niemożliwością 

enumeratywnego wyliczenia przypadków, w których naruszenie prawa 

przez sąd, mające wydźwięk w wyroku może podchodzić pod podstawę 

kasacyjną
38

. Jednakże pomimo ogólnego charakteru formuły przepisu 

zawierającego regulację podstaw kasacyjnych, orzecznictwo Sądu 

Najwyższego, w części przedstawione w rozdziale, pokazuje, że 

ówczesna judykatura umiejętnie dostosowywała otwartą formułę podstaw 

kasacyjnych do wymagań praktyki prawnej tamtego okresu. 

                                                      
36
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 Na szczególną uwagę zasługuje kasacja w celu ustalenia 

należytej wykładni ustawy, ze względu na pewne cechy szczególne  

w stosunku do kasacji stron. Głównym celem kasacji w celu ustalenia 

należytej wykładni ustawy było zapewnienie jednolitej praktyki wykładni 

przepisów prawa, a przez to ujednolicanie orzecznictwa, co w dużej 

mierze określało jej charakter prawny i było odzwierciedleniem specyfiki 

prawnej tamtego okresu, związanej z jednoczeniem państwa, którego 

ziemie dotychczas należały do różnych jurysdykcji. Już od  

XVIII w. w myśli prawniczej kształtuje się i stale ewoluuje pogląd, że 

jednolitość stosowania prawa jest wartością istotną w każdym systemie 

politycznym, a wraz z upowszechnianiem się koncepcji praw człowieka 

jest ona utożsamiana z równością obywateli wobec prawa oraz ideą 

gwarantującą pewność i bezpieczeństwo prawne
39

. Należy bowiem mieć 

świadomość, że równość wobec prawa to nie tylko formalne 

zadeklarowanie praw jednostki w duchu tej zasady w akcie prawnym, 

lecz także stworzenie instytucjonalnych mechanizmów, które równość 

wobec prawa będą zabezpieczały i doprecyzowały wobec zmian 

społecznych, które zawsze są szybsze niż zmiany prawne. Niewątpliwie 

stworzenie mechanizmów gwarantujących jednolitość stosowania prawa 

jest tym, co służy realizacji powyższych wartości. K.p.k. z 1928 r. 

regulował tę szczególną postać kasacji w art. 538, przy czym jak już 

wspomniano służyła ona w głównej mierze ustaleniu przez Sąd 

Najwyższy należytej wykładni ustawy, a tylko formalnie była zaliczana 

do katalogu środków zaskarżenia. Należy przypomnieć, że k.p.k. z 1928 

r. nie był pierwszym aktem prawnym na ziemiach polskich, który 

konstytuował tego rodzaju swoistą instytucję. Już bowiem Dekret z 3 

kwietnia 1810 r., przyznawał szczególne uprawnienie prokuratorowi do 

wniesienia kasacji od wyroku uniewinniającego. Taka kasacja nie 

powodowała żadnych następstw dla osoby uniewinnionej, bowiem 

wyłącznym jej celem było zadośćuczynienie naruszonemu prawu oraz  

w szerszej perspektywie - czuwanie nad jednolitością orzecznictwa
40

.  

4. Socjalistyczna wizja nadzwyczajnych środków zaskarżenia 

 Równolegle ze zmianą ustroju politycznego po II wojnie 

światowej następowała przebudowa modelu postępowania karnego. 

Preludium zmian w zakresie środków odwoławczych były zmiany 

wprowadzone przez dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach 
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szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa
41

 zwany pow-

szechnie małym Kodeksem karnym. Już bowiem w tym akcie dało się 

dostrzec odchodzenie od modelu apelacyjno-kasacyjnego, na rzecz 

modelu rewizyjnego
42

. 

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 1949 r. o zmianie przepisów 

postępowania karnego
43

 wprowadzono wiele istotnych zmian w obrębie 

procedury karnej. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 lipca 1949 roku. 

Ustawa ta usunęła z polskiego systemu kasację i apelację w sprawach 

karnych, zastępując środki te rewizją zwyczajną i rewizją nadzwyczajną. 

Zmiana ta nie była tylko prostą modyfikacją terminologiczną, lecz 

przekształcała model postępowania z trójinstancyjnego,  

w dwuinstancyjny. Rewizja nadzwyczajna nie była tylko środkiem 

zaskarżenia, lecz również środkiem pozainstancyjnego nadzoru 

judykacyjnego
44

. Przysługiwała ona wskazanym przez ustawę podmio-

tom po uprawomocnieniu się orzeczenia, nie stanowiąc skargi etapowej 

uruchamiającej kolejny etap postępowania. Ówczesna doktryna prawa 

karnego procesowego podnosiła, że istotną wadą przedwojennego 

trójinstancyjnego procesu karnego, z kasacją jako środkiem 

odwoławczym, była zbyt duża przewlekłość procesów, co miało 

negatywne skutki w sferze wychowawczej wymiaru sprawiedliwości
45

. 

Model dwuinstancyjny, z rewizją nadzwyczajną jako środkiem nadzoru 

judykacyjnego miał zapewnić szybkość postępowania, a równocześnie 

stworzyć mechanizm normatywny, mający zagwarantować podmiotom 

zobowiązanym do stania na straży prawidłowości orzekania sądów 

powszechnych, legitymację do występowania z środkiem 

umożliwiającym realizację wskazanej funkcji. Pomimo nasuwających się 

skojarzeń tego celu z celem przedwojennej instytucji kasacji w obronie 

ustawy ówczesna doktryna negowała jego związki z celem 

przedwojennej kasacji w obronie ustawy, którą określano jako instytucję 

kapitalistycznego prawa karnego
46

. 
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 Instytucja rewizji nadzwyczajnej była środkiem nadzoru 

judykacyjnego nad sądownictwem powszechnym, oddanym w ręce 

naczelnego organu sądowego. Stanowiła ona oryginalne rozwiązanie 

socjalistycznego modelu postępowania karnego
47

. Jej odmienność, w sto-

sunku do kasacji, jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia, czy też 

uregulowanej na gruncie k.p.k. z 1969 r. rewizji, przejawiała się w tym, 

że była raczej traktowana jako środek pozainstancyjnego nadzoru 

judykacyjnego, niż środek zaskarżenia, co przejawiało się w tym, że była 

instytucją wnoszoną w interesie prawa, a nie w interesie stron
48

. Zwo-

lennicy takiego ujęcia charakteru rewizji nadzwyczajnej podnosili, że 

rewizja nadzwyczajna nie była dalszym etapem postępowania 

rozpoznawczego, ani też dalszej instancji sądowej
49

. Należy zaznaczyć, 

że kryterium rozgraniczenia rewizji nadzwyczajnej, jako środka nadzoru 

od środka zaskarżenia, w oparciu o kryterium interesu, w jakim środek 

jest wnoszony nie był kryterium aprobowanym w całości przez 

wszystkich przedstawicieli doktryny
50

.  

 Rewizja nadzwyczajna była instytucją nacechowaną elementami 

ideologicznymi, na których oparty był wówczas ustrój państwa. Także 

bowiem w założeniach instytucji rewizji nadzwyczajnej, w jej genezie  

i celach, które instytucja ta miała realizować dopatrywano się walki 

klasowej i marksistowskiej koncepcji bazy i nadbudowy
51

. Jej cechy mo-

delowe jasno wskazywały, że była to instytucja mającą na celu 

kształtowanie polityki karnej ówczesnej Polski ludowej
52

. Taki sam sy-

stem, z rewizją nadzwyczajną jako środkiem służący zainicjowaniu 

specjalnego postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, przyjęto 

następnie w k.p.k. z 1969 r. 

 Właściwym do rozpoznawania rewizji nadzwyczajnej był Sąd 

Najwyższy, co było uzasadniane tym, że postępowanie zainicjowane 

wniesieniem rewizji nadzwyczajnej stwarzało możliwość nie tylko 

weryfikacji i korekty orzeczeń sądów niższych instancji, lecz także 

ujednolicaniu praktyki stosowania prawa
53

. Z tego też powodu doktryna 
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uznawała rewizję nadzwyczajną nie tylko jako instytucję stricte 

procesową, ale także o rysie ustrojowym
54

. Te elementy rewizji nadzwy-

czajnej wydają się jedynymi, które upodabniają tę instytucję do kasacji. 

 Legitymację do występowania z rewizją nadzwyczajną posiadały 

tylko podmioty o charakterze administracyjnym, a mianowicie: Minister 

Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego oraz od 1987 r., po wprowadzeniu tej instytucji do systemu 

prawnego, Rzecznik Prawa Obywatelskich
55

. Uregulowanie podmiotowe 

rewizji nadzwyczajnej stanowiło główne pole jej późniejszej krytyki  

i motywu zmian, natomiast we wcześniejszej literaturze podnoszono, że 

uregulowanie to należy uznać za słuszne, z uwagi na zabezpieczenie 

przed nadużywaniem tej instytucji przez strony postępowania  

i wytworzeniu się w efekcie trzeciej instancji. Brzmienie przepisu 

wskazywało, że rewizja nadzwyczajna mogła być wnoszona zarówno na 

korzyść, jak i niekorzyść oskarżonego
56

, co teoretycznie wskazywałoby, 

że jest ona faktycznie ustanowiona dla ochrony i zabezpieczenia 

interesów ludu pracującego oraz realizacji praworządności ludowej
57

. 

Jednakże późniejsze statystyki wskazywały jednoznaczne na 

ukierunkowanie jejku celom polityki kryminalnej ówczesnego państwa  

i wywieraniu presji na sądy, aby w ten sposób zaostrzać represję karną,  

w szczególności przy przestępstwach o charakterze politycznym
58

. 

 W zakresie nieuregulowanym przepisami szczególnymi, do 

postępowania zainicjowanego wniesieniem rewizji nadzwyczajnej 

stosowało się odpowiednio przepisy o postępowaniu rewizyjnym przed 

Sądem Najwyższym. Podstawy rewizji nadzwyczajnej były  przez to 

tożsame z podstawami rewizji zwyczajnej, stąd wydaje się błędnym 

argument, że odmowa nadania stronom uprawnienia do występowania  

z rewizją nadzwyczajną była koniecznością wobec ochrony 

prawomocnych orzeczeń, przed zbyt pochopnym ich zaskarżaniem, 

czemu gwarancję miało dać zawężenie zakresu podmiotów uprawnionych 

do jej wniesienia
59

. Przy uwzględnieniu podstaw, na których można było 

oprzeć rewizję nadzwyczajną, upada także argument o wyjątkowości tej 
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instytucji, która miała być stosowana tylko w wyjątkowych wypadkach
60

. 

Ustawa bardzo szeroko zakreślała wspomniane podstawy,  

a w szczególności dopuszczała zarzut błędu w ocenie okoliczności 

faktycznych oraz zarzut rażącej niewspółmierności kary. 

 Instytucja rewizji nadzwyczajnej była raczej środkiem 

wzmacniającym instrumentarium służb państwowych w zwalczaniu 

przestępczości i zapobieganiu uchodzenia bez kary przestępcom wskutek 

nieudolności lub niewłaściwego stosowania prawa przez organy 

sądowe
61

. Uczynienie możliwym wnoszenie rewizji nadzwyczajnej  

w oparciu o zarzut błędów w ocenie okoliczności faktycznych oraz 

niewspółmierności kary przeczy też twierdzeniom o nieprzyznaniu 

stronom legitymacji do jej wnoszenia, z uwagi na konieczność 

zapobiegnięcia stworzenia trójinstancyjnego modelu postępowania.  

W istocie szerokie zakreślenie podstaw do występowania z rewizją 

nadzwyczajną stwarzało trójinstancyjny model postępowania karnego,  

z tym wyjątkiem, że trzecia instancja była przewidziana tylko dla 

określonych w ustawie podmiotów. Minister Sprawiedliwości-Prokurator 

Generalny, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Rzecznik Praw 

Obywatelskich mogli wnieść kasację w oparciu o zarzuty pozaprawne,  

a leżące w sferze faktów. To powodowało, że instytucja ta nie miała 

waloru wyłącznie środka nadzoru judykacyjnego, mającego dbać  

o prawidłowością stosowania prawa przez sądu niższych instancji  

i jednolitą wykładnię, lecz tworzyła normatywne uprzywilejowanie 

określonych podmiotów względem stron postępowania, przyznając im 

prawo do zaskarżenia prawomocnego orzeczenia kończącego 

postępowanie sądowe. W istocie tworzyło to trójinstancyjny model 

postępowania dla wskazanych podmiotów, które z uwagi na zarzut błędu 

w ocenie okoliczności faktycznych oraz zarzut niewspółmierności kary, 

mogły wnosić rewizję nadzwyczajną nie z powodu uchybień prawnych, 

lecz z prozaicznej przyczyny niezadowolenia z rozstrzygnięcia sądu 

odwoławczego zapadłego na skutek wniesienia rewizji zwyczajnej. 

 Wraz ze zmianami polityczno-społecznymi lat 

dziewięćdziesiątych pojawiały się propozycje usunięcia rewizji 

nadzwyczajnej i wprowadzenia kasacji, który to środek miał 

gwarantować respektowanie praw stron postępowania, w równym stopniu 

jak interesów wymiaru sprawiedliwości. Rewizja nadzwyczajna 

stanowiła w latach przełomu polityczno-gospodarczego relikt 
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poprzedniego systemu, głównie przez swoje polityczne uwarunkowanie 

w aspekcie podmiotów uprawnionych do jej wnoszenia
62

. W związku  

z tym stanowiła pierwszą w kolejności instytucję do zmiany  

w procedurze karnej, czemu wyraz dało wyeliminowanie jej  

z postępowania karnego jeszcze przed przyjęciem nowej kodyfikacji 

karnej. 

5. Kasacja w demokratycznym państwie prawnym 

 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie Kodeksu 

postępowania karnego, ustawy o ustroju sądów wojskowych, ustawy  

o opłatach karnych i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
63

 

położyła kres istnieniu w polskim systemie prawnym rewizji 

nadzwyczajnej, czyniąc ją od tego momentu jedynie reliktem 

totalitarnego systemu prawa karnego
64

. Kasacja wprowadzona wspomnia-

ną nowelą, która weszła w życie dnia 1 stycznia 1996 r., stanowiła 

oczywistą nowość w postępowaniu karnym, jednakże z różnych przyczyn 

zachowano niektóre pozostałości rewizji nadzwyczajnej
65

. Motywem 

przewodnim wprowadzonych zmian było stworzenie takiego modelu 

kasacji, który usunie negatywne aspekty rewizji nadzwyczajnej, wiążące 

się z poprzednim systemem ustrojowym. W szczególności chodziło  

o udemokratycznienie tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia, poprzez 

przyznanie legitymacji do występowania z nim stronom postępowania, co 

nie było dopuszczalne na gruncie przepisów regulujących rewizję 

nadzwyczajną
66

. Wyeliminowanie rewizji nadzwyczajnej z postępowania 

karnego i wprowadzenie kasacji było w dużej mierze spowodowane 

powszechną krytyką jaką kierowano w stosunku do rewizji 

nadzwyczajnej, w szczególności tego że była to instytucja oddana 

wyłącznie we władanie kilku organów państwowych
67

. Niejako kon-

sekwencją takiego uregulowania, uwzględniając ponadto ówczesną 

sytuację polityczną, było wykorzystywanie rewizji nadzwyczajnej  

w celach określonych przez ówczesną politykę kryminalną państwa, stąd 

jej negatywny odbiór społeczny rodził obawy, co do tego jak będzie 
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odbierana wśród społeczeństwa odradzająca się instytucja kasacji
68

. Oba-

wa była uzasadniona, z uwagi na fakt, że w powszechnym odbiorze 

społecznym obie instytucje były zapewne postrzegane jako „podobne”  

a to z uwagi na to, że w przypadku obu środków właściwość 

przysługiwała Sądowi Najwyższemu. Jednocześnie kasacja wprowadzona 

ustawą z dnia 29 czerwca 1995r., dość istotnie różniła się od kasacji  

z k.p.k. z 1928 r., stąd ciężko mówić o prostym powrocie do instytucji 

przedwojennej, a raczej należy stwierdzić, że była to nowa, istotnie się 

różniąca kasacja, w stosunku do stanu prawnego kształtowanego przez 

k.p.k. z 1928 r.
69

 Systemowe novum, w stosunku do kasacji przedwo-

jennej, przejawiało się przede wszystkim w tym, że przysługiwała ona 

wyłącznie od orzeczeń prawomocnych, stanowiąc tym samym 

nadzwyczajny środek zaskarżenia, inicjujący postępowanie po 

uprawomocnieniu się orzeczenia. Natomiast kasacja uregulowana  

w k.p.k. z 1928 r., tak jak była mowa w odpowiednim miejscu rozdziału, 

stanowiła zwyczajny środek zaskarżenia. Z tego powodu tylko  

w pewnym zakresie przydatne było stosowanie dorobku judykatury  

i literatury ukształtowanej w czasie obowiązywania kasacji z k.p.k.  

z 1928 r. Takie założenia modelu wprowadzonego w 1995 r., stanowiące 

zupełną nowość w polskim prawie karnym dawały uzasadnione obawy co 

do jego praktycznego stosowania, które jak się później okazało, 

potwierdziły się w praktyce
70

. Model kasacji karnej na gruncie ustawy  

z dnia 29 czerwca 1995 r. był zbliżony w swych węzłowych 

zagadnieniach do kasacji uregulowanej w przyszłym Kodeksie, który 

wszedł w życie dnia 1 września 1998 r.
71

 Jej wcześniejsze uregulowanie, 

poprzedzające uchwalenie kodyfikacji karnej było koniecznością dla 

„zbadania” jej funkcjonowania w praktyce, w celu wyeliminowania 

ujawniających się wad, które, biorąc pod uwagę jej nowatorski charakter 

były nieuniknione
72

. 

 Prócz stron postępowania ustawa nowelizująca z 1995 r. 

wprowadzała instytucję kasacji, którą można określić jako kasację 

nadzwyczajną, do której składania uprawnieni byli Minister 

Sprawiedliwości - Prokurator Generalny i Rzecznik Praw 

                                                      
68

 S. Waltoś, Nowa kasacja … op. cit., s. 16. 
69

 Ibidem. 
70

 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks … op. cit., s. 198. 
71

 S. Zabłocki, Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w procesie 

karnym, Warszawa 1999, s. 204. 
72

 M. Zbrojewska, Rola … op. cit., s. 231. 



M. Brzezowski: Kształtowanie się kasacji w sprawach karnych w niepodległej 

Polsce. Związek między normatywnym ujęciem tej instytucji a ustrojem państwa 

614 

 

Obywatelskich
73

. Podstawy kasacji nadzwyczajnej były tożsame z pod-

stawami kasacji zwyczajnej. Różnica w regulacji obu typów kasacji 

ujawniała się w przedmiocie zaskarżenia. Przedmiotem zaskarżenia 

kasacji nadzwyczajnej mogło być każde prawomocne orzeczenie 

kończące postępowanie sądowe, w tym także orzeczenie wydane przed 

dniem wejścia w życie przepisów statuujących kasację nadzwyczajną. 

