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Trzy propozycje projektów nowej Konstytucji 
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

1. Wprowadzenie 
Przed dwunastu laty, 2 kwietnia 1997 roku, została uchwalona, a następnie 

przyjęta przez Naród w referendum Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiąc 

swoiste zwieńczenie procesu transformacji ustrojowej oraz niewątpliwie kompromis 

polityczny. Mimo wielu krytycznych opinii pojawiających się już w momencie jej 

stanowienia, a także w całym okresie jej obowiązywania, dotykających zarówno jej 

aksjologicznych podstaw, jak też konkretnych rozwiązań ustrojowych, ten 

najważniejszy akt normatywny w państwie obowiązuje i jest stosowany nadal. 

Cokolwiek możnaby powiedzieć o przyjętych wówczas rozwiązaniach, Konstytucja z 

1997 roku stała się istotnym czynnikiem kształtującym obecną formułę państwa, 

stanowionego prawa, determinantem pozycji jednostki w państwie.  

Formuła obecnej Konstytucji była wynikiem różnego rodzaju doświadczeń, a 

zwłaszcza praktyki funkcjonowania pierwszych lat III Rzeczypospolitej. Na kształt 

przyjętych w 1997 roku rozwiązań ustrojowych wpłynęły trojakiego rodzaju zjawiska. 

Po pierwsze, nie bez znaczenia okazał się zastany w momencie zainicjowania reform 

reżim konstytucyjny. Powszechnie wręcz afirmowana społeczna dezaprobata dla 

programowego i ideologicznego charakteru norm Konstytucji z 1952 roku, sprawiła, 

że projektowana konstytucja miała stać się rzeczywistym aktem normatywnym, 

funkcjonującym bieżącym w obrocie prawnym. Po drugie, okres „prowizorium 

konstytucyjnego” z lat 1989 – 1997, pozwalając na praktyczne sprawdzenie wielu 

nowych pomysłów ustrojowych, przyczynił się do przyjęcia takich regulacji, które 

miały z założenia wyeliminować pojawiające się napięcia w relacjach między 

poszczególnymi ośrodkami władzy. Po trzecie wreszcie, nie małą rolę odegrał 

Trybunał Konstytucyjny oraz nauka prawa konstytucyjnego w latach 1990-1997, 

twórczo interpretując postanowienia dotychczasowych ustaw konstytucyjnych. W 

konsekwencji ustrojodawca zdecydował się na nazbyt szczegółową, a przy tym 

nieprecyzyjną regulację wielu sfer funkcjonowania aparatu państwowego. Wiązało się 
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to również z rozbudowaniem zakresu spraw podlegających konstytucyjnej regulacji, a 

przy tym nadmiernego ich usztywnienia, co znacznie utrudniło dostosowywanie się do 

ciągle zmieniającej się rzeczywistości.  

Upływające dwadzieścia lat od zapoczątkowania głębokich przemian 

społeczno-gospodarczych, przeskoku od państwa totalitarnego do niekiedy skrajnie 

rozumianego liberalizmu, zwanych transformacją ustrojową, stanowi doskonałą okazję 

do podjęcia poważnej refleksji nad wypracowanym modelem państwa. Dyskusji tej 

sprzyja narastająca niechęć społeczeństwa do obecnego obrazu państwa i sprawowania 

w nim władzy, argumentów dostarczają również kolejne konflikty, a wręcz 

permanentny stan napięcia między różnymi ośrodkami władzy. Wydaje się bowiem, że 

ukształtowany pod naporem tych wielu czynników konstytucyjny reżim, którego ramy 

wyznaczają przepisy Konstytucji z 1997 roku, jest owocem pewnej bezrefleksyjności i 

oportunizmu oraz braku jednolitej i transparentnej wizji państwa. 

Mimo pojawiających się od jakiegoś czasu reformatorskich pomysłów, 

nasilających się zwłaszcza w okresie kolejnych kampanii wyborczych, a także 

postulatów nauki prawa konstytucyjnego, nie udało się do dziś przeprowadzić takiej 

ustrojowej debaty.  

 

2. Dotychczasowe nowelizacje oraz projekty zmian 
W ciągu dwunastu lat obowiązywania Konstytucji z 1997 roku zgłaszano szereg 

pomysłów jej nowelizacji, czy wręcz zastąpienia zupełnie nowym aktem. Kilka 

ugrupowań politycznych przygotowało takie kompleksowe projekty, już to 

zmierzające do stworzenia systemu prezydenckiego, już to budowy silnego ośrodka 

władzy parlamentarnej i zwiększenia kompetencji Sejmu. Wielokrotnie padały 

również hasła likwidacji Senatu lub przynajmniej ograniczenia liczby posłów i 

senatorów, wprowadzenia odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za błędne 

decyzje, czy wzmocnienia ochrony polskiej tożsamości narodowej i własności w 

kontekście integracji europejskiej. 

Konstytucja z 1997 roku okazała się aktem dosyć „sztywnym” jeśli chodzi o 

łatwość dokonywania zmian. Dotychczas – w 2006 roku – weszła w życie tylko jedna 

nowelizacja, która dotyczyła możliwości wydania obywatela polskiego ściganego za 
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popełnienie czynu stanowiącego przestępstwo zarówno w Polsce, jak i zagranicą. 

Konsensus, jaki osiągnięto wówczas w Sejmie, wynikał raczej z prawno-

międzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej (w tym orzecznictwa TK) i 

konieczności zapewnienia skuteczności dyrektywie o Europejskim Nakazie 

Aresztowania w polskim porządku prawnym, niż z rzeczywistej woli politycznej, by 

takich zmian dokonać.  

Nieco odmienny charakter miała druga, uchwalona w 2009 roku, nowelizacja. 

Szeroki konsensus polityczny, zapewne wynikający po części z negatywnych 

doświadczeń poprzednich kadencji Sejmu, ułatwił podjęcie decyzji o pozbawieniu 

biernego prawa wyborczego osób skazanych prawomocnym wyrokiem na karę 

pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. 

Dosyć zaawansowane są również prace nad kolejną nowelizacją Konstytucji, 

ograniczającą zakres immunitetu formalnego posłów i senatorów.  

W trakcie V kadencji Sejmu podjęto także, nieudaną jak się okazało, próbę 

wzmocnienia prawnej ochrony życia, poprzez wyraźne zapisanie w Konstytucji, że 

życie ludzkie podlega ochronie od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci, a także 

wprowadzenia powszechnej lustracji i dekomunizacji. 

Praktyka stosowania ustawy zasadniczej przyniosła pewne doświadczenia, które 

powinny zostać uwzględnione w debacie publicznej nad  reformą ustroju państwa. 

Najwięcej nieporozumień wynikło na płaszczyźnie regulacji dotyczących 

kompetencji organów władzy wykonawczej. Postulowano doprecyzowanie trybu 

powoływania Rady Ministrów, w tym umożliwienia Prezydentowi stworzenia „rządu 

prezydenckiego” w sytuacji niezdolności Sejmu do wyłonienia Rady Ministrów. 

Podważano również zasadność funkcjonowania Rady Gabinetowej w jej obecnym 

kształcie, jako organu pozbawionego jakichkolwiek uprawnień, a także sprowadzenie 

Prezydenta jedynie do roli wykonawcy woli innych organów konstytucyjnych, o czym 

przekonał choćby przykład odmowy mianowania sędziów, czy też spór między 

Prezydentem a premierem o to, kto jest szefem delegacji zagranicznej. Na początku III 

kadencji Sejmu, tuż po wejściu w życie nowej Konstytucji, pojawił się praktyczny 

problem, czy zawetowanie ustawy przez Prezydenta dla swej skuteczności wymaga 

kontrasygnaty premiera. Zastrzeżenia budziło także pozbawienie organów 
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Narodowego Banku Polskiego prawa wydawania rozporządzeń, przy najmniej jeśli 

chodzi o określenie wzoru banknotów i monet. 