Ponadto kasacja nadzwyczajna mogła być składana także od orzeczeń 

Sądu Najwyższego wydanych na skutek rozpoznania rewizji 

nadzwyczajnej. Kasacja nadzwyczajna mogła być wniesiona od 

prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe, a więc 

niezależnie, czy orzeczenie uprawomocniło się w sądzie pierwszej, czy 

drugiej instancji. Zatem odmiennie niż w przypadku kasacji zwyczajnej, 

dopuszczalnym było „łączne” zaskarżenie orzeczenia sądu pierwszej  

i drugiej instancji, utrzymującego w mocy orzeczenie sądu pierwszej 

instancji
74

. Natomiast zgodnie z literalną wykładnią przepisu przedmio-

tem zaskarżenia mogło być tylko prawomocne orzeczenie kończące 

postępowanie sądowe, a więc musiało kończyć sądowy etap 

postępowania karnego, natomiast zależność taka nie zachodziła  

w przypadku gdy sąd odwoławczy utrzymał w mocy postanowienie 

prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego, gdyż drugie 

z tych orzeczeń odnosi się nadal do postępowania przygotowawczego  

i w tym zakresie kończy postępowanie karne na etapie dochodzenia lub 

śledztwa
75

.  

 Kasacja nadzwyczajna była zmodyfikowaną wersją rewizji 

nadzwyczajnej, tożsamej pod względem przedmiotu zaskarżenia i istotnie 

się różniącą pod względem przyczyn kasacyjnych, stanowiąc tym samym 

jej „uboższą” wersję, co przekładało się na jej funkcjonalność
76

. W szcze-

gólności kasacja nadzwyczajna nie mogła zarzucać orzeczeniu błędów  

w ustaleniach faktycznych, co było dopuszczalne na gruncie przepisów  

o rewizji nadzwyczajnej, a co niewątpliwie podkreślało nadzwyczajny 

charakter kasacji. Cecha ta wyraźnie odróżniała kasację nadzwyczajną od 

swojej poprzedniczki, która mimo oznaczenia jej przymiotnikiem 

„nadzwyczajna” w istocie nie różniła się w swym zasadniczym 

elemencie, czyli podstawach, od zwykłego środka zaskarżenia, czyli 

rewizji, odpowiedniczki dzisiejszej apelacji.  
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 Trudno przejść obojętnie obok nasuwających się porównań 

kasacji nadzwyczajnej do rewizji nadzwyczajnej i kasacji w obronie 

ustawy z k.p.k. z 1928 r., w szczególności z perspektywy celów  

i skutków wystąpienia z środkiem. Kasacja nadzwyczajna mogła być 

wniesiona zarówno na korzyść, jak i niekorzyść oskarżonego, natomiast 

nie mogła być uwzględniona na niekorzyść oskarżonego, w przypadku 

wniesienia jej po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. Ten aspekt czynił ją tożsamą ze skutkami wniesienia rewizji 

nadzwyczajnej, natomiast czynił ją kompletnie inną w istocie instytucją 

niż kasacja w obronie ustawy, która była instytucją, nie mogącą nigdy 

wywołać negatywnych konsekwencji dla oskarżonego. Różnica ta leży  

u podstaw celów obu instytucji. Kasacja w obronie ustawy była 

pomyślana jako instrument służący ujednolicaniu praktyki stosowania 

prawa i dbania o prawidłowość wykładni przepisów ustawy, natomiast 

kasacja nadzwyczajna jest przewidziana jako środek korygujący 

orzeczenia prawomocne, który może spowodować skutki także 

negatywne dla oskarżonych
77

. Istnieje również pogląd, że kasacja nad-

zwyczajna jest swego rodzaju kasacją w obronie ustawy, która 

wykorzystana w sposób prawidłowy może być także przyczynkiem do 

ujednolicenia orzecznictwa
78

. Wniesienie kasacji nadzwyczajnej leży tyl-

ko i wyłącznie w uznaniu podmiotów uprawnionych do jej wniesienia. 

Ustawa nie dawała stronom postępowania, ani tym bardziej innym 

podmiotom, żadnych uprawnień w tym zakresie, co stanowiło różnicę  

w zestawieniu kasacji nadzwyczajnej z instytucją rewizji nadzwyczajnej, 

gdyż w ramach regulacji drugiej z wymienionych instytucji było 

przewidziane postępowanie w sprawie podania o wystąpienie z rewizją 

nadzwyczajną. Nie było jednak i nie ma także w obecnym stanie 

prawnym przeszkód, aby strona, czy inna osoba zabiegała o uczynienie 

użytku z przyznanej podmiotom specjalnym kompetencji do wystąpienia 

z kasacją nadzwyczajną
79

. 

 Podstawy kasacyjne zostały sformułowane w art. 463a § 1 k.p.k. 

z 1969 r. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu strona mogła oprzeć 

skargę kasacyjną na wadach prawnych prawomocnych orzeczeń,  

o których mowa w art. 388 k.p.k. z 1969 r. (bezwzględne przyczyny 

odwoławcze) lub innych rażących naruszeniach prawa materialnego lub 

                                                      
77

  Ibidem, s. 19. 
78

 Z. Doda, J. Grajewski, A. Murzynowski, Kasacja … op. cit., s. 83. 
79

 Ibidem. 



M. Brzezowski: Kształtowanie się kasacji w sprawach karnych w niepodległej 

Polsce. Związek między normatywnym ujęciem tej instytucji a ustrojem państwa 

616 

 

procesowego, jeżeli mogły one mieć wpływ na treść orzeczenia
80

. Kasac-

ja nie mogła być wniesiona z powodu niewspółmierności kary.  

 Pierwsza z przyczyn kasacyjnych została sformułowana poprzez 

odesłanie do wcześniejszych przepisów k.p.k. z 1969 r., traktującego  

o bezwzględnych przyczynach odwoławczych. 

 Przy drugiej podstawie kasacyjnej rażące naruszenie prawa, aby 

mogło być podstawą kasacyjną musiało być tego rodzaju naruszeniem, 

które mogło mieć wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, lecz expressis 

verbis przepis nie wymagał, aby wypływ uchybienia na treść orzeczenia 

musiał być istotny. Przepis określał podstawę wskazując na naruszenie 

prawa, nie doprecyzowując, czy chodzi o naruszenie prawa karnego 

materialnego, procesowego, cywilnego, czy jakiejkolwiek innej dziedziny 

prawa, choć oczywistym jest, że w głównej mierze uchybienia będące 

podstawą kasacji dotyczyły prawa karnego materialnego i procesowego
81

. 

Z oczywistych przyczyn ustawa nie definiowała pojęcia „rażącego 

naruszenia prawa”, przez co musiało ono zostać doprecyzowane  

w drodze wykładni. Pomocne w tym zakresie było sięgnięcie do 

orzecznictwa międzywojennego, wypracowanego na kanwie kasacji  

z k.p.k. z 1928 r., które w tym elemencie instytucji kasacji zachowało 

swą aktualność
82

. W literaturze formułowano pogląd, że inne rażące 

naruszenie prawa, które mogły mieć wpływ na treść orzeczenia, musiały 

być co najmniej tego rodzaju, aby uznać je co najmniej równe 

uchybieniom wyliczonym w art. 388 k.p.k.
83

Pogląd ten był jednak 

poddawany krytyce, z uwagi na nierozwiązanie problemu nieokreśloności 

pojęcia nieostrego
84

. Porównywanie podstawy opartej na zarzucie rażą-

cego naruszenia prawa do podstaw z art. 388 k.p.k. z 1969 r.  

i w oparciu o to porównanie rozstrzygnięcie zasadności zarzutu opartego 

na podstawie innego rażącego naruszenia jest ponadto o tyle 

nieuprawnione, że znacznie zawęża podstawy kasacji
85

. Dlatego też 

przeciwnicy powyższego poglądu postulowali, aby przesłankę rażącego 

naruszenia prawa traktować w sposób autonomiczny, czyniąc ją tym 

samym samoistną i niezależną przyczyną kasacji, dla której właściwym 

kryterium zakwalifikowania konkretnego uchybienia pod tę podstawę 
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będzie niewątpliwie oczywisty charakter i możliwość wywarcia istotnego 

wpływu na treść zaskarżonego orzeczenia
86

. Na gruncie noweli z 1995 r. 

wyłączona była możliwość wnoszenia kasacji z powodu 

niewspółmierności kary. Stworzenie przez ustawodawcę tak szerokich 

ram poszczególnych elementów kasacji, w szczególności jej podstaw, nie 

sprawdziło się w praktyce, a ustawodawca uchwalając nowy Kodeks 

postępowania karnego, wykorzystał tę sposobność do ograniczenia 

dopuszczalności kasacji, głównie w celu usprawnienia prac Sądu 

Najwyższego w jego działalności orzeczniczej.  

6. Obecne fundamenty kasacji 

 Budowanie kasacji w obecnych czasach jest kolejny etapem  

w dziejach tego środka zaskarżenia. Można śmiało powiedzieć, że 

normatywne kształtowanie kasacji w k.p.k. w suwerennej Polsce to 

oddzielny etap historii tej niezwykle ważnej, ale także ciekawej 

instytucji. Nie czas i miejsce na te rozważania, ale można wskazać tylko, 

że obecnie kasacja jest „modelowana” wedle założeń typowych dla 

demokratycznego państwa prawnego. Podstawy, zakres zaskarżenia oraz 

podmioty uprawnione do jej wnoszenia, zmieniają się, ale wszystko 

odbywa się w granicach ustawy zasadniczej. Pojawiają się czasami 

zarzuty, że zmiany są motywowane politycznie, aby jak najbardziej 

uprzywilejować władzę wykonawczą w zakresie nadzwyczajnych 

środków zaskarżenia. Nie przecząc w całości temu ostatniemu, należy 

zakończyć bardziej optymistyczną tezą, że współczesne zmiany, 

dokonywane na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat, są dowodem tego, że 

wciąż poszukujemy jurydycznego kształtu kasacji w sprawach karnych. 

Niewątpliwie, ostatnie zmiany w tym zakresie dają duże pole do 

dyskursu, szczególnie, że nowa podstawa  z art. 523 § 1a k.p.k. tworzy 

swoiste novum w procesie karnym, stawiające pod znakiem zapytania 

dotychczasowy charakter kasacji. 
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Abstrakt 

 Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie czytelnika do 

zagadnienia z zakresu rozwoju ochrony patentowej na przestrzeni 

ostatniego stulecia w Polsce. W pracy ujęte zostały trzy przedziały 

historyczne charakteryzujące się odmiennymi uregulowaniami prawnymi 

oraz ukazujące niezwykłą dynamiczność w odniesieniu do uchwalanego 

prawa. W tekście artykułu ukazana została także transformacja Urzędu 

Patentowego jako centralnego organu administracji krajowej, który od 

samego początku tworzenia prawnej ochrony własności przemysłowej  

w niepodległej Polsce miał szczególne znaczenie. 

Słowa kluczowe:  

patent, prawo patentowe, prawo własności przemysłowej, historia Polski, 

Urząd Patentowy  

Abstract 

 The purpose of this article is to introduce the reader to the issue 

of the development of patent protection over the last century in Poland. 

The work includes three historical compartments characterised by 

different legal regulations and shows unusual dynamics in relation to the 

adopted law. The article also shows the transformation of the Patent 

Office as the central administrative body in the country, which from the 

very beginning of the establishing of legal protection of industrial 

property in independent Poland was significant. 
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1. Ochrona patentowa w II RP  

1.1. Rys historyczny unormowań  z zakresu prawa patentowego i prawa 

własności przemysłowej w Polsce 

 Prawo patentowe od momentu odzyskania przez Polskę 

niepodległości ulegało istotnym zmianom, które zapoczątkowane zostały 

przez wydanie dekretu tymczasowego o Urzędzie Patentowym z dnia 13 

grudnia 1918 roku a następnie dekrety z dnia 4 lutego 1919 roku  

o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych  modeli oraz 

o ochronie znaków towarowych. Dynamiczne zmiany w prawie 

własności przemysłowej były skutkiem uchylenia obowiązujących  

w poszczególnych dzielnicach przepisów państw zaborczych. Główną 

przyczyną szybkiego wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych była 

chęć ujednolicenia prawa obowiązującego na ziemiach odrodzonej 

Polski. Jednym z aspektów, z którym musiał zmierzyć się polski 

ustawodawca w tamtym czasie był niedostosowany system prawny do 

wprowadzonych uprzednio zmian w zakresie prawa przemysłowego
1
. Na 

skutek tego w 1919 roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu zleciło 

Urzędowi Patentowemu wypracowanie nowych rozwiązań prawnych.  

W momencie ustalenia najważniejszych poleceń, jakimi miała kierować 

się grupa nadzorująca proces legislacyjny, prace nad nowymi przepisami 

zostały zawieszone w 1920 roku. Wznowienie nastąpiło dopiero na 

skutek zaproszenia grupy zajmującej się kodyfikacją przez nowego 

prezesa Urzędu Patentowego Wacława Suchowiaka. Przystąpienie Polski 

do Porozumienia Berneńskiego z dnia 30 czerwca 1920 roku  

w przedmiocie zachowania lub przywrócenia praw własności 

przemysłowej dotkniętych przez wojnę światową było uzależnione od 

szybkiego wprowadzenia nowych, dostosowanych do Porozumienia 

regulacji prawnych. Z tego względu prof. Fryderyk Zoll przy pomocy 

prof. Stanisława Wróblewskiego przygotowali projekt ustawy, który 

został przedłożony Sejmowi Ustawodawczemu dnia 17 marca 1922 roku. 

Pierwsze czytanie odbyło się w dniu 25 kwietnia 1922 roku, po czym akt 

                                                      
1

 T. Dolata, Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie 

wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924roku, „Acta 

Universitatis Wratislaviensis” Wrocław 2013, nr 3483,s. 127. 
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rozpatrywany był w Komisji Przemysłowo Handlowej. Powyższy projekt 

spotkał się z krytyką środowiska skutkiem czego, było wprowadzenie 

licznych zmian do ustawy
2
. Końcowy projekt ustawy o ochronie wyna-

lazków, wzorów i znaków towarowych na podstawie uchwały Rady 

Ministrów z dnia 20 kwietnia 1923 roku został wniesiony do Sejmu przez 

ministra przemysłu i handlu w dniu 27 kwietnia 1923 roku. Po raz 

pierwszy ustawa została przedstawiona Sejmowi w dniu 18 maja 1923 

roku. Drugie czytanie odbyło się dnia 22 czerwca 1923 roku. W dalszej 

kolejności projektowane przepisy trafiły pod obrady Senatu i Komisji 

Gospodarstwa Społecznego, w której wprowadzono szereg istotnych 

zmian zarówno o charakterze merytorycznym jak i stylistycznym. Jedną  

z najważniejszych zmian, którą wprowadzono  w  przepisach było 

utworzenie instytucji postępowania wywoławczego. Definitywne 

przyjęcie ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych 

nastąpiło dnia 5 lutego 1924 roku. Nowo przyjęty akt składał się ze 162 

artykułów. Pierwsza część poruszała kwestie dotyczące patentów na 

wynalazki i złożona była z siedmiu rozdziałów. W wyniku przystąpienia 

Rzeczpospolitej do aktu haskiego zmieniającego Konwencję Paryską, 

której Polska była członkiem, niniejszą ustawę uchylono. Została 

zastąpiona rozporządzeniem o ochronie wynalazków, wzorów i znaków 

towarowych z dnia 22 marca 1928 roku. Zmiany wprowadzone poprzez 

uchwalenie aktu nie różniły się jednak znacząco od poprzedzającej go 

ustawy
3
. Okres II RP niewątpliwie obfitował w nowe rozwiązania prawne 

dotyczące patentów, jednak wskaźnik zgłaszanych wynalazków  

w Rzeczpospolitej w porównaniu do innych krajów nie wyróżniał się 

znacząco. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Ibidem, str. 128.  

3
 Ibidem, str. 129-131. 
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Wykres 1  

Zgłoszone patenty na wynalazki i wzory użytkowe w wybranych krajach  

w 1937 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie istmat.info, 

http://www.istmat.info, „Mały rocznik statystyczny 1939”, dostęp 

13.02.2018 r. 

 Na podstawie liczby zgłoszonych patentów możliwe jest 

określenie wskaźnika poziomu rozwinięcia gospodarczego danego kraju. 

Z wykresu można odczytać, że w 1937 roku w Polsce zgłoszono jedynie 

5375 patentów i wzorów użytkowych. Porównując ten wynik z wynikami 

takich krajów europejskich jak Niemcy, Anglia czy Francja ich liczba 

odbiegała od światowej czołówki. Wnioskodawcy niemieccy zgłosili  

w 1937 roku ponad 20 razy więcej wniosków patentowych niż wynalazcy 

w Polsce. Od momentu odzyskania niepodległości ustawodawca starał 

się, aby jak najszybciej wprowadzić jednolite prawo na terytorium całego 

państwa. Gdyby zabrakło takiego stanowczego rozwiązania, na terenie 

Rzeczpospolitej mogłoby dojść do szerzącego się bezprawia. Wiele 

zmian związanych z wprowadzaniem nowych aktów prawnych w tej 

materii tworzyło chaos legislacyjny. Dla wynalazców było to o tyle 
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uciążliwe, że ciężko było nadążyć za zmieniającymi się przepisami. 

Pewność i stabilność prawa jest nadrzędną zasadą w zakresie rozwoju 

gospodarki danego kraju. Jedną z kolejnych bolączek rozwiązań 

prawnych II Rzeczpospolitej był problem z dochodzeniem praw przez 

samych projektodawców. Wynalazcy nie byli skłonni do wytaczania 

długich i bardzo drogich procesów, gdzie niejednokrotnie dodatkowo 

musieli opłacać rzeczoznawców. W związku z tym w przypadku 

naruszenia praw z patentu, właściciele niechętnie wytaczali procesy i nie 

walczyli o swoje prawa na sali sądowej
4
. 

1.2. patenty na wynalazkach – powstanie prawa, własność patentu 

 W celu określenia momentu powstania prawnej ochrony 

wynalazków wcześniej wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem patentu  

w rozumieniu przepisów ustawodawstwa II RP. Prawodawca nie podjął 

się utworzenia definicji legalnej w ustawie, co znacznie utrudniało 

precyzyjną charakterystykę tego terminu. Patentem określano prawo do 

uzyskiwania przez wynalazcę wynagrodzenia za nowy wynalazek oraz 

prawo do jego indywidualnego używania w znaczeniu handlowym lub 

przemysłowym. Wynalazek otrzymywał charakter przemysłowy, jeżeli 

był wyrobem przemysłowym lub ulepszeniem wynalazku już 

istniejącego
5
.  Prawa te powstawały w momencie udzielenia patentu na 

okres 15 lat i rozciągały się na terytorium całego kraju. Niedozwolone 

było, aby prawa patentowe obejmowały również swoim zasięgiem inne 

kraje. Najistotniejszym aspektem, który brano pod uwagę przy udzielaniu 

ochrony patentowej była kwestia nowości wynalazku. Jeżeli wynalazek  

w momencie zgłoszenia go do Urzędu był wcześniej ujawniony, 

stosowany albo wystawiony na widok publiczny, nie można było uzyskać 

na niego patentu. Jednocześnie nie przyznawano ochrony zasadom 

naukowym i odkryciom naukowym. Wyłączone z opatentowania były 

również wynalazki, których używanie sprzeciwiałoby się dobrym 

obyczajom lub prawu obowiązującemu, wynalazki nienadające się do 

wykorzystywania w przemyśle, żywność, lekarstwa a także produkty 

wytwarzane chemicznie. Do otrzymania patentu uprawniony był 

wyłącznie sam wynalazca lub jego następca prawny. Twórca miał 

możliwość przeniesienia swojego prawa na osobę trzecią poprzez 

prawidłowe dokonanie oświadczenia woli. Aby przeniesienie było ważne 

pod względem prawnym, należało wpisać tą informację do rejestru 

                                                      
4
 S. Kwiecień, Polskie prawo gospodarcze okresu międzywojennego, Lublin 

2016, str. 285. 
5
 Ibidem, str. 277. 
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patentowego. Prawo do patentu podlegało dziedziczeniu, aczkolwiek, aby 

było ono ważne należało poinformować o tym fakcie Urząd Patentowy. 