Sporo niejasności pojawiło się w odniesieniu do szeroko rozumianego wymiaru 

sprawiedliwości, począwszy od zarzutów fetyszyzowania dwuinstancyjności każdego 

postępowania, które – poza sprawami karnymi – nie znajduje uzasadnienia w świetle 

regulacji międzynarodowych, poprzez zbyt restrykcyjne zasady wnoszenia skargi 

konstytucyjnej przysługującej dopiero po wyczerpaniu drogi sądowej, na zakresie 

kompetencji poszczególnych organów władzy sadowniczej skończywszy. W tym 

ostatnim przypadku podważano m.in. celowość istnienia Trybunału Stanu, czy też 

ogólne zasady odpowiedzialności konstytucyjnej, która praktycznie w Polsce nie jest 

realizowana. Sugerowano również w doktrynie i orzecznictwie pozbawienie sądów 

prawa kontroli konstytucyjności ustaw na tle rozpatrywania konkretnych spraw, co też 

stało się przyczyną sporu na linii Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny. 

Niejasności budził również charakter prawny oraz skutki wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego. Z przepisów Konstytucji nie wynika bowiem, czy są one zwykłymi 

orzeczeniami sądowymi, czy też decyzjami prawotwórczymi, a także czy mają one 

wsteczną moc obowiązującą, czy jednak skutkują wyłącznie na przyszłość. 

 

3. Głos RPO w debacie publicznej 
Rzecznik Praw Obywatelskich ze swej strony musi pozostać aktywnym 

uczestnikiem debaty publicznej, nie może zatem zabraknąć jego głosu w debacie 

konstytucyjnej. Włączając się w tę dyskusję, Rzecznik Praw Obywatelskich 

przedstawia trzy kompleksowe propozycje ustrojowe dla Rzeczypospolitej Polskiej. 

Każdy nich, mimo zasadniczych odmienności, ma na celu racjonalizację systemu 

sprawowania władzy w państwie i ograniczenie sfery dysfunkcjonalnych zjawisk, choć 

czyni to na różne sposoby.  

Zaproponowano trzy wizje systemu rządów:  

1) parlamentarno-gabinetowy zracjonalizowany, w którym kompetencje 

dwuizbowego parlamentu i rządu są w miarę zrównoważone, a prezydent 

jest odseparowany od bieżących sporów politycznych i pełni funkcje 

wyłącznie reprezentacyjne,  
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2) parlamentarno-gabinetowy z silną pozycją rządu i osłabioną rolą 

jednoizbowego parlamentu, oraz Prezydentem pełniącym funkcje 

reprezentacyjne, a także 

3) prezydencki, w którym na czele rządu i całej administracji państwowej stoi 

Prezydent. 

 

Założenia wspólne 

Cechą wspólną każdego tych z projektów jest utwierdzenie demokratycznego 

ustroju państwa, w którym władzę zwierzchnią sprawuje Naród, a działania organów 

władzy podejmowane są na podstawie i w granicach prawa. Oparciem dla całego 

porządku prawnego jest przyrodzona godność człowieka, która stanowi fundament 

praw Rzeczypospolitej. 

Choć przedstawione projekty przyjmują wąski katalog wolności i praw jednostki, 

to unormowanie tej problematyki w niczym nie ustępuje standardom europejskim. 

Zagwarantowano prawną ochronę życia, wolność i równość wobec prawa. 

Zrezygnowano natomiast, w porównaniu do obecnego kształtu Konstytucji z 1997 r., z 

regulowania licznych praw osobistych, ekonomicznych i socjalnych, które wynikają z 

innych wolności i praw o charakterze generalnym. Pewne odmienności niesie drugi z 

projektów, który wzorem innych państw wprost stanowi, że częścią porządku 

konstytucyjnego państwa są przepisy ratyfikowanych umów międzynarodowych 

dotyczące ochrony wolności i praw człowieka i obywatela, zaś Rzeczypospolita 

wolności i prawa te uznaje oraz gwarantuje. 

Uwzględniając dotychczasową praktykę i bierność obywateli w bezpośrednim 

sprawowaniu władzy, zaproponowano odstąpienie od instytucji referendum 

ogólnokrajowego. Projekty pozostawiają natomiast inne formy demokracji 

bezpośredniej, jak prawo inicjatywy ustawodawczej, czy możliwość zgłoszenia 

kandydata na Prezydenta. 

Dążąc do uzdrowienia procesu ustawodawczego przyjęto szereg instrumentów 

racjonalizujących, począwszy od ograniczenia kręgu podmiotów mających prawo 

inicjatywy ustawodawczej oraz zgłaszania poprawek do projektów ustaw, 
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skończywszy na instytucjonalnych mechanizmach, jak na przykład Rada Stanu, której 

istnienie przewiduje pierwszy projekt. 

Zasadnicze zmiany objęły również władzę sądowniczą. Oprócz dopuszczenia – 

na poziomie konstytucyjnym – sądownictwa międzynarodowego oraz zrównania 

ustrojowej pozycji Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, projekty 

Konstytucji nie przewidują istnienia Trybunału Stanu. Kompetencje Trybunału Stanu 

przejąć powinien Sąd Najwyższy. 

W zbliżony sposób unormowano też uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego, 

który przy niezmienionej w stosunku do obecnych rozwiązań strukturze i sposobie 

powoływania sędziów, będzie dokonywał powszechnej wykładni ustaw oraz orzekał o 

ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Istotnym ograniczeniem jest 

wprowadzenie zakazu orzekania co do przepisów prawnych, jeśli od dnia ich 

ogłoszenia minęło więcej niż 5 lat. Projekty dają wreszcie Trybunałowi możliwość 

umorzenia postępowania przez Trybunał, gdy w danej sprawie nie zachodzi doniosłe 

zagadnienie prawne. Jednoznacznie wprowadzono natomiast zakaz badania przez sądy 

ważności ustaw należycie ogłoszonych. W drugim projekcie miejsce Trybunału 

Konstytucyjnego zajmuje Rada Stanu. 

Projekty Konstytucji wprowadzają generalny zakaz łączenia funkcji publicznych 

z innymi zajęciami, których nie da się pogodzić ze sprawowanym urzędem lub 

funkcją. Przyjmują regułę, że funkcje publiczne można sprawować jedynie do dnia 

ukończenia siedemdziesiątego roku życia. Ponadto proponuje się generalny zakaz 

pełnienia funkcji publicznych w przypadku ostatecznego wyroku skazującego za 

przestępstwo hańbiące. 

Każdy z projektów zawiera osobny rozdział poświecony funkcjonowaniu 

Rzeczypospolitej w strukturach integracji europejskiej. Uregulowano w nim takie 

kwestie jak: przekazanie kompetencji, pozycja prawa wspólnotowego w polskim 

systemie prawnym, wybory do Parlamentu Europejskiego, czy też udział polskich 

organów władzy w procesie tworzenia prawa wspólnotowego. 

Umowa o przekazaniu kompetencji podejmowana jest w szczególnym trybie, 

nieznanym dotąd polskim rozwiązaniom ustrojowym. Ustawa wyrażająca zgodę na 

ratyfikację takiego aktu wymaga kwalifikowanej większości głosów (w zależności od 
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przyjętego modelu jest to 2/3 ustawowej liczby posłów i senatorów lub – w przypadku 

parlamentu jednoizbowego – 2/3 ustawowej liczby posłów). Dla swej skuteczności 

wymagane jest potwierdzenie tej ustawy przez Sejm następnej kadencji, co wzmacnia 

rolę obywateli, którzy mogą wypowiedzieć się w wyborach co do tej ratyfikacji. 