Użytkowanie wynalazku przez osobę trzecią było możliwie wyłącznie na 

podstawie umowy licencji udzielonej w formie pisemnej
6
. 

1.3. ochrona prawna patentu 

 Na podstawie przyjętych w tamtym okresie przepisów, 

odpowiedzialność za naruszenie prawa do patentu była zarówno 

odpowiedzialnością cywilną jak i karną. W przypadku odpowiedzialności 

pierwszego rodzaju, była ona oparta na zasadzie winy i wynikała z czynu 

o charakterze bezprawnym. Przykładem takiego czynu mogło być 

zarówno pośrednie dokonanie szkody materialnej jak i bezpośrednia 

ingerencja w zakres prawa wyłącznego z patentu. Obowiązkiem 

naruszającego było wynagrodzenie zaistniałej szkody oraz 

zadośćuczynienie za uszczerbek osobisty poprzez ogłoszenie wyroku  

w dzienniku lub przez wydanie obwieszczenia publicznego. Powinność ta 

powstawała jedynie w przypadku, gdy działanie to było dokonane ze 

złym zamiarem albo wiązało się z niedbalstwem osoby naruszającej. 

Wynalazca mógł żądać od osoby popełniającej przestępstwo zaprzestania 

naruszania jego prawa oraz wydania niesłusznego wzbogacenia, które  

w ten sposób uzyskał z ostatnich trzech lat. Na roszczenia te nie 

wpływała ani dobra ani zła wiara osoby naruszającej prawo.  

W przypadku odpowiedzialności karnej osoba, która przywłaszczyła 

sobie prawo do patentu i zgłosiła się jako jego właściciel albo bezprawnie 

i umyślnie wkroczyła w zakres wyłączności patentu podlegała 

odpowiedzialności karnej. Za dokonanie czynu zabronionego groziła kara 

grzywny do wysokości 75 tys. złotych, areszt do sześciu miesięcy, albo 

obie kary łącznie. Działania zmierzające do ukarania sprawcy były 

podejmowane jedynie na podstawie prywatnego aktu oskarżenia
7
. 

1.4. postępowanie patentowe 

 Prawo pierwszeństwa patentowego powstawało w momencie 

zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego. Zgłoszenie w formie 

pisemnej należało wnieść do Wydziału Zgłoszeń. Urząd Patentowy brał 

pod uwagę wymogi formalne i na ich postawie badał czy dany wynalazek 

nadaje się do opatentowania. W przypadku braków organ wzywał 

wnioskodawcę do ich uzupełnienia lub usunięcia wyznaczając konkretny 

                                                      
6
 Ibidem, str. 282-283. 

7
 Ibidem, str. 284-285. 
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termin. Jeżeli zgłaszający nie zastosował się do poleceń Urzędu, wniosek 

był odrzucany. Co do zasady Urząd nie był zobowiązany do badania 

nowości wynalazku. W momencie, gdy zachodziły pewne wątpliwości, 

co do przesłanki nowości Urząd przeprowadzał dochodzenie w tej 

sprawie, a następnie podejmował decyzję o udzieleniu lub odmówieniu 

udzielenia patentu. Jeżeli decyzja była odmowna zgłaszający miał 2 

miesiące na wniesienie odwołania. W przypadku przyznania dokumentu 

udzielającego prawa patentowego datę tego dokumentu określano jako 

dzień udzielenia patentu i od tej chwili liczony był czas udzielenia 

ochrony na wynalazek. Unieważnienie patentu było możliwe  

w przypadku, w którym wyszło na jaw, że patent pierwotnie nie nadawał 

się do opatentowania. Orzeczenie w przedmiocie unieważnienia 

wynalazku odnotowywano w rejestrze oraz podawano do informacji 

publicznej w „Wiadomościach Urzędu Patentowego”. W sytuacji,  

w której  ochrony patentowej udzielono osobie nieuprawnionej do 

zgłoszenia wynalazku, na żądanie uprawnionego dochodziło do 

przepisania tego prawa na właściwego wynalazcę bez jego 

unieważnienia
8
. 

1.5. Urząd Patentowy Republiki Polskiej 

 Konsekwencją przystąpienia Polski do tzw. Traktatu 

wersalskiego o mniejszościach  w listopadzie 1919 roku  było utworzenie 

Urzędu Patentowego jako specjalnego urzędu do spraw własności 

przemysłowej. Miał być to organ administracji państwowej, w którym 

wynalazcy dokonywaliby zgłoszeń swoich wynalazków. Urząd 

Patentowy Republiki Polskiej z siedzibą w Warszawie został powołany 

na podstawie dekretu tymczasowego z grudnia 1918. Rzeczywista 

działalność Urzędu rozpoczęła się dopiero po wydaniu ustawy z dnia 5 

lutego 1924 roku o ochronie wynalazków, wzorów i znaków 

towarowych
9
. Od 1924 roku Urząd rozpoczął swoją działalność w za-

kresie rejestracji patentów. Kolejne Rozporządzenie Prezydenta  

z dnia 22 marca 1928 roku o ochronie wynalazków, wzorów i znaków 

towarowych wprowadziło nową regulację związaną z Urzędem. 

Prezydent Rzeczypospolitej mianował Prezesa jako najważniejszego 

funkcjonariusza tego organu. W skład kadry biurowej wchodzili również 

naczelnicy wydziałów, radcowie stali, członkowie niestali a także 

                                                      
8
 T. Dolata, op. cit., s.133-134. 

9
 A. Szewc, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowanie przed 

tym urzędem, [w:] System Prawa Prywatnego Tom 14 A, red. R. Skubisz, 2017, 

s. 303. 
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sędziowie sądów okręgowych i apelacyjnych w Warszawie. Urząd 

prowadził i orzekał w sprawach na zasadzie kolegialności. W skład jego 

struktury wchodziły różne wydziały takie jak Wydział Zgłoszeń  

i Wydział Kontroli Wykonywania Wynalazków, gdzie uchwały zapadały 

głosami dwóch radców oraz Wydział Spraw Spornych, w których decyzje 

uchwalano większością głosów. W ramach postępowania toczącego się 

przed Urzędem strony występowały osobiście lub z pomocą 

pełnomocników. Reprezentantem mógł zostać wyłącznie adwokat lub 

rzecznik patentowy
10

.  

2. Ochrona patentowa w PRL 

2.1. zmiany w zakresie prawa wynalazczego i rozwój tego prawa  

w Polsce Ludowej 

 Przepisy rozporządzenia z 1928 roku o ochronie wynalazków, 

wzorów i znaków towarowych utrzymano w mocy i obowiązywały aż do 

1 października 1962 roku, kiedy to wprowadzono w życie ustawę z dnia 

31 maja 1962 roku Prawo wynalazcze. W okresie powojennym 

obowiązujące rozporządzenie na skutek zmiany ustroju w Polsce przyjęło 

zupełnie inną funkcję niż dotychczas. W związku z pojawieniem się 

gospodarki socjalistycznej dawna istota przepisów rozporządzenia została 

zachowana jedynie w zakresie stosunków zagranicznych oraz gospodarki 

indywidualnej. Prawo patentowe stało się wyłącznym narzędziem 

służącym do rejestracji wynalazków na rzecz jednostek gospodarki 

uspołecznionej. Od tego momentu twórca stawał się kreatorem dla celów 

gospodarczych, jakie wyznaczało państwo socjalistyczne i tym samym 

oddawał swoje prawa do wyłącznego użytku podmiotom gospodarki 

ustroju socjalistycznego
11

. Rzeczywistość zmieniła się do tego stopnia, że 

poprzednie przepisy nie przystawały do potrzeb państwa w zakresie 

wynalazczości. Powstawały wciąż nowe zagadnienia prawne, które 

należało w jak najszybszym czasie uregulować. Władze PRL 

dostosowały przepisy wcześniej obowiązującego dekretu do nowych 

realiów  poprzez ich nowelizację i uzupełnienie. W dniu 12 października 

1950 roku wydano dekret o wynalazczości pracowniczej, który stanowił 

podwaliny pod późniejsze kompleksowe rozwiązanie prawne. Kolejnym 

krokiem było wydanie czterech aktów normatywnych, w tym jednej 

uchwały i trzech zarządzeń. Skutkiem wejścia w życie nowego prawa 

                                                      
10

 S. Kwiecień, op. cit., s. 289-299. 
11

 J. Dalewski, W. Walewski, Ustawodawstwo wynalazcze PRL, Warszawa 1965, 

s. 5-6. 
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było powstanie licznych instytucji prawnych
12

. Przykładowo były to wy-

nalazki pracownicze, z których korzystały państwowe jednostki 

gospodarcze ,świadectwa autorskie przekazywane wynalazcom na 

podstawie, których mogli domagać się wynagrodzenia za pracę czy też 

wprowadzenie prawa do użytkowania opatentowanych wynalazków 

przez ogół uspołecznionych jednostek organizacyjnych
13

. Liczne akty 

prawne, zarówno te z okresu II RP jak i PRL po raz kolejny wprowadzały 

niespójność w systemie prawnym. Braki w dostatecznym 

zharmonizowaniu prawa nie sprzyjały rozwojowi prawa wynalazczego.  

Stanowić o tym może poniższy wykres. 

Wykres 2 

Liczba wynalazków zgłoszonych w 1972 r. do opatentowania  

w wybranych krajach (w tys. szt.) 

 

Źródło : opracowanie własne na podstawie S. Kolenda, Wynalazczość  

i ochrona własności przemysłowej w gospodarce narodowej,[w:] 

Zagadnienia wynalazczości i ochrony własności przemysłowej, red.  

S. Sołtysiński, Warszawa-Poznań 1976, s.16. 

                                                      
12

 Ibidem, str. 7. 
13

 Ibidem, str. 8. 
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 Statystyki wskazują, że łączna liczba zgłoszonych wynalazków  

z krajów socjalistycznych była dużo niższa niż łączna liczba zgłoszonych 

wynalazków w krajach kapitalistycznych. Przyczyną takiego wyniku 

mógł być zarówno zastój technologiczny związany z panującym  

w tamtym czasie ustrojem, ale także brak tradycji patentowania wśród 

wynalazców
14

. Prawo wynalazcze w PRL to nie tylko ustawa z 1962 

roku, ale także wydane do niej inne akty normatywne. W debatach nad 

ustawą brały udział osoby, które czynnie włączały się w rozwój postępu 

technicznego w PRL w tym  członkowie Naczelnej Organizacji 

Technicznej. Podczas tworzenia aktu, ustawodawca musiał odnieść się do 

Konstytucji PRL, która normowała podstawy tego ustroju
15

. Wzięto pod 

uwagę zapis o likwidacji szeroko pojętego zacofania poprzez dynamiczne 

uprzemysłowienie kraju. Artykuł 3 Konstytucji stanowił także  

o obowiązku zapewnienia dostatecznej opieki pracownikom naukowym, 

czy też wynalazcom
16

. Istotnym faktem było również to, że projektowana 

ustawa miała za zadanie regulować zagadnienia związane z gospodarką 

nieuspołecznioną, osobami fizycznymi czy też krajowymi  

i zagranicznymi. W jednym z artykułów prawa wynalazczego możemy 

odnaleźć definicję, czym jest wynalazczość według obowiązującego  

w tamtym czasie prawa. Pojęcie to określano jako pracę twórczą, która 

wpływa istotnie na postęp techniczny i rozwój gospodarki państwowej. 

Główną różnicą pomiędzy regulacjami socjalistycznymi  

i kapitalistycznymi było podejście władz do pojęcia  prawnej ochrony 

własności przemysłowej. W państwach kapitalistycznych prawo 

zapewniało kompleksową ochronę interesów twórcy. W przypadku 

krajów socjalistycznych prawo miało sprzyjać podwyższaniu poziomu 

techniki w celu współpracy całego narodu w napędzaniu gospodarki 

socjalistycznej, przy czym de facto to państwo było podmiotem 

posiadającym prawa wyłączne do ogólnie pojętej wynalazczości
17

. 

2.2. różnice w zakresie prawa patentowego powstałe w 1962 roku na 

skutek uchwalenia nowej ustawy 

 W związku z wprowadzeniem niniejszej ustawy, wiele zagadnień 

prawnych uległo zmianie. Wprowadzono także szereg instytucji 

prawnych, które wcześniej nie zostały unormowane. Pierwszą ze zmian, 

jaką można zauważyć, był rozszerzony zakres podmiotowy  

                                                      
14

 Ibidem, str. 12. 
15

 Ibidem, str. 9. 
16

 Ibidem, str. 10. 
17

 Ibidem, str. 12. 
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i przedmiotowy prawa wynalazczego w porównaniu z rozporządzeniem  

z 1928 roku. Od tego momentu ustawa wymieniała zarówno podmioty 

występujące w poprzedniej ustawie, czyli zgłaszającego i właściciela 

mającego prawa wyłączne jak i nowe kategorie podmiotów takie jak 

twórca w okresie realizacji wynalazku, wynalazca traktowany jako 

właściciel praw niematerialnych oraz realizator rozpowszechniający 

projekty wynalazcze. Szczególną rolę w zakresie podmiotów prawa 

pełniło również państwo oraz jednostki gospodarki uspołecznionej. 

Zakres przedmiotowy  ustawy obejmuje szereg czynności takich jak 

ochrona praw, tworzenie projektów czy też późniejsze ich wykorzystanie. 

Kolejną różnicą, jaką możemy dostrzec w omawianym przypadku jest 

kwestia obowiązku naprawienia szkody czy też jej rekompensata.  

W nowym systemie prawnym nie było już potrzebne wykazanie, że 

naruszyciel działał w złym zamiarze lub jego działanie wynikało  

z oczywistego niedbalstwa.  Prawo twórcy do żądania o zaprzestanie 

naruszania zostało zachowane tak jak w poprzednim akcie, dodatkowo 

wprowadzone zostało prawo wynalazcy do żądania usunięcia skutków 

naruszenia a także prawo do żądania wydania uzyskanych korzyści. 

Należy przypomnieć, że w tej kwestii akt prawny z 1928 roku wspominał 

jedynie o wydaniu niesłusznego wzbogacenia sprzed ostatnich trzech lat. 

Rozszerzeniu uległo również pojęcie ochrony interesów niemajątkowych 

twórcy. W przypadku naruszenia prawa wyłącznego osoba dokonująca 

pogwałcenia prawa  zobowiązana była do wydania stosownego 

oświadczenia w czasopiśmie lub umieszczenia w nim wyroku sądowego. 

Na tą powinność nie miała już wpływu wina naruszającego. Dodatkowo 

nowy akt prawny wprowadził możliwość przyznania zadośćuczynienia 

poprzez wypłatę określonej sumy pieniężnej za straty moralne, jakie 

doznał wynalazca w przypadku działania rozmyślnego. Należy 

podkreślić, że ustawa z 1962 roku powieliła większość założeń 

wprowadzonych w akcie poprzednim. Wraz ze zmianą ustroju zmieniona 

została cała istota przyznawania patentów natomiast na podstawie 

przyjętego aktu prawnego można dostrzec, że podtrzymany został 

bezwzględny charakter praw wyłącznych
18

. 

 2.3. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Ludowej 

 W dniu 5 maja 1962 roku weszła w życie ustawa o Urzędzie 

Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zmieniona została 

nazwa Urzędu oraz został rozszerzony zakres jego działalności o wyroby 

                                                      
18

 Ibidem, str. 15. 
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zdobnicze i projekty racjonalizatorskie. Głównym celem tego organu 

było nadzorowanie wykorzystywania projektów wynalazczych  

w gospodarce narodowej. Nadzór nad Urzędem sprawował Prezes Rady 

Ministrów, który mianował Prezesa Urzędu i sprawował pieczę nad Radą 

Wynalazczości funkcjonującą przy Urzędzie. Wraz z organem 

współpracowały dwie instytucje orzecznicze – Komisja Odwoławcza  

i Rozjemcza
19

. Urząd zajmował się inicjowaniem, organizowaniem i ko-

ordynowaniem spraw związanych z patentami, projektami czy też 

wzorami użytkowymi, ochroną praw wynalazczych, przygotowywaniem 

projektów ustaw i innych aktów prawnych związanych z tematyką 

wynalazczości, udzielał patenty oraz prawa ochronne. Zajmował się 

informacją patentową zarówno projektów krajowych jak i zagranicznych. 

Szkolił i egzaminował przyszłych rzeczników patentowych oraz wydawał 

decyzję zgodnie z określonymi przepisami
20

. Przepisy niniejszego aktu 

prawnego pozostawały w mocy aż do momentu wejścia w życie ustawy  

z  dnia 22 sierpnia 2000 roku Prawo własności przemysłowej.  

W międzyczasie wprowadzono kilka drobnych zmian w przepisach. 

Zostały one zapoczątkowane w dniu 1 stycznia 1973 roku, kiedy 

zlikwidowano Komisję Rozjemczą, a w przypadku Komisji Odwoławczej 

zmieniono  zasady dotyczące jej funkcjonowania
21

. 

2.4.  ustawa  o wynalazczości z 1972 roku 

 W dniu 19 października 1972 roku wprowadzono ustawę  

o wynalazczości, która była w późniejszym okresie wielokrotnie 

nowelizowana. Teksty jednolite tego aktu prawnego ogłaszane były  

w 1984 roku a następnie w 1993 roku
22

. Niniejsza ustawa regulowała 

stosunki  z zakresu wynalazków, wzorów użytkowych i projektów 

racjonalizatorskich tak samo jak akt prawny z 1962 roku. Wprowadzono 

w niej kilka modyfikacji z zakresu prawa patentowego. Między innymi 

jedną z tych zmian było wprowadzenie zapisu o nieudzielaniu patentów 

na programy przeznaczone dla maszyn cyfrowych oraz nieprzyznawaniu 

patentów na produkty przemian jądrowych. Podtrzymano ideę 

                                                      
19

 A. Szewc, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowanie przed 

tym urzędem, op. cit., s. 303-304. 
20

 S. Kolenda, Wynalazczość i ochrona własności przemysłowej w gospodarce 

narodowej,[w:] Zagadnienia wynalazczości i ochrony własności przemysłowej, 

red. S. Sołtysiński, Warszawa-Poznań 1976, s. 24. 
21

 A. Szewc, op. cit., s. 304. 
22

 A. Nowicka, Wynalazek, [w:] Prawo własności przemysłowej, red. U. 

Promińska, Warszawa 2005, s. 35. 
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piętnastoletniego okresu ochronnego na uzyskane patenty natomiast 

kolejne nowelizacje tego aktu wprowadzały już okres dwudziestoletni. 

Powtórzono pojęcie „projektu wynalazczego” definiując go, jako 

zbiorowe określenie dla wynalazków, wzorów użytkowych i projektów 

racjonalizatorskich
23

. Najistotniejszą zmianą wprowadzoną w powyższej 

ustawie było utworzenie instytucji patentu tymczasowego. Jego głównym 

zadaniem było usprawnienie Urzędu Patentowego w zakresie badań nad 

nowością wynalazków. Ochrona patentowa na patent tymczasowy trwała 

pięć lat, ale w związku z wniesieniem wniosku przez osobę uprawnioną 

okres ten mógł być zmieniony na piętnaście lat. Zmiany należało dokonać 

w przypadku, gdy wynalazca chciał wykorzystywać wynalazek w sposób 

gospodarczy lub zamierzał wnieść roszczenie w związku z naruszeniem 

patentu. Instytucja patentu tymczasowego została zlikwidowana wraz  

z nowelizacją ustawy w 1993 roku. Zmiany zaszły także w przypadku 

kwestii pierwszeństwa uzyskania patentu. Zgłoszenie wynalazku musiało 

być dokonane w Urzędzie w ciągu sześciu miesięcy od daty wystawienia 

wynalazku na wystawie publicznej lub na obszarze państwa. Poprzedni 

akt prawny wspominał natomiast o okresie dwumiesięcznym. Duże 

różnice w zakresie unormowań wprowadzono w przepisach karnych.  

W przypadku przypisywania autorstwa cudzego projektu wynalazczego 

groziła kara pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo 

grzywny. W  poprzedniej regulacji kara za takie postępowanie 

występowała albo w postaci sześciu miesięcy aresztu i dodatkowej 

zapłaty grzywny albo orzekano wyłącznie o jednej z tych kar. Taka sama 

kara trzymiesięcznego aresztu, ograniczenia wolności do trzech miesięcy 

albo grzywny w wysokości pięciu tysięcy złotych  przewidziana była  

w przypadku oznaczania przedmiotów niechronionych patentem, które 

miało na celu wywołać mylne wrażenie o korzystaniu z ochrony 

patentowej a także w przypadku wprowadzania fałszywie oznaczonych 

przedmiotów do obrotu handlowego. Osoba, która bezprawnie 

przywłaszczyła prawo do patentu i zgłosiła cudzy wynalazek podlegała 

pozbawieniu wolności do lat dwóch, ograniczenia wolności  

(w poprzedniej ustawie nie było ono przewidziane) albo karze grzywny. 

Naruszenie cudzego prawa do patentu było objęte karą pozbawienia 

wolności do roku, ograniczeniem wolności albo przyznaniem grzywny. 

Ustawa z 1962 roku w tym przypadku przewidywała również karę 

aresztu do roku oraz grzywnę  lub jedną z tych kar nie uwzględniając już 

ograniczenia wolności. Kolejną zmianą było wprowadzenie w przepisach 

o odpowiedzialności cywilnej obowiązku zapłaty odpowiedniej kwoty 

                                                      
23

  Ustawa z dnia 19 X 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. nr 43, poz. 272). 
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pieniężnej na rzecz Naczelnej Organizacji Technicznej na cele popierania 

wynalazczości. Przypadek ten dotyczył osoby, która zgłosiła wynalazek 

będąc do tego nieuprawnioną i dodatkowo działała umyślnie.  

W poprzedniej regulacji prawnej, co prawda istniał obowiązek zapłaty 

odpowiedniej sumy pieniężnej za krzywdę moralną, ale ustawa nie 

wskazywała konkretnego podmiotu, na który kwota ta powinna być 

uiszczona
24

. 

2.5. postępowanie przed Urzędem Patentowym PRL  

 Ustawa z 1972 roku regulowała system rejestracji wynalazków 

pracowniczych i wzorów użytkowych mający na celu zastrzeżenie prawa 

pierwszeństwa w Urzędzie. Publiczne ujawnienie wynalazku nie 

stanowiło bowiem o braku jego nowości po uprzednim zastrzeżeniu jego 

pierwszeństwa. Co do zasady wynalazki były zgłaszane przez ich 

twórców w ramach jednostek gospodarki uspołecznionej. Badaniu 

poddawana była także kwestia przydatności wynalazku i termin tego 

badania nie mógł przekroczyć 12 miesięcy. Prawo do własności 

wynalazków pracowniczych przysługiwało państwu. Jednostka 

gospodarki uspołecznionej po uzyskaniu pozytywnej decyzji dotyczącej 

przydatności wynalazku zgłaszała wynalazek w celu jego opatentowania 

do Urzędu. Musiała okazać pierwotny wniosek dotyczący prawa 

pierwszeństwa. Osoby fizyczne i prawne  mogły rejestrować wynalazki 

osobiście lub przez swoich przedstawicieli. W PRL wynalazek był 

określany jako kompleksowe rozwiązanie techniczne, które zawierało  

w sobie innowacyjność. Istotną przesłanką udzielenia patentu była jego 

nowość. Wynalazek przed opatentowaniem nie mógł być stosowany  

w sposób jawny ani nie mógł być ujawniony w przestrzeni publicznej. 

Tak jak w uprzednio obowiązujących aktach, wyłączone z rejestracji 

zostały zasady i odkrycia naukowe, żywność, lekarstwa a także wytwory 

produkowane chemicznie. Do zakazu dodano metody leczenia chorób 

oraz patentowanie nowych odmian i gatunków roślin i zwierząt. Patent 

udzielany był na 15 lat od dnia zgłoszenia go w Urzędzie, a jego prawna 

ochrona obowiązywała wyłącznie na terytorium Polski. Postępowanie 

właściwe toczyło się w Urzędzie Patentowym a postępowanie 

odwoławcze w Komisji Odwoławczej. Aby Urząd mógł udzielić patentu, 

urzędnicy musieli przeprowadzić kompleksową procedurę dotyczącą 

każdego projektu. Proces zaczynał się od zgłoszenia wniosku, który 

początkował badanie wstępne. Po pozytywnym wyniku tego procesu 
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następowało ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku. Odrzucenie zgłoszenia 

następowało w momencie, w którym Urząd stwierdził nieprawidłowości 

w zgłoszeniu, czyli braki formalne. Były nimi: brak załączonego podania, 

opisu wynalazku, zastrzeżenia patentowego oraz brak rysunków, jeżeli 

były one niezbędne do rejestracji. Urząd wzywał zgłaszającego do 

uzupełnienia braków formalnych i dopiero po upływie wyznaczonego 

terminu wydawał decyzję o odrzuceniu wniosku. W następnej fazie 

postępowania dokonywano badania ograniczonego lub pełnego  

w zależności czy wniosek dotyczył patentu tymczasowego czy pełnego. 

Końcowym rezultatem postępowania urzędowego było wydanie decyzji o 

udzieleniu patentu. Możliwe było także unieważnienie udzielonego 

patentu w momencie, w którym Urząd odnalazł inne, identyczne lub 

bardzo podobne rozwiązanie techniczne. Konsekwencją tego odkrycia 

było unieważnienie decyzji o przyznaniu patentu
25

. Podczas badania 

wstępnego Urząd sprawdzał, czy zgłoszony wynalazek spełnia określone 

ustawowo kryteria. Brano pod uwagę kwestię prawidłowego zgłoszenia 

wniosku przez wnioskodawcę oraz. Istotne również było to, czy wniosek 

dotyczył rozwiązania o charakterze technicznym. Następnie sprawdzano 

czy wynalazek nie został wcześniej wyłączony spod ochrony oraz 

możliwości jego zastosowania. Ostatni etap polegał na weryfikacji pod 

kątem ewentualnego braku nowości zgłoszonego wynalazku. Głównym 

celem badania wstępnego przez Urząd było sprawdzenie wynalazku  

w takim stopniu, aby można było później podać informację o dokonanym 

zgłoszeniu danego patentu. Podczas badania wstępnego możliwe było 

wykrycie usterek oraz braków w wymaganych prawnie dokumentach 

innych niż wymienione powyżej. Urząd uznając dane podanie za 

prawidłowe publikował informację o jego zgłoszeniu w Biuletynie 

Urzędu Patentowego. Informacja ta miała na celu powiadomić ogół 

interesantów o ubieganiu się o prawo wyłączne do korzystania  

z wynalazku przez wynalazcę
26

.  Wniosek o udzielenie patentu mógł 

zostać rozpatrzony pozytywnie lub negatywnie. Od niniejszej decyzji 

przysługiwało odwołanie do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie 

Patentowym. Decyzja przybierała formę ostateczną dopiero po dwóch 

miesiącach od momentu doręczenia jej wnioskodawcy, jeżeli nie wniósł 

od niej odwołania 
27

. Dodatkowo twórcy wydawano dokument patentowy 

po zapłacie określonej kwoty oraz świadectwo autorskie. Ogłoszenie  

                                                      
25

 A. Szajkowski, Uzyskiwanie ochrony prawnej na wynalazki i wzory użytkowe, 

[w:] op. cit.., s.  88.  
26

 Ibidem, str. 90. 
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 Ibidem, str. 98. 
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o udzieleniu patentu publikowano w „Wiadomościach Urzędu 

Patentowego” oraz zamieszczano informację w rejestrze patentowym. 

3. Ochrona patentowa po 1989 roku 

3.1. zarys historyczny ochrony patentowej po upadku komunizmu 

 W dniu 30 października 1992 roku wprowadzone zostały zmiany 

do Ustawy o wynalazczości i Ustawy o Urzędzie Patentowym 

Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym powodem tych modyfikacji był 

obowiązek dostosowania prawa do przyjętego przez Polskę Traktatu  

o stosunkach handlowych i gospodarczych z dnia 21 marca 1990 roku ze 

Stanami Zjednoczonymi. Powyższa ustawa z 1992 roku została 

zastąpiona ustawą z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności 

przemysłowej, która również była wielokrotnie poddawana 

nowelizacjom. Między innymi ustawą z dnia 6 czerwca 2002 roku mającą 

na celu wprowadzenie wspólnotowej zasady dotyczącej przyznawania 

patentów wynalazkom biotechnologicznym. W związku z przystąpieniem 

Polski do Unii Europejskiej wdrożono przymusowe udzielanie 

dodatkowego prawa ochronnego na produkty lecznicze i ochrony roślin. 

W kolejnych latach ustawa ta była dostosowywana do przepisów prawa 

europejskiego
28

. W 1991 roku powrócono do dawnej nazwy Urzędu 

Patentowego natomiast w 1993 roku dokonano licznych zmian  

w funkcjonowaniu tej instytucji i przywrócono pierwotny zakres jej 

działania
29

. Ustawa Prawo własności przemysłowej po raz pierwszy  

w historii Polski kompleksowo reguluje całość zagadnień dotyczących 

prawa patentowego
30

. 

3.2. zagadnienia z zakresu patentów w ustawie Prawo własności 

przemysłowej 

 Nawiązując do najnowszych regulacji prawnych i komentarzy  

z nimi związanych patenty udzielane są na wynalazki, które posiadają 

cechę nowości oraz mają odpowiedni poziom wynalazczy a także 

możliwe jest ich stosowanie w znaczeniu przemysłowym
31

. Ustawodawca 

nie podjął się utworzenia wyraźniej definicji legalnej tego pojęcia jednak 

                                                      
28

 A. Nowicka, op. cit., s. 35-36. 
29

 A. Szewc, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowanie przed 

tym urzędem, op. cit., s. 306. 
30

 G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2016, s. 14.  
31

 A. Żebrowska – Kucharczyk, Wynalazki i patenty, [w] Prawo własności 

przemysłowej. Komentarz, red .A. Michalak, Warszawa 2016, s. 47. 
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jego charakterystyka została dokonana dosyć szczegółowo. Rozwiązanie 

nowe to taki patent, który nie jest częścią odkrytej myśli technicznej. 

Wynalazek nadaje się do stosowania w znaczeniu przemysłowym, gdy 

przy jego użytkowaniu można uzyskać wytwór w rozumieniu 

technicznym wykorzystywany w każdym rodzaju działalności 

przemysłowej nie wykluczając w tym rolnictwa. Poziom wynalazczy to 

pewne kryterium ocenne, które uznaje się za zachowane w momencie,  

w którym dany wynalazek nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty ze 

stanu techniki
32

. Patent we współczesnym rozumieniu tego pojęcia ozna-

cza gwarancję udzielaną przez państwo mającą na celu chronić czasową 

wyłączność praw twórcy do wynalazku. Należy także wspomnieć, że 

prawa do patentu przysługują również współtwórcom wynalazku oraz 

pracodawcom w przypadku, w którym pracownicy stworzyli wynalazek 

w związku z wykonywaniem obowiązków w ramach stosunku pracy. 

Prawo do patentu przysługuje również zamawiającemu, jeżeli 

zrealizowano umowę zawartą pomiędzy odpowiednimi podmiotami,  

a także podmiotom gospodarczym po spełnieniu prawnie określonych 

wymagań
33

. Ochrona praw wyłącznych trwa przez 20 lat od chwili zgło-

szenia wynalazku, a jej zakres obejmuje całe terytorium Polski. Prawo do 

patentu jest w dalszym ciągu prawem zbywalnym i podlega 

dziedziczeniu. Możliwe jest także udzielenie przez wynalazcę licencji na 

podstawie umowy licencyjnej, która umożliwia korzystanie z wynalazku 

osobie upoważnionej
34

. Pewnym novum w zakresie przedmiotowym 

ochrony od 2002 roku są wynalazki biotechnologiczne inne niż 

podlegające wyłączeniom w ustawie. Ustawa określa je, jako wynalazki 

dotyczące wytworu złożonego z materiału biologicznego lub zawierające 

taki materiał albo metody przy pomocy, której wytwarza się, przetwarza 

lub wykorzystuje materiał biologiczny. Wyłączone spod ochrony są 

wynalazki, które uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym, 

moralnością a także z dobrymi obyczajami. Są nimi metody używane do 

klonowania ludzi, metody modyfikacji tożsamości genetycznej linii 

zarodkowej człowieka, wykorzystywanie zwierząt do praktykowania 

takich metod, używanie embrionów ludzkich w celach przemysłowych i 

handlowych a także metody dotyczące modyfikacji tożsamości 

genetycznej zwierząt, które nie przynoszą korzyści naukowych a mogą 

powodować ich cierpienie
35

. Urząd nie opatentuje również wynalazków, 

                                                      
32

 G. Michniewicz, op. cit., s. 127. 
33

 Ibidem, s. 119-120. 
34

 Ibidem, s. 126-127. 
35

 Ibidem, s. 123-124. 
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których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym  

i obyczajami. W aktualnym ustawodawstwie opatentowaniu nie 

podlegają odmiany roślin i zwierząt a także czysto biologiczne sposoby 

hodowli roślin lub zwierząt. Przepis ten nie odnosi się jednak do 

mikrobiologicznych sposobów hodowli, do wytworów uzyskiwanych 

takimi sposobami, do sposobów leczenia ludzi i zwierząt metodami 

chirurgicznymi lub terapeutycznymi a także do sposobów diagnostyki.  

 Unieważnienie patentu możliwe jest wyłącznie na wniosek 

osoby, która posiada w tym interes prawny i udowodni, że przy 

rejestrowaniu patentu nie spełniono obowiązkowych warunków 

wymaganych prawnie przy zgłoszeniu udowodni ,że prawo do patentu 

uzyskał wynalazek, który nie był objęty treścią zgłoszenia lub wskaże ,że 

patent nie mógł być urzeczywistniony przez znawcę, ponieważ nie był 

przedstawiony w sposób dostatecznie jasny. Dodatkowo unieważnienie 

patentu może być skutkiem wniesienia wniosku przez Prokuratura 

Generalnego RP a także przez Prezesa Urzędu Patentowego, którzy maja 

prawo do jego zgłoszenia w interesie publicznym
36

. Ustawa prawo wła-

sności przemysłowej przewiduje, że w przypadku w którym osoba 

nieuprawniona dokonała rejestracji wynalazku, wynalazca może  

w związku z tym żądać od niej wydania uzyskanych bezpodstawnie 

korzyści a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

Uprawnionemu z patentu prawo pozwala również na działania 

prewencyjne mające na celu zapobieżenie naruszenia patentu. Ustawa 

stanowi, iż może on żądać zaprzestania działań grożących naruszeniem 

prawa. W przypadku naruszenia patentu uprawniony może żądać 

zaniechania tego działania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, 

a także w razie zawinionego naruszenia naprawienia wyrządzonej szkody 

na zasadach ogólnych albo w formie zapłaty kwoty pieniężnej, która 

ustalana jest na podstawie odpowiedniej opłaty licencyjnej albo ustalonej 

sumy odpowiadającej kwocie udzielenia przez uprawnionego zgody na 

korzystanie z wynalazku. Dodatkowo podczas postępowania sąd może 

orzec na wniosek uprawnionego podanie do wiadomości treści całego lub 

częściowego wyroku. Sąd może na wniosek naruszającego, którego czyn 

był niezawiniony nakazać uiszczenia określonej kwoty pieniężnej na 

rzecz uprawnionego, jeżeli zaniechanie naruszenia lub orzeczenie  

o wycofaniu z obrotu, a także zniszczenie bezprawnie wytworzonych lub 

oznaczonych wytworów mogłoby być niewspółmiernie dotkliwe  

a zapłata określonej kwoty uwzględniałaby w pełni interesy 
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 Ibidem, s. 139. 
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uprawnionego. Przepisy karne przewidują w przypadku osoby 

przywłaszczającej autorstwo albo naruszającej prawa twórcy projektu 

nałożenie grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku. Jeżeli czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych lub osobistych podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Kara  

w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat dwóch przewidziana jest również za zgłoszenie przez 

osobę nieuprawnioną wynalazku w celu uzyskania do niego prawa. 

Odpowiedzialności karnej w postaci grzywny lub aresztu podlegają 

również osoby, które w celu wprowadzenia do obrotu przedmiotów 

niechronionych patentem oznaczają fałszywie przedmioty, mające 

wywołać mylne wrażenie, że korzystają one z ochrony
37

.  

3.3. uwagi końcowe 

  Na ewolucję prawa patentowego miały wpływ liczne zmiany 

ustrojowo gospodarcze jakie zachodziły w naszym kraju w ciągu 

ostatnich 100 lat. Istota patentu w okresie Polski Ludowej była 

zdecydowanie inna niż w obecnym ustawodawstwie. Urząd Patentowy 

był pierwszym organem centralnym administracji powstałym w związku 

z kształtowaniem się prawa własności przemysłowej w Polsce. Jego 

utworzenie zapoczątkowało proces stosowania ochrony patentowej. 

Należy również podkreślić, że częste nowelizowanie aktów prawnych 

przez ostatnie dziesięciolecia tworzyło chaos i nie sprzyjało rozwojowi 

instytucji właściwych dla prawa własności przemysłowej.  

 Jak pokazują badania z 2016 roku Europejski Urząd Patentowy 

przyznał rekordową liczbę patentów zgłaszanym przez polskich 

wynalazców. Liczba zgłoszeń patentowych zdecydowanie spadła, ale 

ilość przyznawanych patentów wzrosła o 19 % w porównaniu z 2015 

rokiem
38

. Jednym z podjętych ostatnio wyzwań było przyjęcie określo-

nego stanowiska przez Polskę wobec rozwiązań dotyczących Jednolitego 

Patentu Europejskiego. Polska ostatecznie wycofała się z przystąpienia 

do nowego systemu utworzonego w wyniku współpracy państw 

członkowskich Unii Europejskiej, który ma na celu uproszczenie ochrony 

                                                      
37

 Ustawa z dnia 30 VI 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. nr 49, 

poz. 508). 
38

 Strona internetowa Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, http://www.eit-

plus.pl, „Polska z rekordową liczbą patentów przyznanych przez Europejski 

Urząd Patentowy”, dostęp 28.02.2018 r. 
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patentowej za granicą. Powodem tego była obawa przed nadmierną 

ekspansją rejestracji patentów należących do zagranicznych koncernów. 