Każdy z projektów cechuje ponadto oszczędność słowa i wyważone proporcje 

między normatywną a programową funkcją Konstytucji. Rezygnacja z normowania na 

poziomie konstytucyjnym wielu instytucji państwowych (np. Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji, Rzecznik Praw Dziecka) otwiera swobodę dla ustawodawcy, co 

do ich wprowadzenia i określenia zakresu kompetencji. Sprawia to, że przedłożone 

propozycje odpowiadają modelowemu kształtowi Konstytucji, jako ustawy 

zasadniczej państwa, a nie przegadanego aktu propagandowo-normatywnego. 

 

Projekt pierwszy – zracjonalizowany system parlamentarno-
gabinetowy  

Pierwszy projekt nawiązuje do konstrukcji Konstytucji z 1997 roku, stanowiąc 

jej gruntowną rewizję. Symbolicznym akcentem tej konstytucyjnej ciągłości jest 

zachowanie, w niezmienionym kształcie, tekstu preambuły. Pozostając przy 

parlamentarno-gabinetowym systemie rządów, dokonano jednak zasadniczych zmian 

w zakresie funkcjonowania organów państwa i rozdziału kompetencji między 

poszczególne ośrodki władzy. Tekst projektu Konstytucji, liczący 158 artykułów, 

podzielony jest na trzynaście jednolitych rozdziałów. 

Ukształtowana w 1989 roku dwuizbowość parlamentu nie wiązała się z 

przemyślaną wizją rozdziału kompetencji przyznanych poszczególnym izbom. 

Podobnie przypadkową wydaje się liczebność członków Sejmu i Senatu. Pierwszy 

projekt Konstytucji przewiduje, że władzę ustawodawczą i kontrolną sprawuje 

składający się z 300 posłów Sejm. Natomiast Senat, w którego skład wchodzi 50 

senatorów, ma wykonywać funkcje kreacyjne (wybieranie sędziów, RPO, Prokuratora 

Generalnego, Prezesa NIK, itp.), a jedynie w wyjątkowych przypadkach 

współuczestniczy w procesie legislacyjnym. Konstytucja nie przesądza modelu 

ordynacji wyborczej, otwierając drogę ustawodawcy do przyjęcia systemu 

proporcjonalnego lub większościowego. 
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Zracjonalizowano również proces stanowienia prawa, przyznając inicjatywę 

ustawodawczą wyłącznie grupie 100 000 obywateli, Senatowi oraz Radzie Ministrów. 

Dążąc do wyeliminowania wadliwych projektów ustaw jeszcze przed zainicjowaniem 

trybu ustawodawczego, przyznano Marszałkowi Sejmu prawo do zwrócenia projektu 

ustawy wnioskodawcy, jeśli budzi on wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją. 

Na wnioskodawcę nałożono natomiast wymóg załączenia oceny skutków regulacji.  

Projekt ustawy należy rozpatrywać w dwóch czytaniach, w przeciwieństwie do 

obecnie przyjętej zasady trzech czytań. Przyjęcie zasady trzech czytań przez 

Konstytucję z 1997 roku nie przyniosło spodziewanej poprawy procesu stanowienia 

prawa. Prawo zgłaszania poprawek przyznano wnioskodawcy projektu, grupie 5 

posłów i Radzie Ministrów. Ostateczne głosowanie może być – na wniosek Prezesa 

Rady Ministrów – odroczone o co najmniej 7 dni.  Odebrano również Prezydentowi 

prawo weta, który może jedynie podpisać ustawę lub – w przypadku powzięcia 

wątpliwości co do jej konstytucyjności – skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego. 

Jest to związane z chęcią ustrzeżenia Prezydenta przed wdawaniem się w bieżącą 

politykę i przerzuceniem ciężaru odpowiedzialności za tworzone prawo głównie na 

Radę Ministrów. 

Zgodnie z projektem, Senat ma uczestniczyć w stanowieniu prawa jedynie, gdy 

chodzi o uchwalenie ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikowanie bądź wypowiedzenie 

umowy międzynarodowej, albo jeśli w ciągu 3 dni od dnia uchwalenia ustawy przez 

Sejm, zażąda tego Rada Ministrów.  

Dążąc do wyeliminowania wadliwych projektów aktów normatywnych jeszcze 

przed zainicjowaniem trybu prawodawczego, utworzono Radę Stanu – ekspercko-

urzędniczy organ państwa, który stoi na straży racjonalności i poprawności 

stanowienia prawa. 

Możliwe będzie również – na wniosek Rady Ministrów – uchwalenie ustawy w 

trybie pilnym. Konsekwencją natomiast nieuchwalenia ustawy w terminie 45 dni ma 

być skrócenie kadencji Sejmu. Obecnie bowiem tryb pilny niewiele różni się od trybu 

zwykłego. 

Praktyka ustrojowa III Rzeczypospolitej dobitnie obnażyła dysfunkcjonalność 

obecnego modelu władzy wykonawczej rozproszonej między ośrodki: prezydencki i 
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rządowy. Zdecydowano się zatem na powierzenie pełni władzy wykonawczej Radzie 

Ministrów. Doprecyzowano również tryb powołania Rady Ministrów oraz udzielenia 

wotum zaufania i wotum nieufności, co stanowi odpowiedź na praktyczne problemy 

ustrojowe wynikłe na tle Konstytucji z 1997 roku. 

Szczególną rolę powierzono natomiast Prezydentowi. Nie ma on być 

wprzężony w ramy władzy wykonawczej, a jedynie pełnić funkcje reprezentacyjne, 

właściwe głowie państwa. Pozostawiono tryb jego wyboru przez Naród na pięcioletnią 

kadencję z możliwością powtórnego wyboru tylko raz na kadencję następującą 

bezpośrednio po pierwszej.  

 

Projekt drugi – system parlamentarno-gabinetowy 

Drugi z przedstawionych propozycji projektów nawiązuje do historycznych 

rozwiązań ustrojowych. Pozostając przy systemie parlamentarno-gabinetowym, 

zrewidowano funkcjonowanie oraz kompetencje organów władzy ustawodawczej i 

wykonawczej, przerzucając zasadniczą odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie 

państwa na rząd. Tekst projektu Konstytucji, liczący 85 artykułów, podzielony jest na 

dziewięć jednolitych rozdziałów. 

Projekt statuuje jednoizbowy parlament. Władzę ustawodawczą ma sprawować 

składający się z 300 posłów Sejm. Wykonywać on będzie ponadto funkcję kontrolną i 

kreacyjną, wybierając organy państwa. Istotnym novum w porównaniu do pozostałych 

projektów, jest wprowadzenie sesyjnego trybu pracy Sejmu. Oznacza to, że izba 

zbierać się będzie, co do zasady, dwa razy w roku. Pierwszy raz podczas sesji letniej, 

która ma trwać nie dłużej niż 3 miesiące i zaczynać się w marcu, natomiast drugi raz 

podczas sesji budżetowej, która ma trwać nie dłużej niż 4 miesiące i rozpoczynać się 

w październiku. W przypadku powołania nowej Rady Ministrów, podjęcia uchwały o 

wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego, a także na pisemny wniosek grupy 

co najmniej 100 posłów Prezydent będzie miał obowiązek zwołać sesję nadzwyczajną, 

trwającą nie dłużej niż miesiąc. Prezydentowi przysługuje również prawo zwołania 

nadzwyczajnej sesji Sejmu w każdym czasie. Wyznaczanie daty posiedzeń Sejmu w 

trakcie trwania sesji, a także zamknięcie sesji należałoby do kompetencji Marszałka 