Opatentowane wynalazki nie byłyby publikowane w języku polskim. 

Prowadziłoby to do pozbawienia możliwości zapoznania się przez 

polskie podmioty z sytuacją patentową obowiązującą w kraju. 

Postępowania mają toczyć się przed zagranicznym sądem patentowym. 

Najprawdopodobniej będzie to wiązało się z ogromnymi kosztami 

tłumaczeń tekstów prawnych. Wprowadzenie jednolitego patentu na 

obszarze UE może w konsekwencji uderzać w polskich przedsiębiorców 

prowadzących działalność poza granicami państwa.  
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przykładzie aktywności wirtualnej Wielkopolan 

The need for memory. Creating local narration about the Greater 

Poland Uprising 1918-1919 on the basis of virtual activities of 

Greater Poland's inhabitants 

 

Abstrakt 

 Z perspektywy badaczy zajmujących się lokalnością, wydarzenia 

związane z walką mieszkańców dawnej Prowincji Poznańskiej  

o niepodległość mocno zapisały się w pamięci zbiorowej kolejnych 

pokoleń mieszkańców Wielkopolski. W obliczu coraz silniejszej potrzeby 

utrwalania rodzinnych i lokalnych historii, a także rosnącej popularności 

poszukiwań genealogicznych, odwoływanie się do wydarzeń z lat  

1918-1919 wiązać można z pragnieniem osadzenia historii pamiętanych  

z opowieści dziadków w „wielkiej” narracji historycznej. Zbliżająca się 

setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego sprzyja wielu 

oddolnym inicjatywom, wokół których ogniskują się zapisy wspomnień  

i narracji przekazanych przez potomków Powstańców, a także 

przechowywane w domowych archiwach fotografie i dokumenty. Wiele 

osób poszukuje dziś informacji związanych z przodkami-Powstańcami, 

bądź też postanawia wyciągnąć pamiątki po nich na światło dzienne  

i podzielić się nimi z szerszym gronem odbiorców. Powstaje w ten 

sposób niewymuszona i niezinstytucjonalizowana przestrzeń działań 

lokalnych, ilustrująca to, jak związane z powstaniem osoby i miejsca 

istnieją w pamięci mieszkańców poszczególnych regionów Wielkopolski. 

Celem artykułu jest antropologiczna analiza różnych zjawisk 

funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej: na stronach internetowych 
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prowadzonych przez społeczności lokalne, bądź też na grupach  

i facebookowych fanpage’ach tworzonych z inicjatywy osób 

pielęgnujących pamięć o Powstaniu Wielkopolskim. Refleksja nad 

rozmaitymi oddolnymi sposobami upamiętniania tych wydarzeń stanowi 

z kolei przyczynek do rozważań nad społecznymi wyobrażeniami  

o historii Wielkopolski jako płaszczyźnie, na której powoływane są do 

życia małe ojczyzny i na której fundamencie budowana jest lokalna 

tożsamość.    

Słowa kluczowe:  
Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 – historia lokalna – tożsamość 

lokalna – pamięć zbiorowa – Facebook – etnografia 

Abstract 

 Scholars dealing with the problem of local identity assumed that 

the Greater Poland Uprising 1918-1919 influenced a collective memory 

of people lived in the historical region of Greater Poland. In the light of 

preserving family memories and local history, as well as the popularity of 

genealogical research, this cultural phenomenon seems to be a result of 

strong need for placing private histories in the historical narration. Today, 

when local communities are preparing themselves to celebrate the 

hundredth anniversary of the Greater Poland Uprising’s outbreak, 

ethnographers and other cultural researchers have a possibility to observe 

and study various activities.  Commemorating battles and places of 

memory, or portraits of insurgents – local heroes, counts on picking 

photos, objects, medals, letters and other documents. A lot of people are 

looking for any information or places of burial of their ancestors – 

soldiers of the uprising, and more often decide to expose photos and 

mementos kept in family archive to the public, especially in the Internet. 

In this way, local activities are being transferred from real places to  

a virtual space, so that’s why we can observe how the Uprising exists in 

the memory of the Greater Poland’s inhabitants. The aim of that paper is 

to analyze activities performing on websites, Facebook's fan pages and 

kinds of groups gathering users interested in local history. Thought on 

ways of commemorating the uprising leads to the reflection on the history 

of Greater Poland as a foundation for thinking about „little homelands” 

and building local identity. 

Key words:  
Greater Poland Uprising 1918-1919 – local history – local identity – 

collective memory – Facebook – ethnography 
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 Narracja o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim funkcjonuje 

dzisiaj nie tylko w historiografii, ale i rozbudowywana jest na 

płaszczyźnie lokalnej – w ramach aktywności regionalistów, miłośników 

historii oraz wszystkich tych, którzy pielęgnować chcą pamięć  

o wydarzeniach mających miejsce na przełomie lat 1918/1919. Praktyki 

tej pamięci, w ostatnim czasie obecne również w rzeczywistości 

wirtualnej (przede wszystkim na portalach społecznościowych), posłużyć 

mogą tymczasem jako swoiste zwierciadło tożsamości Wielkopolan i jej 

przemian zachodzących na przestrzeni ostatniego stulecia. Obrazy  

i treści, które im towarzyszą, są bowiem nie tylko unikalnym zapisem 

lokalnej tożsamości, ale także stanowią przyczynek do refleksji nad 

oddolnymi próbami stworzenia archiwum społecznego. 

 Wspomnieć trzeba, iż dotychczasowa literatura dotycząca 

Powstania Wielkopolskiego – jakkolwiek słusznie z punktu widzenia 

badań historycznych i chronologii wydarzeń – skupia się przede 

wszystkim na prowadzonych działaniach militarnych, sylwetkach  

i wspomnieniach żołnierzy (wpisując się poniekąd w postulaty historii 

mówionej), a także czynach powstańczych podejmowanych lokalnie, np. 

na ziemi wrzesińskiej, gnieźnieńskiej, czy szubińskiej
1
. Tymczasem nie 

mniej istotna, a przede wszystkim aktualna w świetle pytań o tożsamość 

regionalną i sposoby identyfikacji mieszkańców Wielkopolski, jest 

dzisiaj próba spojrzenia na rozmaite kierunki działań społecznych, które 

uznać można za kulturowe echo powstania. Zagadnienie to stanowi lukę 

w literaturze przedmiotu, którą należy uzupełnić. 

 Zorientowani wokół problematyki tożsamości regionalnej 

badacze wskazują na dwa równorzędne sposoby identyfikacji 

mieszkańców Wielkopolski jako regionu historycznego (który, jak należy 

pamiętać, obejmuje nie tylko Ziemię Poznańską, Wałecką i Kaliską, ale 

również Pałuki czy Krajnę). W dostępnej literaturze mowa bowiem  

o charakterystycznym dla Wielkopolan (który plasują się na drugim 

miejscu po Ślązakach) równie silnym przywiązaniu do regionu 

                                                      
1
Por. np. A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie. Geneza – rozwój – znaczenie, 

Poznań 1978; Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania 

Wielkopolskiego1918-1919, red. B. Polak, t. I-III, Poznań 2005-2007; A. Ciszak, 

Września i powiat wrzesiński w okresie Powstania Wielkopolskiego 1918/19, 

Września 1968; Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, red. J. Karwat, 

Poznań 2007; Z. Wygocki, Gniezno i powiat gnieźnieński w Powstaniu 

Wielkopolskim 1918-1919, Poznań 1988. 
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historycznego, co do Polski
2
. Warto przywołać w tym miejscu sformu-

łowaną w latach 70-tych przez Jerzego Topolskiego koncepcję regionu 

historycznego jako odnoszącego się do danego terytorium 

skomplikowanego układu o określonej strukturze, zależnej od rozmaitych 

czynników: jego dziejów, a także zawartości geograficznej, związków 

gospodarczych i kulturalnych, czy też odrębności etnicznych
3
. Co cieka-

we, zagadnienie tożsamości Wielkopolan stanowić ma wyjątek od 

typowego dla naszego kraju układu identyfikacji, w którym dominuje 

przywiązanie do kraju, w dalszej zaś kolejności do „małych ojczyzn”, 

kształtujących się lokalnie, aczkolwiek sprowadzanych przede wszystkim 

do poziomu polski gminnej
4
. O ile stwierdzenie takie wydaje się być dość 

ryzykowne i zestawiające w jednym szeregu pozostałe regiony Polski,  

z których każdy posiada swój własny unikalny charakter
5
, nie zaszkodzi 

przyjrzeć się tożsamości wielkopolskiej jako swoistemu fenomenowi 

kulturowemu. Opublikowane dotychczas wyniki badań socjologów 

wskazują na to, że tożsamość Wielkopolan funkcjonuje w świadomości 

społecznej mieszkańców regionu w postaci wysoce zdezorganizowanej, 

natomiast problemem pozostaje (ocena sytuacji na rok 2012) zasadnicza 

amorficzność tej formy identyfikacji
6
. Na chwilę obecną jednak, zbliża-

jąca się setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego sprzyja 

wielu oddolnym inicjatywom, wokół których ogniskują się zapisy 

wspomnień i relacji przekazanych przez potomków Powstańców, oraz 

które nadają wartość przechowywanym w domowych archiwach 

                                                      
2

P. Cichocki, Jaka jest tożsamość wielkopolska?, „Przegląd Zachodni,” nr 

1/2012, s. 89; B. Jałowiecki, Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja, 

[w:] B. Jałowiecki (red.) Oblicza polskich regionów, Warszawa 1996, s. 12; R. 

Janowicz, Tożsamość Wielkopolan, [w:] Tendencje rozwojowe Wielkopolski w 

kontekście transformacji wiedzy o sieciach gospodarczych, red. M. Wyrwicka, 

Poznań 2010, s. 70. 
3
J. Topolski, Pojęcie regionu historycznego, [w:] Dzieje Wielkopolski, t. 1, 

Poznań 1969, s. 23-25. 
4
G. Gorzelak, Koniunktura i mobilizacja społeczna w Polsce lokalnej, [w:] 

Polska Gminna 2015. Rozdział I: Badania lokalne – teoria i praktyka, red. G. 

Gorzelak, Warszawa 2016, s. 61-62. 
5
Z czego na pierwszy plan wysuwa się region Górnego Śląska i zagadnienie 

postrzegania oraz odczuwania więzi terytorialnych przez jego mieszkańców; 

zdaniem badaczy, obok Wielkopolski, to właśnie Śląsk stanowi wiodący 

przykład intensywnie rozwijającego się ruchu regionalnego, mającego jednak 

nieco inne cechy aniżeli w regionie Wielkopolski. P. Cichocki, Jaka jest 

tożsamość..., op. cit., s. 88. 
6
Ibidem, s. 90-91. 
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fotografiach, dokumentach czy dyplomach
7
. Wiele osób poszukuje dziś 

informacji związanych z przodkami-Powstańcami, bądź też postanawia 

wyciągnąć pamiątki po nich na światło dzienne i podzielić się swą 

opowieścią z szerszym gronem odbiorców. Rzeczywistość wirtualna 

sprzyja temu w sposób wyjątkowy. Powstaje wtenczas niewymuszona  

i, co szczególnie ważne, niezinstytucjonalizowana przestrzeń działań 

lokalnych, ilustrująca sposoby, w jakie związane z powstaniem osoby 

oraz miejsca istnieją w pamięci mieszkańców poszczególnych zakątków 

Wielkopolski. To z kolei doskonałe pole działania dla etnografów  

i antropologów kultury, chcących wejść w tak oto wykreowany 

(wirtualny i realny zarazem
8
) teren badawczy i opisać formującą się 

wokół powstania mozaikę wyobrażeń. 

Między wielkopolskim etosem a potrzebą pamiętania 

 Ożywiona i dynamicznie kształtująca się narracja o wydarzeniach 

wiązanych z Powstaniem Wielkopolskim to niewątpliwie czynnik 

dostarczający regionalnej tożsamości treści i symboli o niebagatelnym 

znaczeniu. Przede wszystkim, zaspokaja ona społeczne zapotrzebowanie 

na praktyki pamięci, które dają możliwość demonstrowania bycia i czucia 

się Wielkopolaninem. Jako pełna potencjału materia, zdolna jest wpływać 

na sposoby artykulacji lokalnej tożsamości, która dotychczas uznawana 

była za formę dość amorficzną, opartą raczej na ogólnikach  

i stereotypach: wielkopolskim etosie i mentalności, które wynikać miały 

z gospodarności, oszczędności, zapobiegliwości i porządku
9
. Wielkopol-

ski folklor i kultura ludowa, na różną skalę i w różnym stopniu 

pielęgnowane bądź przywracane do życia, stanowią dziś jeszcze margines 

względem innego typu inicjatyw, kładących nacisk głównie na tradycje 

mieszczańskie i drobnomieszczańskie
10

, a także narracje skupione wokół 

                                                      
7
Lokalne obchody wydarzeń ważnych dla mieszkańców „małych ojczyzn”, np. 

imprezy, festyny, koncerty, apele itd., są jedną z istotnych płaszczyzn 

cementowania tożsamości regionalnej. A. Posern-Zieliński, Tożsamość a 

terytorium. Perspektywa antropologiczna, „Przegląd Zachodni”, nr 3/2005, s. 8. 
8

P. Trzeszczyńska, W stronę etnografii Facebooka. Przypadek badań nad 

diasporą i pamięcią Ukraińców w Kanadzie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej 

nr 2016/2(25), s. 24. 
9
W. Markiewicz, Przeobrażenia świadomości społecznej mieszkańców Poznania, 

[w:] Etos Wielkopolan: antologia tekstów o społeczeństwie wielkopolski, red. W. 

Molik, Poznań 2005, s. 168; R. Cichocki, K. Podemski, Miasto w świadomości 

swoich mieszkańców, Poznań 1999, s. 52. 
10

Dobrym punktem odniesienia jeśli chodzi o kształtowanie się tożsamości 

mikroregionalnej w przypadku Wielkopolski jest pojęcie małej ojczyzny, 
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lokalnych działaczy, stowarzyszeń i powstających na przestrzeni dziejów 

organizacji lub instytucji (takich jak cechy rzemiosł, towarzystwa 

przemysłowców, szkoły, banki itd.), utwierdzających Wielkopolan  

w poczuciu nie tyle kulturowej odrębności, co podkreślających 

intensywny rozwój gospodarczy w porównaniu z innymi regionami 

Polski
11

. Wyobrażenia rodzące się w obliczu praktyk pamięci związanych 

z kolejnymi rocznicami wybuchu powstania (których kulminacją będą 

obchody jubileuszowej, setnej już rocznicy) są natomiast przykładem 

zachodzącej legitymizacji pewnych wcześniej zdefiniowanych postaw, 

kulturowych kodów oraz form regionalnej autokreacji mieszkańców. 

Zdaje się, Powstanie Wielkopolskie jako figura symboliczna odnosząca 

się do wspólnych dziejów jest w stanie cementować więzi terytorialne, 

które dotąd nie były osadzone wystarczająco silnie w historycznej 

narracji.  

 Zauważalna dziś praktyka odwoływania się do czasów schyłku 

rozbiorów i okresu międzywojennego, których spuścizna ukształtowała 

wszak wiele obecnych do dnia dzisiejszego wzorców i zachowań 

kulturowych, zdaje się być aktualnie o wiele skuteczniejszą pożywką dla 

wielkopolskiej tożsamości aniżeli nakierowywanie jej na ideę Polski 

Piastowskiej i narrację o początkach państwa polskiego (która, notabene, 

tylko lokalnie pobrzmiewa jako jeden z głównych elementów 

kształtujących formy identyfikacji)
12

. Ma to również bardzo proste, racjo-

nalne wytłumaczenie: mowa w końcu o czasach, które tworzyli ludzie 

zapamiętani przez najstarsze żyjące dziś pokolenie; wreszcie  

o czasach, z których pochodzą najbardziej wiekowe przechowywane  

w domowych archiwach fotografie. Jednocześnie należy zwrócić uwagę 

na to, iż specyfika Powstania Wielkopolskiego oraz treści, jakie 

towarzyszącą obchodom jego rocznic, nie rodzą napięć i z reguły nie 

                                                                                                                        
odpowiadające poniekąd ojcowiźnie – w krajach niemieckojęzycznych 

określanej jako Heimat. Jak pisze Andrzej Posern-Zieliński, małą ojczyzną może 

być tutaj miasto bądź niewielkie miasto z przyległościami (określane jako 

„ziemia leszczyńska”, „ziemia mogileńska”, „ziemia szubińska”, itd.) o 

jednorodnym lokalnym typie kulturowym. Por. A. Posern-Zieliński, Tożsamość a 

terytorium..., op. cit., s. 8. 
11

J. T. Hryniewicz, Polityczne i gospodarcze następstwa zaboru pruskiego, 

„Studia Regionalne i Lokalne” nr 3/2003, s. 61-78; W. Molik, Etos Wielkopolan 

w historycznym rozwoju i oglądzie społecznym, [w:] Etos Wielkopolan: 

antologia tekstów..., op. cit., s. 30-34. 
12

J. T. Hryniewicz, Polityczne i gospodarcze następstwa zaboru pruskiego..., op. 

cit., s. 61-62. 
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stoją na przeszkodzie kształtowaniu się tożsamości regionalnej wespół  

z tożsamością narodową (rozumianą jako wyraz przynależności do 

państwa narodowego i akceptacji względem całego zaplecza 

symbolicznego, jakie za nim stoi). Zdaje się, że obrazy odnoszące się do 

wielkopolskiego zrywu powstańczego i jego uczestników stanowią coś  

w rodzaju pryzmatu, przez który postrzegana jest w Wielkopolsce wizja 

odzyskania niepodległości przez Polaków. Obserwacja podejmowanych 

lokalnie działań prowadzi do konstatacji, że rok 2018 upłynie znów pod 

znakiem przygotowań do obchodów rocznicy wydarzeń z 27 grudnia, gdy 

tymczasem sam 11 listopada w mieście Poznaniu sprowadzać się będzie 

głównie do Imienin Ulicy Św. Marcina (będących stosunkowo nową 

odsłoną zwyczaju, który korzeniami sięga wieków średnich) oraz XIX-

wiecznej tradycji wypieku rogali świętomarcińskich
13

, natomiast w grani-

cach całego dawnego Poznańskiego – do pamięci o imieninach patrona 

oraz przyrządzania na świąteczny obiad gęsiny
14

. Praktyki pamięci towa-

rzyszące obchodom Święta Odzyskania Niepodległości, które  

w Krakowie, a przede wszystkim w Warszawie przybierają dziś formę 

wzmacnianą przez liczne symbole i aluzje do ogólnonarodowej wizji 

przeszłości, w Wielkopolsce stanowią na chwilę obecną raczej stonowane 

tło bądź też zespół elementów na różne sposoby przeplatających się  

z regionalną wizją 11 listopada i figurą Świętego Marcina. Nie oznacza to 

jednak, iż obydwie narracje nie łączą się ze sobą; uznać można bowiem, 

że region wielkopolski posiada swój własny unikalny pryzmat, przez 

który postrzegane jest odzyskanie niepodległości. 