Sejmu. 
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Zracjonalizowano również proces stanowienia prawa, przyznając inicjatywę 

ustawodawczą wyłącznie grupie 100 000 obywateli oraz Radzie Ministrów. Projekt 

ustawy należy rozpatrywać w dwóch czytaniach, w przeciwieństwie do obecnie 

przyjętej zasady trzech czytań. Prawo zgłaszania poprawek przyznano wnioskodawcy 

projektu, grupie 5 posłów i Radzie Ministrów. Marszałek Sejmu miałby prawo 

wystąpić do Rady Stanu z wnioskiem o zbadanie projektu ustawy z Konstytucją i 

umowami międzynarodowymi. Prezes Rady Ministrów – w przeciwieństwie do 

propozycji zawartych w pozostałych dwóch projektach – nie miałby natomiast prawa 

do żądania odłożenia ostatecznego głosowania o co najmniej 7 dni.  

W związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu, Rada Ministrów miałaby prawo 

wydawania dekretów z mocą ustawy między sesjami Sejmu. Dekrety podlegałyby 

zatwierdzeniu na najbliższej sesji Sejmu, a w razie ich niezatwierdzenia traciłyby moc 

z dniem zakończenia sesji Sejmu, o czym ma informować Marszałek Sejmu w 

obwieszczeniu. Przyznanie kompetencji ustawodawczych organowi władzy 

wykonawczej wynika z faktu, że znaczna część prawodawstwa w Polsce stanowi 

obecnie implementację dyrektyw wspólnotowych. Radę Ministrów pozbawiono 

natomiast prawa wydawania rozporządzeń wykonawczych. 

Projekt przewiduje, że władzę wykonawczą sprawować ma Rada Ministrów. 

Podobnie jak w pozostałych projektach Konstytucji doprecyzowano tryb jej 

powoływania, a także udzielania wotum zaufania i wotum nieufności. Powołanie Rady 

Ministrów (podobnie jak uchwalenie budżetu państwa oraz wybór Prezydenta) ma 

odbywać się w trakcie jednej sesji Sejmu. 

Zgodnie z projektem, Prezydent będzie pełnić funkcje reprezentacyjne, 

właściwe głowie państwa. Kadencja Prezydenta ma trwać 7 lat i nie może być 

powtórzona. Kandydata na Prezydenta może zgłosić 200 000 obywateli mających 

prawo wybierania do Sejmu oraz ustępujący Prezydent. Przewidziano – jako 

podstawowy – parlamentarny tryb wyboru Prezydenta. Będzie on wybierany przez 

Sejm większością 2/3 ustawowej liczby posłów. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska 

wymaganej większości w pierwszej turze, przewidziano drugą turę, do której 

przechodziliby dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów w pierwszej turze. 

Wybranym na Prezydenta zostałby ten kandydat, który otrzymał bezwzględną 



 11

większość głosów. Jeśli natomiast w drugiej turze żaden z kandydatów nie otrzymałby 

wymaganej liczby głosów, wyboru Prezydenta spośród dwóch kandydatów 

uczestniczących w drugiej turze wyborów w Sejmie, dokonać ma Naród w wyborach 

powszechnych. 

Zasadnicze zmiany dotknęły również władzę sądowniczą. W związku z 

poszerzeniem kompetencji sądu konstytucyjnego o kontrolę projektów ustaw, 

orzekanie o ważności wyborów oraz dokonywanie powszechnej wykładni aktów 

ustawodawczych, dotychczasowe kompetencje Trybunału Konstytucyjnego zostaną 

powierzone Radzie Stanu. Organ ten należałby do organów ochrony i kontroli prawa. 

Składałby się z 15 radców stanu wybieranych indywidualnie przez Sejm na 6-letnią 

kadencję. Radców stanu obowiązywałyby podobne wymogi, jak Prezesa NIK, Prezesa 

NBP czy też Rzecznika Praw Obywatelskich, objęci byliby również immunitetem 

formalnym. 