 

                                                      
13

M. Drozdowska, M. Duda-Seifert, M. Rogowski, Rogal świętomarciński – 

zintegrowany produkt turystyki regionalnej?, „Zeszyty Naukowe Turystyka i 

Rekreacja, nr 19(1)/2017, s. 201-202. Doskonałym źródłem informacji na temat 

lokalnych obchodów dnia 11 listopada w mieście Poznaniu (a także sposobów 

ich opisu z perspektywy uczestników i obserwatorów), są opisy oraz relacje 

fotograficzne dostępne w mediach: 

http://www.poznan.pl/mim/swmarcin/program,p,221,8988.html;  

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,22632863,11-listopada-w-poznaniu-

parada-swietomarcinska-swiety-marcin.html; 

https://www.tvn24.pl/poznan,43/parada-konfetti-przebierancy-tak-poznan-

swietuje-11-listopada,789342.html;  

http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/imieniny-ulicy-swiety-marcin-2017-co-

zaplanowano-w-tym-roku,4302182,art,t,id,tm.html. 
14

D. Świtała-Trybek, Na świętego Marcina najlepsza gęsina. Święci i kulinaria, 

[w:] Święci i świętość w literaturze i kulturze, red. M. Kopsztejn, B. Szargot, 

Bytom 2009, s. 135–150.  
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Przywoływanie przeszłości. „Wirtualna” Wielkopolska i piewcy 

lokalnej historii 

 Jest kwestią oczywistą, iż administracyjne podziały nie 

odzwierciedlają podziałów tożsamościowych w sposób idealny, ani 

nawet dostateczny. Ogół działań oraz lokalnych zrywów 

niepodległościowych wpisujących się w ideę Powstania Wielkopolskiego 

zamyka się siłą rzeczy w granicach dawnego Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego (1815-1848), przekształconego następnie w pruską 

prowincję poznańską (Provinz Posen). Obydwa twory polityczne 

obejmowały zatem nie tylko ziemie należące dziś do województwa 

wielkopolskiego (z wyłączeniem południowej części Ziemi Poznańskiej  

i Kaliskiej, które znajdowały się wówczas w granicach Imperium 

Rosyjskiego), ale również większość Kujaw z rejonem Bydgoszczy  

i Torunia włącznie
15

. Gdy następnie porównamy owe granice z dostę-

pnymi wynikami społecznych, głównie sondażowych badań nad 

tożsamością wielkopolską oraz (co zdaje się być bardziej miarodajne) 

etnograficzną obserwacją lokalnych praktyk pamięci, wówczas ilustracja 

ta przedstawiać zacznie również zasięg współczesnych zjawisk, które 

wynikają z potrzeby identyfikacji z Wielkopolską i jej dziejami. Co 

szczególnie ważne – zjawisk obejmujących także południowo-zachodnią 

część obecnego województwa kujawsko-pomorskiego, z rejonem Żnina, 

Szubina, Mogilna czy Inowrocławia na czele, gdzie pamięć o Powstaniu 

Wielkopolskim jest aktualnie jednym z kluczowych punktów odniesienia 

w procesie kształtowania się tożsamości regionalnej (albowiem linia 

frontu w roku 1919 przebiegała w okolicach Nakła i Bydgoszczy  

w północnej części dawnej Prowincji Poznańskiej), a jednocześnie 

pokrywa się z zasięgiem pozostałych wzorców oraz postaw uznawanych 

przez mieszkańców jako „wielkopolskie”. Na tę zależność zwraca 

poniekąd uwagę Piotr Cichocki, przywołując postulaty Witolda Molika  

i Marka Ziółkowskiego tyczące się zawężenia pojęcia etosu 

wielkopolskiego do tej części [Wielkopolski], która od 1919 roku 

znajdowała się pod zaborem pruskim
16

, a tym samym uznania starego 

województwa poznańskiego za najbardziej dogodną przestrzeń 

reprezentacji dziedzictwa kulturowego w porównaniu z resztą kraju.  

W ciekawy sposób problem relacji zasięgu terytorialnego działań 

                                                      
15

P. Anders, Miejsca pamięci Powstania Wielkopolskiego, Poznań 1993, s. 5-6, 

8-9. 
16

P. Cichocki, Jaka jest tożsamość..., op. cit., s. 93 (za: W. Molik, Etos 

Wielkopolan..., op.cit., s. 11).  
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powstańczych oraz zasięgu kultywowania pamięci o wydarzeniach z lat 

1918-1919 poruszył kilkanaście lat temu Paweł Andres. Pisał on:  

 Pamiątki powstania pokazują […], niezależnie od obecnych 

granic administracyjnych, historyczną wspólnotę losów znacznej części 

Wielkopolski i zachodniej części Kujaw. Powstanie nie jest już natomiast 

doświadczeniem ani Wielkopolski wschodniej, „zza kordonu”, ani też 

Wielkopolski północnej, która powróciła do Polski po 1945 r.
17

 

 Wyznaczone w ten sposób zauważalne są obecnie na jeszcze 

jednej płaszczyźnie: w rzeczywistości wirtualnej, kreowanej na fali 

zainteresowania Powstaniem Wielkopolskim i jego bohaterami. Strony  

i fora internetowe, a przede wszystkim grupy czy fanpejdże na portalach 

społecznościowych (zwłaszcza Facebooku) tworzą płaszczyznę, na której 

dochodzi nie tylko do wymiany opinii, lecz gdzie prezentowane są 

ponadto konkretne „prywatne” narracje o powstaniu. W ten oto sposób 

tworzy się na naszych oczach rodzaj wirtualnego archiwum społecznego, 

mogącego służyć nie tylko jako zasób informacji, ale również 

zwierciadło tożsamości współczesnych Wielkopolan. Nie da się bowiem 

ukryć, że z uwagi na łatwość obiegu informacji, ogromna część 

podejmowanych lokalnie działań przenosi się do Internetu, zaś 

społeczności wirtualne niemal pokrywają się z gminami i powiatami 

wchodzącymi w skład dawnego Poznańskiego. Przykładem mogą być 

zarówno „ogólnowielkopolskie” (np. Towarzystwo Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919, Powstanie Wielkopolskie / Greater Poland 

Uprising 1918-1919, Generał Broni Józef Dowbor-Muśnicki),  

a w ostatnich miesiącach przede wszystkim lokalne (a więc przekładające 

się na regiony, gminy i powiaty historycznej Wielkopolski) strony i grupy 

facebookowe poświęcone powstaniu. Wśród fanpage'ów wymienić 

można: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Pałukach i Krajnie, 

Powstanie Wielkopolskie w gminie Dopiewo, Powstanie Wielkopolskie 

1918-1919 Przemęt, Siedlec, Wolsztyn, Powstanie Wielkopolskie  

w Śremie, Powstanie Wielkopolskie – Powiat Pilski, Powstanie 

Wielkopolskie – Inowrocław i okolice bądź też Powstanie Wielkopolskie 

w Gminie Suchy Las. Z dnia na dzień powstają kolejne, lokalne odsłony 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego (możemy dziś 

„polubić” i śledzić działania Koła w Chodzieży czy Gminnego Koła  

w Brzozie). Inną kategorię stanowią grupy o charakterze zamkniętym lub 

otwartym, zrzeszające osoby chcące aktywnie uczestniczyć w wymianie 

                                                      
17

P. Anders, Anders, Miejsca pamięci..., op. cit., s. 9. 
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informacji na temat powstania i kreować przestrzeń różnorodnych 

praktyk pamięci, np. tworzyć scenariusze obchodów. Należą do nich 

chociażby: Powstanie Wielkopolskie inscenizacja Witkowo Powidz 2015, 

Powstanie Wielkopolskie Wągrowiec, lub Powstanie Wielkopolskie 

Powiat Czarnków 2018/2019. To jednak nie wszystko; dyskusje 

użytkowników Facebooka odnoszące się do powstania pojawiają się 

także na ogólnych fanpage'ach tworzonych z myślą o małych ojczyznach, 

nakierowanych na historię poszczególnych mikroregionów  

i miejscowości. Facebook stanowi platformę kontaktu między 

miłośnikami militariów i wojskowości, a także przestrzeń autokreacji 

uczestników grup rekonstrukcyjnych odtwarzających ścieżki powstańcze 

(Grupa Rekonstrukcji Historycznej 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, 

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „POWSTANIEC 

WIELKOPOLSKI”, GRH Grupa Leszno itd.). Aby jednak nie sprowadzać 

rzeczywistości wirtualnej tylko do portali społecznościowych (które,  

z uwagi na łatwość wymiany treści i obrazów oraz wysoki stopień 

aktywności użytkowników, są rzecz jasna unikalną płaszczyzną 

badawczą), wspomnieć trzeba także o witrynach należących do instytucji 

administracji państwowej. Narracje dotyczące powstania pojawiają się 

bowiem także na stronach internetowych szkół (gdzie projekty 

upamiętniające powstanie prowadzone są przez nauczycieli i uczniów), 

urzędów miast i gmin. 

 Zgodnie z postulatem wysuniętym przez antropologów 

zajmujących się światem wirtualnym, aktywność na różnego typu 

portalach społecznościowych – przede wszystkim jednak na Facebooku, 

ale w ostatnich miesiącach również na Instagramie – jest nieodłącznym 

elementem współczesnego trybu życia
18

. Służyć może ona w celu inte-

gracji lokalnych społeczności, autoekspresji jednostek, wymiany 

poglądów, jak również sprzyjać wszelkim działaniom, dla których świat 

wirtualny staje się naturalną, niewymuszoną przestrzenią życia 

społecznego. Zarzucona dziś przez badaczy dychotomia realne-wirtualne 

zdaje się więc przemawiać za koniecznością obserwacji i pogłębionej 

analizy facebookowych aktywności kreujących lokalne narracje  

o Powstaniu Wielkopolskim jako świadectw rzeczywistych dążeń  

i potrzeb mieszkańców regionu. Sam Facebook może być tutaj uznany za 

osobliwe „narzędzie pamięci”. Internet […] jest nośnikiem pamięci  

                                                      
18

P. Trzeszczyńska, W stronę etnografii Facebooka..., op. cit., s. 23. Badaczka 

przywołuje literaturę zagraniczną podejmującą problem uprawiania etnografii na 

gruncie mediów społecznościowych: np. S. Dalsgaard, The Ethnographic Use of 

Facebook in Everyday Life, „Anthropological Forum” 2016, nr 26 (1), s. 96–114.  
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i spełnia dwie funkcje – jako instytucja kształtująca to, co się pamięta  

i zbierająca treści stanowiące zasoby pamięci oraz jako przestrzeń,  

w której tworzą się «społeczności pamiętających («mnemonic 

community») rozumiane w kategoriach grup podejmujących działania 

związane z zachowywaniem, przetwarzaniem i przekazywaniem wiedzy  

o przeszłości
19

. Jak zauważa Patrycja Trzeszczyńska, w dobie smart-

fonów zaciera się nawet granica między byciem online i offline; stały 

dostęp do sieci oraz możliwość ciągłej, swobodnej ingerencji w treści 

pojawiające się na portalu społecznościowym sprawiają, iż nieustannie 

jesteśmy jak gdyby „w środku” działań, które chcemy zbadać, a następnie 

opisać przy pomocy odpowiednich narzędzi. Refleksja ta dotyczy 

bowiem nie tylko badanych, ale także badacza i obserwatora – etnografa, 

który w obliczu tejże zmiany w sposobie postrzegania rzeczywistości 

może pozostawać w terenie niemalże przez cały czas. To już etnografia 

wielostanowiskowa, poszerzona o rozmaite płaszczyzny aktywności  

i perspektywy, które pozwalają na obserwację i uczestnictwo zarazem
20

. 

Trzeba przy tym jednak pamiętać o publicznym charakterze interakcji, 

które odbywają się w sieci (poza wymianą prywatnych wiadomości),  

a także o tym, że siłą rzeczy każda emocja i osobisty przekaz docierają do 

badacza za pośrednictwem medium.  

Mój pradziadek walczył w powstaniu! – czyli kilka słów o „małych” 

historiach 

 Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego przypada na 

moment szczególny, jeśli spojrzeć na tendencje oraz kierunki rozwoju 

myśli o przeszłości, obecne zwłaszcza na płaszczyźnie regionalnej, 

lokalnej czy rodzinnej. Dobrym przykładem jest upowszechniająca się od 

pewnego czasu w Polsce „moda na genealogię” – zwierciadło zdolne 

odbijać w sobie różnorodne mechanizmy oraz społeczne przejawy 

pamiętania i upamiętniania przeszłości. Możliwość samodzielnego 

odszukiwania i gromadzenia informacji o przodkach, w tym uczestników 

istotnych z punktu widzenia historiografii wydarzeń, daje wszakże szansę 

na osadzenie historii pamiętanych z rodzinnych opowieści w „wielkiej” 

narracji historycznej, a co za tym idzie – jej legitymizację. To z kolei 

solidny fundament, na którym osadzone mogą zostać wszystkie inne 

matryce lokalnej tożsamości. I co szczególnie ważne w kontekście 

rozważań nad „obecnością” pamięci o Powstaniu Wielkopolskim  

w rzeczywistości wirtualnej – z czeluści archiwów przenoszące się do 

                                                      
19

P. Trzeszczyńska, W stronę etnografii Facebooka..., op.cit., s. 29. 
20

Ibidem, s. 25. 
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Internetu (gdzie prócz genealogicznych portali społecznościowych 

przystosowanych do tworzenia drzew genealogicznych, jak np. Geni.com 

lub MyHeritage.pl, dostępne są bazy danych gromadzące dokumenty 

poddane digitalizacji). 

 Tradycyjnie rozumiana genealogia – jako jedna z nauk 

pomocniczych historii, z definicji traktująca o pokrewieństwie  

i powinowactwie – w postaci amatorskiej uprawiana była niegdyś 

wyłącznie w kręgach szlacheckich. Współcześnie nastąpiło tymczasem 

zwiększenie popularności lub też, innymi słowy: demokratyzacja 

zainteresowania poszukiwaniami genealogicznymi, która balansuje na 

granicy między reakcją na globalne zmiany w sposobach pamiętania  

i upamiętniania, a wyrazem indywidualnej potrzeby gromadzenia oraz 

dystrybucji obrazów rodzinnej przeszłości
21

. Powstają dziś liczne zazę-

biające się ze sobą wspólnoty pamięci rodzinnej i lokalnej, posiadające 

swych aktywizatorów lub inicjatorów (liderów) oraz zrzeszające osoby 

zafascynowane odkrywaniem przeszłości miejsc, z którym są związane,  

a co za tym idzie – pielęgnujące pamięć swoich przodków. W dobie 

informacji cyfrowej i łatwego dostępu do archiwaliów genealogią może 

zajmować się praktycznie każdy; są i tacy, którzy całe dekady poświęcają 

na poszukiwania informacji o swoich antenatach. Odwiedzają archiwa  

i parafie, przeszukują Internet, wreszcie zaś wespół z innymi pasjonatami 

genealogii tworzą wirtualną płaszczyznę wymiany informacji  

o przodkach na stronach internetowych, portalach społecznościowych  

i powoływanych do życia forach. 

 Dotychczasowe badania i obserwacje kierują się ku refleksji, że 

coraz popularniejsze wśród Polaków poszukiwanie korzeni oraz 

odkrywanie tożsamości swych antenatów (nie tylko „herbowych”, ale  

i tych reprezentujących warstwy społeczne pozbawione pamięci i historii 

– dowartościowujące zatem przeszłość człowieka zwyczajnego) jest 

zjawiskiem powoli wdzierającym się na różne płaszczyzny życia 

społecznego. Zgodnie z uwagą Pierre’a Nory – obserwujemy dziś 

wyłanianie się najrozmaitszych form pamięci mniejszości, dla których 

odzyskanie własnej przeszłości stanowi integralną część afirmacji ich 

tożsamości
22

. W przypadku genealogii rzeczywiście mamy do czynienia  

z czymś w rodzaju dekolonizacji pamięci (postępującej od momentu 

                                                      
21

G. Teusz, Biograficzna pamięć i tożsamość rodziny, [w:] Rodzina – tożsamość 

– pamięć, red. M. Kujawska, I. Skórzyńska, G. Teusz, Poznań 2008, s. 27-29. 
22

P. Nora, Czas Pamięci, „Republika Nowa”, nr 7/2001, s. 41. 
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transformacji ustrojowej
23

), jednakże nie oznacza to, że „tradycyjna” ge-

nealogia szlachecka/ziemiańska ustąpiła dziś całkowicie genealogii 

chłopskiej; obydwie narracje zyskały raczej równoprawne miejsca, 

docierając się wzajemnie i przenikając, a także tworząc miejsca na 

rozmaite inne kategorie. Jedną z nich jest pamięć małych ojczyzn, 

uwikłana nierzadko w ważne z punktu widzenia historii regionalnej 

wydarzenia. Doskonałym przykładem tego typu pamięci – a zarazem 

integralną częścią fenomenu jakim jest facebookowa aktywność osób 

zainteresowanych historią rodzinną i lokalną – jest tymczasem 

regionalnie „pączkująca” pamięć o Powstaniu Wielkopolskim.  

Wirtualne kolekcje. Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim na 

Facebook'u 

 Amatorskie oszukiwania genealogiczne mają wiele z klasycznego 

kolekcjonerstwa, cechującego się dążeniem do zgromadzenia jak 

największej ilości ciekawych „eksponatów”. Mowa tutaj o praktyce 

gromadzenia „przodków” – a więc de facto osób, których epifenomenami 

są odnajdywane w księgach parafialnych metryki chrztu, ślubu czy zgonu 

i inne archiwalia. Perspektywa ta, zakładająca także obecność 

materialnych stymulatorów pamięci rodzinnej w postaci przedmiotów, 

fotografii, dyplomów i listów – poszerza zakres podejmowanej 

problematyki o antropologię rzeczy, obrazu i fotografii, ale również  

o studia nad dokumentem jako medium przenoszącym fakty z życia 

minionych pokoleń. Pamięć karmi się nimi i nieustannie potrzebuje ich  

w celu samo-potwierdzenia. O pamiątkach rodzinnych w kontekście 

Powstania Wielkopolskiego pisał o tym już Paweł Andres w swym 

tekście o miejscach pamięci, zwracając uwagę na to, że za ich 

pośrednictwem wzmacniana jest tradycja ustna
24

. Dziś znajdujące się  

w domowych archiwach przedmioty, fotografie i dokumenty, coraz 

częściej trafiają do Internetu. W sieci uzyskać można również dostęp do 

licznych baz danych, m.in. obejmujących uczestników powstania 

odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym (znany projekt 

Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”: 

www.powstańcy-wielkopolscy.pl). Tymczasem jedną z ważniejszych 

                                                      
23

B. Korzeniowski, Demokratyzacja pamięci wobec przewartościowań w 

pamięci Polaków po 1989 r., „Pamięć i sprawiedliwość”, nr 2/2013, s. 61; J. 

Kurczewska, P. H. Kosicki, The Role of Family Memory in Times of System 

Transformation, „International Journal of Sociology”, t. 36/2006, nr 4. Collective 

Memory and Social  Transition in Poland, s. 67, 72-74. 
24

P. Anders, Miejsca  pamięci..., op. cit., s. 5.  
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płaszczyzn wymiany informacji na temat powstania są wspomniane 

powyżej facebookowe grupy i fanpejdże. 

 W ramach niniejszego tekstu przyjrzyjmy się bliżej interakcji 

uczestników jednego z powstałych w ostatnich latach fanpejdży 

związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Nadmienić trzeba, że kluczem 

doboru była tutaj nie ilość „polubień” (największą liczbę tzw. lajków 

posiadają strony związane z „ogólnowielkopolską” wizją działań 

powstańczych), a próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pamięć  

o powstaniu przenoszona jest do rzeczywistości wirtualnej przez 

zbiorowość reprezentującą jedną z wielkopolskich „małych ojczyzn”.  

Z uwagi na stosunkowo obszerną zawartość i wysoki udział 

użytkowników Facebooka (691 – stan na 28.02.2018), wybór padł na 

stronę zatytułowaną Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Przemęt 

Siedlec Wolsztyn
25

. Jednymi z najczęściej pojawiających się tam infor-

macji (z oczywistych powodów, przede wszystkim w miesiącach 

zimowych, kiedy nasila się aktywność użytkowników) są odnośniki do 

relacji z obchodów rocznicy wybuchu i przebiegu Powstania 

Wielkopolskiego. Mamy jednak do czynienia zarówno z aktualnymi 

relacjami pochodzącymi z różnych zakątków regionu i organizowanych 

przez grupy rekonstrukcyjne, harcerzy, władze gminne, szkoły itd. (oraz 

wzbogaconymi o liczne materiały ilustracyjne, a niekiedy i filmowe), jak 

również z fotografiami przedstawiającymi uroczystości z lat 20-tych lub 

30-tych ubiegłego stulecia
26

, jak również z czasów po II Wojnie Świa-

towej. Na stronie przywoływane są – w postaci „udostępnianych” linków 

do innych profili – sylwetki „mniej znanych” powstańców z regionu, nie 

tylko z okolic Wolsztyna, Siedlca i Przemętu, ale i całej południowo-

zachodniej Wielkopolski. Przykładem jest kolekcja zdjęć starszego 

sierżanta Jana Zboralskiego (1900-1962) walczącego w rejonie 

Krotoszyna, dostarczona przez jego wnuka. Z rodzinnego archiwum 

pochodzą także zdjęcia i informacje na temat rodowitego Kargowianina, 

Antoniego Wechterowicza (1904-1974), opracowane i udostępnione 

przez lokalnych pasjonatów historii. Co ważne z punktu widzenia 

funkcjonowania fanpejdża jako formy wirtualnego archiwum, w miejscu 

tradycyjnych komentarzy i dyskusji na tematy związane z powstaniem 

pojawiają się stare fotografie i pocztówki, przechowywane w rodzinnych 

                                                      
25

https://www.facebook.com/powiatwolsztynpowstanie/?ref=br_rs 
26

Dobrym przykładem są fotografie opisane jako Archiwalne zdjęcia sprzed 90 

lat z uroczystości w Kargowie i drogi konduktu przez Kopanicę (tutaj bez 

zdjęcia), Wolsztyn, Rostarzewo i Rakoniewice do Wielichowa. (pisownia 

oryginalna).  
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albumach. To zbiór obrazów, wokół których tworzy się lokalna pamięć. 

Formą upamiętnienia uczestników powstania jest tutaj nie tylko 

standardowa notka biograficzna i zarys wydarzeń, w których brali oni 

udział – lecz przede wszystkim przywołanie ich sylwetek na tle 

zachowanych zdjęć, odznaczeń, przedmiotów codziennego użytku, 

zaświadczeń o przebiegu służby, czy też książeczek wojskowych 

(doskonałym przykładem są publikacje linków na temat Marcina 

Kozłowskiego i Piotra Kuprysa, które odsyłają użytkowników Facebooka 

do stron lokalnych placówek archiwalnych i muzealnych prezentujących 

pamiątki-wspomnienia po powstańcach). Ostatecznie zaś – zgodnie  

z przeobrażeniami, jakie możliwe są do uchwycenia w sposobach 

kreowania narracji historycznych z punktu widzenia lokalnych 

społeczności – coraz silniej podkreślana jest rola kobiet, a także losy 

całych rodzin na tle czynów powstańczych. 

Zakończenie 

 Czy zapisy pamięci o Powstaniu Wielkopolskim w Internecie to 

jedynie dostosowana do aktualnych czasów odsłona lokalnej tożsamości, 

czy też szansa na oddanie głosu tym, których antenaci znajdowali się 

dotychczas na marginesie historii? Media społecznościowe, z definicji 

demokratyczne, dające każdemu użytkownikowi równe szanse i mnogość 

dróg wyrażania własnej tożsamości, stały się dziś przestrzenią regionalnej 

autokreacji i kultywowania pamięci o przeszłości. Przestrzeń ta zaś 

dostępna jest dla każdego, kto pragnie, by jego przodkowie – dotąd 

obecni wyłącznie w pamięci rodzinnej – zaistnieli w narracji historycznej 

dostępnej szerszej rzeszy odbiorców.  

 Pamiętać trzeba, że moda na genealogię” w naszym kraju 

wykształciła się w obliczu transformacji po roku 1989 i zaczęła 

współgrać z praktykami dekolonizacji oraz regionalizacji pamięci. Stała 

się ona jedną z możliwych dróg demokratyzacji pamięci Polaków, 

włączania narracji o przeszłości do teraźniejszości oraz rewaloryzacji jej 

materialnych (pamiątki rodzinne, fotografie) i niematerialnych 

(opowieści seniorów) przejawów. Wespół z rozpowszechniającą się 

modą na stylistykę retro / vintage oraz historyczne rekonstrukcje (które 

stanowią osobny temat w kontekście upamiętniania Powstania 

Wielkopolskiego i jego uczestników), amatorską genealogię uznać można 

za fenomen w dużej mierze karmiący się tym, co rodzime, a zarazem 

odzwierciedlający niejako globalne praktyki, wsparte na hasłach 

odzyskiwania prawa do pamięci. Choć na całkiem innym podłożu, 

pobrzmiewa tutaj wyraźnie echo myśli postkolonialnej; zainteresowanie 
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poszukiwaniem korzeni i odtwarzaniem rodzinnych historii, od 

starożytności przypisywane rodom tzw. błękitnej krwi, ofiarowuje dziś 

możliwość posiadania swojej własnej przeszłości (a co za tym idzie – 

poczucie własnego miejsca w „wielkiej” historycznej narracji) tym, 

których przodkowie spychani byli na margines historiografii. Oprócz 

„bezimiennych” chłopów, rzemieślników czy reprezentantów drobnego 

mieszczaństwa, znajduje się tu miejsce również dla „niemych” dotąd 

powstańców. W pieczołowicie budowanej wokół Powstania 

Wielkopolskiego narracji, zaczynają się oni pojawiać tuż obok postaci 

„wielkich” i „wybitnych”, których nazwiska od początku związane były  

z wydarzeniami lat 1918-1919: Ignacego Jana Paderewskiego, generała 

Józefa Dowbora-Muśnickiego i innych dowódców, których sylwetki 

opisane są w słownikach biograficznych, a także osób odznaczonych  

w latach 1957-1999 Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym. 
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Hierarchical control of norms as guarantor of the protection of  

a democratic state of law 

 

Abstrakt 

 Zachowanie hierarchiczności norm prawnych powinno być 

traktowane jako jeden z aksjologiczno-prawnych gwarantów zapewnienia 

ochrony zasady demokratycznego państwa prawnego. Z legalnego punktu 

widzenia realizacja zasady zgodności aktów prawnych jest realizacją 

reguły zawartej w Konstytucji RP. Jednakże jak wiadomo ustawa 

zasadnicza charakteryzuje się otwartością postanowień oraz ich częstą 

niedookreślonością. Przy odrobinie złej woli ze strony podmiotów 

rządzących, w szczególności w kontekście zachwiania art. 10 Konstytucji 

RP można wywołać erozję zasady hierarchicznej zgodności aktów 

prawnych. Taka sytuacja może być determinantem chaosu prawnego  

w państwie. To zaś może zagrażać prawom jednostki chociażby przez 

sytuację w której ustawami zwykłymi dąży się do zamiany norm 

konstytucyjnych. Zrozumienie znaczenia systemu hierarchicznej kontroli 

norm ma znaczenie dla urzeczywistniania zasady demokratycznego 

państwa prawnego w codziennym obrocie prawnym. 

Słowa kluczowe:  

Hierarchiczna budowa norm, akty prawne, Trybunał Konstytucyjny, 

Hans Kelsen 

Abstract 

 Preserving the hierarchy of legal norms should be treated as one 

of the axiological and legal guarantors of ensuring protection of the 

democratic state rule. From a legal point of view, the implementation of 

the principle of conformity of legal acts is the implementation of the rule 
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contained in the Constitution of the Republic of Poland. However, as it is 

known, the Basic Law is characterized by the openness of the provisions 

and their frequent vagueness. With a little ill will on the part of the ruling 

entities, in particular in the context of the violation of art. 10 of the 

Constitution of the Republic of Poland, erosion of the hierarchical 

principle of conformity of legal acts may be triggered. Such a situation 

may be a determinant of legal chaos in the state. This, in turn, may 

threaten the rights of the individual even by the situation in which 

ordinary acts tend to change constitutional norms. Understanding the 

importance of a system of hierarchical control of norms is important for 

realizing the democratic rule of law in everyday legal transactions. 

Key words:  

Hierarchical structure of norms, legal acts, Constitutional Tribunal, Hans 

Kelsen 

 

 Rządy większości same w sobie nie gwarantują dobrze 

funkcjonującej demokracji. System prawa obowiązującego w danym 

państwie powinien tworzyć spójną, przewidywalną i stabilną całość, bo 

tylko wówczas jest w stanie skutecznie chronić jednostkę i prawa 

mniejszości oraz zagwarantować pełne poszanowanie podstawowych 

praw i wolności wszystkich w ramach całej wspólnoty. 

   Zasada demokratycznego państwa prawnego stanowi 

współcześnie fundament organizacji władzy publicznej w krajach 

odwołujących się do reguł demokratycznych i próbujących skutecznie 

zabezpieczyć prawa i wolności swoich obywateli. Dzięki mechanizmowi 

oceny zgodności stanowionego prawa z konstytucją, przepisy prawa 

otrzymują realny charakter, a sąd konstytucyjny staje się ich gwarantem. 

 W obliczu paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, który stał się 

naszą rzeczywistością prawną juryści wciąż poszukują nowych 

rozwiązań, które mają za zadanie wdrożenie mechanizmów kontrolnych 

w razie stanowienia niekonstytucyjnego prawa. Jednym z rozwiązań, 

które obecnie jest stosowane, jest tzw. kontrola rozproszona - przez sądy 

powszechne. W przypadku podejmowania rozwiązań na podstawie 

przepisów prawa, które potencjalnie mogą być niekonstytucyjne, 

obywatelowi pozostaje wiara w niezależność sądów oraz ewentualną 

dobrą wolę Trybunału Konstytucyjnego, który może (o ile nie będzie to 
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sprzeczne z obecną linią polityczną) przychylić się do skargi 

konstytucyjnej. 

 Z drugiej strony, już teraz wypada zastanowić się co dalej? Jakie 

perspektywy stoją przed polskim sądownictwem konstytucyjnym? Jestem 

przekonany, że już na tym etapie stanu faktycznego, przedstawiciele 

doktryny prawa muszą zastanowić się, w jaki sposób dokonać reanimacji 

hierarchicznej kontroli norm tak, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne 

wszystkim obywatelom. Bezsprzecznego podkreślenia wymaga fakt, że 

jeśli nastanie niegdyś nowa władza ustawodawcza, to niezależnie od 

oceny obecnej sytuacji, nie może ona posunąć się do bezprawnych 

rozwiązań, które ponownie niszczyłyby zasady praworządności. 

Niedopuszczalne byłoby (na wzór sytuacji z 2015 i 2016 roku) ponowne 

manipulowanie nominacjami do TK, ponowne wielokrotne i bezmyślne 

nowelizacje ustawy o Trybunale, czy też próba sądowego zamachu stanu 

- czyli złożenie z urzędu sędziów, bez prawomocnych orzeczeń 

sądowych (jak się wydaje, konieczne byłoby aby sam TK wypowiedział 

się w sprawie). Jeśli mamy powrócić do idei państwa prawa, z pewnością 

będą musiały zostać wprowadzone zmiany konstytucyjne. Stąd też 

pierwsza wątpliwość, czy na przestrzeni najbliższych lat znajdzie się 

jakakolwiek siła polityczna w Polsce, która jest w stanie zgromadzić 

większość 2/3 głosów w Sejmie i bezwzględną większość w Senacie (por. 

art. 235 ust. 4 Konstytucji RP
1
). Abstrahując od zagadnień politologi-

cznych, trzeba zastanowić się jakie są możliwe rozwiązania  

w zakresie naprawy sądownictwa konstytucyjnego. W tym celu już teraz 

należy rozpocząć dyskusję środowiska na temat potencjalnych rozwiązań, 

jakie mogą znaleźć w przyszłości zastosowanie w naszym kraju
2
. 

  Istnieje cała gama rozwiązań ustrojowych, częściowo 

wspomnianych poniżej, które nawiązują do specyfiki systemu prawnego  

i kultury politycznej danego kraju, ale zasadniczo można wyróżnić dwa 

zasadnicze wzorce kontroli konstytucyjności prawa: 

(1) model zdekoncentrowany (kontroli rozproszonej), zwany 

amerykańskim, gdzie kompetencje do orzekania o konstytucyjności 

prawa złożono w ręce sądów powszechnych, (2) model skoncentrowany 

(kontroli skupionej), zwany europejskim, gdzie szczególny organ 

sądowy, określany najczęściej mianem trybunału konstytucyjnego, został 

                                                      
1
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483). 
2
 W. Krok, Polski Trybunał Konstytucyjny na tle porównawczym, Warszawa 

2012, s. 51-63. 
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wyposażony w uprawnienia w tym zakresie. 

  Rozwiązania przyjmowane w poszczególnych państwach  

w zakresie struktury i funkcjonowania organów kontroli konstytucyjnej 

mogą znacznie różnić się między sobą, należy jednak podkreślić, iż 

podmioty te posiadają na ogół cechy organów sądowych, a więc 

charakteryzują się niezawisłością osób w nich orzekających, 

niezależnością od organów władzy ustawodawczej czy wykonawczej, 

wreszcie orzekaniem opartym na kryterium zgodności z prawem 

(konstytucją)
3
.  

  Model amerykański, znany jako judicial review, ukształtował 

się już w XIX w., a jego początki sięgają słynnego orzeczenia w sprawie 

Marbury v. Madison z 1803 r., w którym ówczesny Sąd Najwyższy pod 

przewodnictwem sędziego Johna Marshalla wyprowadził swoją 

kompetencję do badania konstytucyjności ustaw z jednego z przepisów 

Konstytucji z 1787 r.
4
 System ten został potem przyjęty przez szereg 

państw, w tym Kanadę, Australię, Izrael, Indie, Japonię, a także przez 

niektóre państwa europejskie, np. skandynawskie.  

  Mechanizmy kontroli wypracowane w ramach amerykańskiego 

systemu prawa musiały uwzględniać federalny ustrój państwa oraz 

precedensowy charakter orzeczeń sądowych. Duży wpływ na jego 

funkcjonowanie ma również cieszący się ogromnym autorytetem 

federalny Sąd Najwyższy, którego pozycja nasuwa skojarzenia  

z europejskimi trybunałami konstytucyjnymi. 

  Charakterystyczną cechą modelu amerykańskiego jest fakt, iż 

badanie legalności aktów mogą podejmować wszystkie sądy powszechne, 

a kontroli podlega zgodność aktu niższego rzędu z aktem stojącym wyżej 

w hierarchii źródeł prawa, zwłaszcza z konstytucją, w ramach systemu 

prawa federalnego, systemów stanowych oraz pomiędzy nimi. Ocena ta 

zawsze ma konkretny charakter, a jej potrzeba wynika z konieczności 

rozstrzygnięcia sprawy toczącej się przed danym sądem. Skutki 

orzeczenia, co do zasady odnoszą się tylko do rozpatrywanej sprawy, nie 

prowadzą więc do stwierdzenia nieważności (uchylenia) przepisu  

w ramach całego systemu prawa stanowego lub federalnego. Jeśli sąd 

uzna dany przepis za niekonstytucyjny, jest on po prostu pomijany przy 

                                                      
3
 Ibidem. 

4
 S. Mountjoy, Marbury V. Madison: Establishing Supreme Court Power, 

Chelsea 2007, s. 7-28. 
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wydawaniu wyroku, może natomiast stać się podstawą rozstrzygnięcia  

w innej sprawie toczącej się przed innym sądem
5
. 

  Należy jednak pamiętać o precedensowym charakterze wyroków 

oraz o szczególnej pozycji federalnego Sądu Najwyższego, co sprawia, że 

im wyżej znajduje się dany sąd w systemie władzy sądowniczej, tym 

większe oddziaływanie mają wydawane przez niego orzeczenia. 

Negatywny wyrok Sądu Najwyższego oznacza w istocie kres 

obowiązywania zakwestionowanego przepisu, przy czym Sąd ten działa 

w charakterze ostatniej instancji na drodze sądowej, a więc rozpoznaje 

zarzut niekonstytucyjności prawa dopiero wówczas, gdy został on 

najpierw podniesiony przed sądami niższej instancji. 

  Co ciekawe z punktu widzenia ochrony praw jednostki, kontrola 

ma zawsze charakter następczy, a więc obejmuje przepisy, które już 

weszły w życie.  

   Model europejski (kontynentalny) kształtował się na przestrzeni 

XX w., szczególnie po zakończeniu II wojny światowej, a odrębne 

trybunały konstytucyjne powołano m.in. w RFN, Francji, Włoszech, 

Hiszpanii, Portugalii, ale również w wielu państwach Ameryki 

Łacińskiej. 

  Założenia europejskiego systemu kontroli konstytucyjności 

prawa zostały wypracowane przez Hansa Kelsena (1881-1973), 

urodzonego w Pradze w czasach monarchii austro-węgierskiej wybitnego 

prawnika i filozofa prawa. Kelsen rozumiał prawo jako hierarchiczny 

system norm, w którym obowiązywanie reguł o niższej mocy prawnej 

wynika z ich zgodności z normami położonymi wyżej w systemie źródeł 

prawa. Zaproponował on powierzenie funkcji badania zgodności aktów 

normatywnych z konstytucją jednemu organowi sądowemu o charakterze 

centralnym. Miało to zapewnić spójność orzecznictwa, a i systemu prawa 

w ogóle, w skali całego państwa. Teorie Kelsena stały się podstawą dla 

utworzenia wkrótce po zakończeniu I wojny światowej dwóch 

pierwszych sądów konstytucyjnych na świecie, w Austrii  

i Czechosłowacji
6
. 

  Głównymi cechami tego rodzaju kontroli prawa były m.in.  