 
Projekt trzeci – system prezydencki 

Trzeci z przedstawionych projektów odrywa się zupełnie od dotychczasowych 

rozwiązań ustrojowych. Fundamentalnym krokiem jest zaproponowanie nowej wizji 

ustroju państwa, zbudowanego na silnych ośrodkach władzy państwowej. Przy 

zachowaniu republikańskiej formy państwa, klasyczny model trójpodziału władz 

pojmowany jest sztywniej niż dotychczas. Tekst projektu Konstytucji, liczący 104 

artykuły, podzielony jest na dziewięć jednolitych rozdziałów. 

Projekt statuuje jednoizbowy parlament. Władzę ustawodawczą sprawuje 

składający się z 300 posłów Sejm, który wykonuje ponadto funkcje kontrolne i 

kreacyjne. Racjonalizując proces stanowienia prawa, inicjatywę ustawodawczą 

przyznano wyłącznie grupie 100 000 obywateli oraz Radzie Ministrów. Prawo 

zgłaszania poprawek przypisano grupie 5 posłów i Radzie Ministrów. Projekt ustawy 

należy rozpatrywać w dwóch czytaniach. Ostateczne głosowanie może być – na 

wniosek Prezydenta – odroczone o co najmniej 7 dni. Proces ustawodawczy kończy 

się podpisaniem ustawy przez Marszałka Sejmu i zarządzeniem jej ogłoszenia w 

Dzienniku Ustaw. Możliwe jest również – na wniosek Rady Ministrów – uchwalenie 

ustawy w trybie pilnym. Konsekwencją nieuchwalenia takiej ustawy w terminie 45 dni 
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ma być skrócenie kadencji Sejmu, a tym samym umożliwienie Narodowi 

rozstrzygnięcia tego sporu. 

Zgodnie z projektem Konstytucji pełnię władzy wykonawczej sprawować ma 

Rada Ministrów pod przewodnictwem Prezydenta. Prezydent ma pełnić ponadto 

funkcje reprezentacyjne właściwe głowie państwa. Silną legitymację urzędowi 

Prezydenta, a tym samym Radzie Ministrów, nadawać będzie wybór Prezydenta przez 

Naród w wyborach powszechnych. Kadencja Prezydenta ma trwać 4 lata z 

ograniczeniem reelekcji jedynie na  kadencję następującą bezpośrednio po pierwszej. 

Wotum zaufania oraz wotum nieufności udzielane mają być poszczególnym 

ministrom, a nie Prezydentowi. Powtórna natomiast odmowa udzielenia wotum 

zaufania konkretnemu ministrowi przedstawionemu przez Prezydenta będzie 

skutkować rozwiązaniem Sejmu. 

Zastępstwo w przypadku niemożliwości sprawowania urzędu przez Prezydenta 

ma być Wiceprezesowi Rady Ministrów lub najstarszemu wiekiem ministrowi. 

 

4. Zakończenie 
„Sztywny” charakter i trudność dokonywania zmian w obecnej Konstytucji, tak 

wielokrotnie poddawana krytyce, okazały się jej dużym atutem. Może właśnie dzięki 

temu udało się uniknąć incydentalnych nowelizacji, podyktowanych konkretnymi 

oczekiwaniami politycznymi oraz instrumentalnego traktowania konstytucyjnych 

postanowień, co zwłaszcza w obliczu postulatów zmiany Konstytucji, jakie padały w 

toku kolejnych kampanii wyborczych, niekiedy nieprzemyślanych, a czasami wręcz 

szkodliwych, jest już niewątpliwym sukcesem. Może to właśnie sprawia, że po 

dwudziestu latach od zapoczątkowania ustrojowych przemian i dwunastu latach 

obowiązywania obecnej Konstytucji, otwiera się przed nami „moment konstytucyjny”, 

aby wreszcie dokonać gruntownych zmian sięgających fundamentów państwa.  

Wydaje się więc, że osiągnęliśmy już taki stan, pewien „moment konstytucyjny”, 

nigdy bowiem dotąd, od czasu wejścia w życie nowej Konstytucji, chęć dogłębnego 

reformowania struktur Rzeczypospolitej nie była tak silna. 

 