(1) powierzenie oceny jednemu sądowemu organowi centralnemu, 

zwanemu najczęściej trybunałem konstytucyjnym, którego ramy 

działania są określone w samej ustawie zasadniczej, a sędziowie związani 

                                                      
5
 Ibidem, s. 33-39. 

6
 H. Kelsen, General Theory of Law and State, Cambrige 2009, s. 45-51. 
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są w pierwszej kolejności normami konstytucyjnymi, (2) zakres kontroli 

obejmuje ustawy i podustawowe akty wykonawczye, może również 

obejmować umowy międzynarodowe, a nawet akty prawa lokalnego,  

(3) stwierdzenie niekonstytucyjności danego aktu czy przepisu skutkuje 

ich nieważnością, a więc eliminuje je z systemu prawa, przy czym 

uchylenie może nastąpić z chwilą wydania orzeczenia przez trybunał, 

opublikowania takiego orzeczenia lub w terminie późniejszym, 

wskazanym w orzeczeniu, (4) orzeczenie sądu konstytucyjnego jest 

skuteczne wobec wszystkich (erga omnes). (5) Prowadzona kontrola ma 

zasadniczo charakter abstrakcyjny, tzn. oderwana jest od procesu 

stosowania przepisu w konkretnej sprawie sądowej, stąd krąg podmiotów 

uprawnionych do inicjowania postępowania przed trybunałem określony 

jest dość restrykcyjnie i ograniczony przede wszystkim do 

przedstawicieli najważniejszych organów w państwie, uzupełnieniem 

kontroli abstrakcyjnej jest kontrola konkretna, obejmująca instytucje 

skargi konstytucyjnej oraz pytań prawnych
7
. W przypadku skargi obywa-

tel (jednostka) może zwrócić się o zbadanie zgodności  

z konstytucją przepisu prawa, który stał się podstawą wyroku sądu lub 

decyzji administracyjnej, jakie zapadły w jego indywidualnej sprawie. 

Niekiedy możliwa jest kontrola uprzednia (prewencyjna) przed wejściem 

przepisów w życie – może to dotyczyć projektu ustawy lub aktu już 

uchwalonego, ale jeszcze przed jego podpisaniem i publikacją; ma to 

zapobiec wprowadzeniu do systemu prawa przepisów, co do których 

istnieje uzasadnione podejrzenie, że są niezgodne z konstytucją
8
. 

   Wiele państw Ameryki Łacińskiej przyjęło na przykład system 

mieszany, gdzie obok sądów konstytucyjnych również sądy powszechne 

oceniają niesprzeczność przepisów w ramach systemu prawa, mając 

możliwość ich niezastosowania w konkretnej, rozpoznawanej w danym 

momencie sprawie
9
. 

  Odpowiedź na pytanie, czy tworzone tu i teraz przepisy są 

zgodne z konstytucją oraz zasadami i wartościami całego systemu prawa 

staje się kluczowa w kontekście skutecznej ochrony praw i wolności 

każdego z nas. Sądy konstytucyjne minimalizują strukturalne słabości 

demokratycznie wybranego rządu większościowego, zapewniają ochronę 

konstytucyjnych praw przed instrumentalnym, pasującym do politycznej 

                                                      
7
 M. Piotrowski, Normy prawne imperatywne i dyspozytywne, Warszawa 1990, s. 

99-110. 
8

 B. Szmulik, M. Paździor, Konstytucyjny system organów państwowych, 

Warszawa 2014, s. 135-151. 
9
 Ibidem. 
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chwili odczytywaniem konstytucji i nie pozwalają, aby demokratyczna 

większość jednostronnie dyktowała warunki życia społecznego. 

  Twierdzenie, że system prawa podlega stałemu procesowi zmian, 

w świetle ostatnich wydarzeń związanych z procesem legislacyjnym 

uznać należałoby za truizm. Permanentny proces zmian, którego 

konsekwencją była stopniowa erozja względnej spójności systemu, oraz 

powstawanie coraz to nowych obszarów, w których najbardziej 

kreatywne, dostosowawcze i adaptacyjne metody wykładni okazywały 

się niewystarczające, by zapewnić możliwość sensownej aplikacji  

w praktyce obowiązujących rozwiązań. Pojawiły się nowe zadania przed 

wykładnią zarówno w ujęciu apragmatycznym, jak i pragmatycznym. 

Konsekwencją tego stanu było stopniowo zwiększające się znaczenie 

orzecznictwa sądownictwa powszechnego, które z konieczności musiało 

poszukiwać sposobów wykładni gwarantujących na minimalnym 

poziomie spójność i racjonalność stosowania prawa
10

. 

  Wydarzenia związane z pozycją oraz sposobem funkcjonowania 

Trybunału Konstytucyjnego po raz kolejny w centrum zainteresowania 

prawników postawiły problem kompetencji sądów powszechnych oraz 

sądów administracyjnych do bezpośredniego stosowania Konstytucji  

w kontekście uprawnienia obejmującego nie tylko dokonywanie tzw. 

prokonstytucyjnej wykładni stanowiących podstawę konkretnego 

rozstrzygnięcia przepisów (w ujęciu interpretacyjnym  

i modyfikacyjnym), ale także możliwości wykorzystywania swoistej 

kompetencji derogacyjnej, umożliwiającej odmowę zastosowania 

określonego przepisu w zakresie sprzecznym z Konstytucją (w ujęciu 

kolizyjnym)
11

. 

  Zaprezentowano stanowisko nawiązujące do modelu badania 

konstytucyjności prawa przez sądy w systemie amerykańskim. Jak 

wiadomo, przyjęty powszechnie w Europie kontynentalnej model badania 

zgodności prawa stanowionego z Konstytucją nie jest jedynym sposobem 

badania zgodności prawa stanowionego z ustawą zasadniczą. 

Alternatywny model funkcjonuje od lat w Stanach Zjednoczonych, oparty 

na tzw. kontroli rozproszonej. Artykuł 3 Konstytucji USA upoważnia  

i zobowiązuje każdy sąd (federalny lub stanowy) do badania w każdym 

przypadku zgodności prawa, które ma być zastosowane w jednostkowym 

przypadku, z Konstytucją, a w przypadku niezgodności do uznania go za 
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 D. Górecki (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 221-233. 
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nieobowiązujące (null and void). Złożony system powiązań pomiędzy 

sądami stanowymi i federalnymi zapewnia możliwość ostatecznego 

rozstrzygania o konstytucyjności przez Sąd Najwyższy. Trybunały 

konstytucyjne w systemie kontynentalnym działają zasadniczo w oparciu 

o kompetencję derogacyjną. Choć skutki derogacji w Niemczech, Austrii 

i w Polsce następują w różnym mechanizmie czasowym – nie przyjmuje 

się nieważności normy z mocy prawa. Specyfika poszczególnych 

systemów badania konstytucyjności prawa utrudnia proste przenoszenie 

doświadczeń
12

. 

  Kwestia możliwości dokonywania oceny konstytucyjności aktów 

prawnych przez sądy powszechne i sądy administracyjne w sposób wręcz 

naturalny łączy się z szeregiem problemów, poczynając od wzajemnych 

relacji między TK a SN i NSA, przechodząc przez charakter 

rozstrzygnięć odwołujących się do skutków orzeczeń 

prokonstytucyjnych, ich powiązania z zasadą domniemania 

konstytucyjności uchwalonych we właściwej procedurze przepisów, 

wreszcie funkcją i znaczeniem orzeczeń TK
13

. 

  Zagadnienie kompetencji sądów powszechnych oraz sądów 

administracyjnych do oceny konstytucyjności przepisów łączy się  

z dwiema płaszczyznami: wykładni jako elementu procesu stosowania 

prawa oraz derogacji. Pierwsza stanowi element bezpośredniego 

stosowania Konstytucji i prokonstytucyjnej wykładni. Druga związana 

jest z eliminacją aktu prawnego (regulacji, normy) z systemu prawa
14

. 

  Pierwsza płaszczyzna przede wszystkim opiera się na jednej  

z przyjmowanych koncepcji procesu odczytywania normy (norm) ze 

stanowiących części systemu prawa przepisów, a w konsekwencji 

ustalenia treści i zakresu normy leżącej u podstaw konkretnego 

rozstrzygnięcia
15

. Choć prima facie proces wykładni odnosi się do fazy 

rekonstrukcyjnej, to wydaje się nie budzić wątpliwości, że jego 

                                                      
12

 W. Jakubowski, T. Słomka, Porządek konstytucyjny w Polsce, Warszawa–

Pułtusk 2008, s. 10-23. 
13

 K. Górka, T. Litwin, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: Próba oceny i 

podsumowania z perspektywy dziesięciu lat stosowania, Kraków 2007, s. 104-

106. 
14

 Ibidem. 
15

 K. Stępniak, Legislacja w Polsce. Aspekty prawne i aksjologiczne, Warszawa 

2017, s. 38-46. 
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ostatecznym rezultatem jest ustalenie normy o określonym zakresie 

zastosowania i normowania
16

. 

  Druga z wymienionych płaszczyzn, określona mianem 

derogacyjnej, jest silnie związana z badaniem konstytucyjności 

składających się na system prawa przepisów i obejmuje dwa procesy 

realizowane sekwencyjnie: interpretacyjny, prowadzący do rekonstrukcji 

jednoznacznej treściowo i zakresowo normy oraz aktualizujący się 

jedynie w pewnych sytuacjach derogacyjny, sprowadzający się do 

stwierdzenia nieobowiązywania normy w całości lub jedynie  

w określonym zakresie z uwagi na jej sprzeczność z Konstytucją. 

Przeniesienie procesu analizy tekstu prawnego na poziom derogacyjny 

związane jest z brakiem możliwości rekonstrukcji normy nienaruszającej 

wzorców konstytucyjnych, a tym samym sytuacją, w której ewentualne 

stwierdzenie o jej obowiązywaniu z konieczności musiałoby skutkować 

uznaniem, że w systemie obowiązuje norma naruszająca Konstytucję
17

. 

  Wskazane wyżej płaszczyzny łączą się z pytaniem, czy podmiot 

dokonujący wykładni posiada kompetencje do dokonywania wiążącej 

oceny zgodności przepisów z Konstytucją (oraz o zakres tego związania) 

oraz uprawnienie do rozstrzygania o obowiązywaniu lub stosowaniu 

norm w zależności od ich relacji do wzorców konstytucyjnych. 

Najszersze uprawnienia w tym zakresie ma Trybunał Konstytucyjny, 

który rozstrzyga o konstytucyjności przepisów, w razie zaś stwierdzenia 

ich sprzeczności z wzorcem konstytucyjnym – o derogowaniu ich  

z systemu w sposób powszechnie wiążący, a z uwagi na jego 

kompetencje derogacyjne bywa określany mianem tzw. negatywnego 

prawodawcy. W odniesieniu do sądów powszechnych oraz sądów 

administracyjnych, z uwagi na ich konstytucyjną funkcję, zasadniczo 

mówi się o płaszczyźnie stosowania związanej integralnie z procesem 

wykładni. Sądy powszechne i administracyjne, sprawując wymiar 

sprawiedliwości, podlegają Konstytucji  i ustawom i nie dysponują 

uprawnieniem do rozstrzygania o przynależności określonych przepisów 

do systemu prawnego. Innymi słowy – z założenia związanego z zasadą 

podziału władzy nie dysponują kompetencją derogacyjną. Posiadają 

natomiast kompetencję orzekania o stosowaniu prawa, która 

nierozerwalnie łączy się z kompetencjami wykładniczymi
18

. 
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  Uzasadniając akceptację dla zarysu tego modelu, wskazać należy 

słuszny pogląd w doktrynie, że sam ustrojodawca, przewidując w art. 178 

ust. 1 Konstytucji RP podległość sędziego nie tylko ustawom, lecz 

również Konstytucji, nałożył na sądy nie tylko możność, lecz wręcz 

powinność stosowania Konstytucji. 

  W uzasadnieniu wyroku SN z 7 kwietnia 1998 r. stwierdzono, że 

sąd powszechny może dokonywać oceny konstytucyjności przepisów 

mających zastosowanie w sprawie i nie prowadzi to do naruszenia 

konstytucyjnego podziału kompetencji między sądami a Trybunałem 

Konstytucyjnym. O zgodności przepisu aktu normatywnego  

z Konstytucją trybunał rozstrzyga w formie orzeczenia ze skutkami 

przewidzianymi w ustawie. Sąd powszechny nie orzeka zaś o zgodności 

regulacji z Konstytucją, lecz jedynie odmawia zastosowania przepisu 

niezgodnego z Konstytucją
19

.  

  W kontekście wydarzeń wokół sądownictwa w Polsce, w moim 

przekonaniu już teraz należy podjąć dyskusję na temat tego w jaki sposób 

można ukształtować w przyszłości proces badania konstytucyjności norm 

prawnych. Dokonane zmiany w obrębie Trybunału Konstytucyjnego będą 

rzutować na jego sytuację przez najbliższe kilkanaście lat, próba 

skrócenia kadencji sędziów TK przez przyszłe ugrupowania 

parlamentarne będzie niekonstytucyjna. Sądownictwu powszechnemu 

brakuje przymiotu możliwości derogacji norm z systemu prawnego. Czy 

zatem jedyną możliwością przywrócenia sądownictwa konstytucyjnego 

będzie konieczność zniesienia instytucji TK poprzez konstytucyjną 

większość i implementacja zupełnie nowego rozwiązania? Wydaje się, że 

tak. Jednym z podniesionych wyjść, które postuluje część środowiska 

konstytucjonalistów, jest całkowite rozwiązanie Trybunału 

Konstytucyjnego i przeniesienie jego kompetencji do izby Sądu 

Najwyższego. Takie rozwiązania funkcjonują na świecie. Przykładem 

może być chociażby Konfederacja Szwajcarii, gdzie Trybunał Federalny 

(odpowiednik naszego SN) zajmuje się m.in. rozpatrywaniem skarg 

konstytucyjnych oraz sporów kompetencyjnych. Podobną zresztą władzę 

ma Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, który zajmuje się m.in. 

orzekaniem o zgodności prawa stanowionego z konstytucją. Przy 

rozpatrywaniu jednak różnych możliwości reorganizacji polskiego 

sądownictwa konstytucyjnego, należy jednak pamiętać o charakterystyce 

naszego systemu oraz o kulturze prawnej jaka nas otacza. Postulat 
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utworzenia w przyszłości nowej izby SN i przeniesienia kompetencji 

kontroli konstytucyjności norm wydaje się całkiem rozsądnym  

i ciekawym postulatem. Wymagałby on jednak wpisania do Konstytucji 

RP szerszych regulacji dotyczących tegoż sądu. Z drugiej zaś strony, 

nawet gdyby udało się resuscytować instytucję TK, to nie wiem czy 

możliwe jest, aby odzyskała ona dawne poszanowanie społeczeństwa. 

Dlatego też już teraz należy poszukiwać nowych rozwiązań prawnych. 

Wydaje się, że nie ma szans na szersze zakorzenienie w naszym systemie 

rozproszonej kontroli konstytucyjności norm prawnych tak, aby była ona 

skuteczna. W związku z tym przeniesienie kompetencji kontrolnych do 

Sądu Najwyższego wydaje się rozwiązaniem roztropnym
20

. 

   Pewnym jest, że aby dokonać jakichkolwiek zmian  

w powyższym obszarze, potrzebne jest zawiązanie szerokiej koalicji 

politycznej, która w sposób legalny pozwoli na zmiany. Każda próba 

zmiany niezakorzeniona w przepisach prawa, będzie tak samo nielegalna 

jak i zmiany dokonane w roku 2015 i 2016. Dlatego też, należy uznać, że 

w przypadku braku wymaganej większości - niezależnie od usilnych prób 

polityków oraz wszelkich pomysłów prawników (nawet tych świetnych) - 

będzie nas czekać długi czas konstytucyjnej smuty.  
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mgr Tomasz Olejnik - autor studia prawnicze ukończył na Wydziale 

Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Prawa Finansowego 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Łukasz Kielin - student V roku prawa na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje zainteresowania 

badawcze koncentruje wokół prawa konstytucyjnego oraz prawa 

finansowego. 

Maciej Długosz - student III roku na kierunku Prawo, Wydział Prawa, 

Administracji i Zarządzania, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach. 

mgr Maciej Pisz - doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na 

Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył 

prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz politologię w ramach 

Kolegium MISH UW (dyplomy z wyróżnieniem). Absolwent Szkoły 

Prawa Niemieckiego. Autor trzech książek i wielu artykułów naukowych 

poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego. W 2017 r. został 

uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 

doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk 

prawnych.  

Aleksandra Szydzik - studentka IV roku jednolitych studiów 

magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego, asystent radcy prawnego w kancelarii 

prawnej. Swoją działalność naukową realizuje przede wszystkim poprzez 

publikacje tekstów naukowych z zakresu prawa administracyjnego oraz 
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prawa gospodarczego publicznego, jak również poprzez wystąpienia na 

konferencjach naukowych związanych z tymi gałęziami prawa. 

Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest także prawo 

konstytucyjne, legislacja oraz nauki polityczne. 

mgr Paweł Marek - absolwent prawa, obecnie doktorant Krakowskiej 

Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego. Specjalizuje się  

w zagadnieniach z zakresu kryminologii, kryminalistyki i w naukach 

pokrewnych. Autor artykułów na temat chuligaństwa stadionowego, 

medycyny sądowej oraz biegłych sądowych. Czynny uczestnik 

konferencji naukowych. Pracował w sądzie rejonowym oraz  

w marketingu. Prywatnie sportowiec amator (biegi długodystansowe: 

półmaratony, maratony i ultramarotny) oraz honorowy dawca krwi.  

mgr Faustyna Kowalska - doktorantka w Zakładzie Badań Władzy 

Lokalnej i Samorządu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

UAM. Obszar zainteresowań to głównie rozwój inteligentnych miast, 

wpływ nowoczesnych technologii na rozwój państw, 

cyberbezpieczeństwo, zagrożenia asymetryczne.  

mgr Marcin Wojciechowski - urodzony w 1991 roku Poznaniak, 

magister archeologii i dziennikarstwa, doktorant w Zakładzie Kultury 

Polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 

dziennikarz WTK. 

Liliana Kasprzak - Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu., Studentka III roku historii spec. archiwistyka 

oraz II rok spec. nauczycielska. Pasjonatka podróży, dobrej kuchni oraz 

kryminałów. Doskonała organizacja i profesjonalizm to jej drugie imię. 

mgr Marcin Brzezowski - asystent sędziego w Sądzie Rejonowym dla 

Łodzi - Widzewa w Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego. W kręgu jego zainteresowań naukowych 

znajdują się zagadnienia związane z postępowaniem karnym oraz 

prawem karnym skarbowym. 

Weronika Batory - studentka V roku prawa na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. 

Członek Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej UMCS. 

mgr Marta Raczyńska-Kruk - mgr etnologii i archeologii, doktorantka 

na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka 
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Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Instytut Archeologii 

UJ. Głównym tematem jej zainteresowań naukowych jest fenomen 

uprawianych współcześnie „amatorskich” poszukiwań genealogicznych, 

a także sposoby kreowania rodzinnych wizji przeszłości. Wśród jej 

zainteresowań naukowych znajdują się historia i obyczaje XIX i początku 

XX wieku w perspektywie lokalnej. Specjalizuje się w antropologii 

pamięci rodzinnej, antropologii przestrzeni i rzeczy. Autorka książki pt. 

„Czas uwarstwiony na gąsawskim poddaszu. Antropologiczny szkic  

o przestrzeni, przedmiotach i obcowaniu z przeszłością” (Kraków 2016, 

Wydawnictwo Libron).  

mgr Kamil Stępniak - doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, 

Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku. Autor licznych publikacji 

naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony praw człowieka 

oraz zasad prawidłowej legislacji i techniki prawodawczej, w tym 

monografii naukowej pt. Legislacja w Polsce. Aspekty prawne  

i aksjologiczne. Prelegent podczas ogólnopolskich i międzynarodowych 

konferencji naukowych. 
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