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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

kodeks wyborczy – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 z późn. zm.)

Konstytucja z 1997 r./
Konstytucja RP

– Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Konstytucja z 1952 r./
Konstytucja PRL

– Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez
Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 232,
z późn. zm.)

Konstytucja z 1935 r./
Konstytucja
kwietniowa

– ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 227)

Konstytucja z 1921 r./
Konstytucja marcowa

– ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 44, poz. 267 z późn. zm.)

Mała Konstytucja
z 1992 r.

– ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych
stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84,
poz. 426 z późn. zm.)

Mała Konstytucja
z 1947 r.

– ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie
działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 18, poz. 71 z późn. zm.)

nowela sierpniowa
z 1926 r.

– ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konsty-
tucję Rzeczypospolitej dnia 17 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 44
poz. 267) (Dz. U. Nr 78, poz. 442)

ustawa z 1996 r. – ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.)

Inne

AWS – Akcja Wyborcza Solidarność
Dz. Pr. P.P. – Dziennik Praw Państwa Polskiego
IPN – Instytut Pamięci Narodowej
KC PZPR – Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej
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KRN – Krajowa Rada Narodowa
KRRiTV – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
LiD – Lewica i Demokraci
NBP – Narodowy Bank Polski
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
PiS – Prawo i Sprawiedliwość
PO – Platforma Obywatelska
PPR – Polska Partia Robotnicza
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RFN – Republika Federalna Niemiec
RM – Rada Ministrów
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
SD – Stronnictwo Demokratyczne
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Stanu
UP – Unia Pracy
UW – Unia Wolności
ZChN – Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSRR – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
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Rozdział pierwszy

USTRÓJ POLITYCZNY PAŃSTWA – POJĘCIE I ISTOTA

Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. zamknęło
pewien etap najnowszej historii państwa, zwany okresem transformacji ustro-
jowej. Zapoczątkowały go obrady konferencji okrągłego stołu, której wyniki
oznaczały wejście Polski w lata stopniowej przebudowy istniejącego ustroju
politycznego państwa w kierunku demokracji parlamentarnej. Konsekwencją
przyjętych uzgodnień była przeprowadzona 7 kwietnia 1989 r. nowelizacja
Konstytucji z 1952 r., a także dokonywane w latach następnych kolejne zmia-
ny ówczesnej ustawy zasadniczej.

Ważną datę w tej ewolucji stanowiło uchwalenie ustawy konstytucyjnej
z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą
ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późn. zm.), zwanej potocznie Małą
Konstytucją. Nie zamykała ona jednak etapu przebudowy ustrojowej, gdyż
miała wyraźnie przejściowy, tymczasowy charakter. Jak głosił krótki wstęp
w Małej Konstytucji z 1992 r., została ona uchwalona „w celu usprawnienia
działalności naczelnych władz państwa, do czasu uchwalenia Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej...”.

W przytoczonym sformułowaniu Małej Konstytucji z 1992 r. zawarte zo-
stało stwierdzenie, że zamknięcie tymczasowości ustrojowej w Polsce nastąpi
wraz z uchwaleniem nowej ustawy zasadniczej państwa. Z różnych przyczyn
nie doszło do tego szybko i Mała Konstytucja z 1992 r. obowiązywała przez
okres pięciu lat. Dzień 17 października 1997 r. ma z tego punktu widzenia
zasadnicze znaczenie, jest bowiem dniem wejścia w życie Konstytucji uchwa-
lonej przez Zgromadzenie Narodowe i przyjętej – po raz pierwszy w historii
Polski – przez naród w drodze referendum ogólnokrajowego.

W ten sposób doszło do uchwalenia konstytucji pełnej, kompleksowo re-
gulującej kwestie ustroju państwa oraz problematykę wolności i praw czło-
wieka i obywatela. Wejście w życie nowej Konstytucji oznaczało zatem uchy-
lenie dotychczasowych konstytucyjnych podstaw ustroju Polski i rozpoczęcie
kształtowania instytucji ustrojowych państwa w oparciu o postanowienia no-
wej ustawy zasadniczej. Aktualny ustrój polityczny nie jest czymś jakościowo
zupełnie nowym, został bowiem ukształtowany w oparciu o demokratyczne
tradycje ustrojowe Rzeczypospolitej, o doświadczenia okresu transformacji

wejście w życie
nowej Konstytucji
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ustrojowej (1989–1997), o przepisy prawne zawarte w Małej Konstytucji
z 1992 r. Ustrój ten nie odcina się zatem od okresu przekształceń ustrojowych,
ale jest jego zwieńczeniem.

Można i należy zakładać, że określony w nowej Konstytucji ustrój poli-
tyczny będzie cechowała duża stabilność, a świadczą o tym przepisy konsty-
tucyjne, stanowiące, iż podstawowe dla tego ustroju kwestie – zasady ustro-
jowe i regulacje dotyczące sytuacji prawnej człowieka i obywatela, jak również
tryb zmiany ustawy zasadniczej – wymagają szczególnego trybu postępowa-
nia. Konieczne jest do tego uchwalenie jednobrzmiących tekstów przez Sejm
i Senat, ale także zakłada się możliwość poddania tych zmian akceptacji wy-
borców w drodze referendum ogólnokrajowego. Powinno to zabezpieczać
ustrój polityczny państwa przed dokonywaniem pochopnych, mało przemy-
ślanych i służących tylko doraźnym celom politycznym zmian. Tego rodzaju
regulacje prawne mogą zapewnić ustrojowi trwałość.

1. Pojęcie ustroju politycznego

W literaturze prawa konstytucyjnego przyjmowane jest stanowisko, że
podstawowym, chociaż nie wyłącznym celem i zadaniem każdej ustawy za-
sadniczej jest określenie ustroju politycznego państwa. Pogląd ten zachowuje
aktualność w odniesieniu do konstytucji różnych epok, przyjmujących różne
systemy polityczne, jest więc powszechnie uznawany. Zauważyć jednakże
należy, że w tekstach konstytucji nie znajdziemy nie tylko definicji ustroju
politycznego, ale nawet bezpośrednich wskazówek służących zbudowaniu
określenia pojęcia „ustrój polityczny”. Nie jest to bowiem zadanie, które po-
winien spełniać akt prawny najwyższego rzędu, jakim jest ustawa zasadnicza,
gdyż jest to powinność nauki prawa. W treści konstytucji można znaleźć co
najwyżej podstawy ustalenia treści tego pojęcia w znaczeniu nadanym mu
przez ustawę zasadniczą.

Omawiana sytuacja jest przyczyną tworzenia różnych definicji pojęcia
„ustrój polityczny”, niekiedy nawet daleko idących. Najczęściej spotykane
stanowisko, którego reprezentantem był A. Burda, w pojęciu „ustrój” do-
strzega zestawienie elementów przeprowadzone według określonej idei
przewodniej. Dlatego można mówić o ustroju organizmu ludzkiego, samo-
rządu, społeczeństwa, państwa itp. Elementy te składają się na określoną
strukturę, na pewną całość. Skoro przedmiotem rozważań jest nie ustrój
w ogóle, lecz ustrój polityczny państwa, należy podkreślić, że chodzi o poli-
tyczną organizację społeczeństwa, zbudowaną w oparciu o zasady dotyczące
organizacji władzy publicznej w państwie.

W literaturze prawniczej przez ustrój polityczny rozumie się podstawowe
idee polityczne ustrojodawcy, na podstawie których zbudowana jest władza
publiczna i których rozwinięcie następuje bądź to w treści ustawy zasadniczej,
bądź też w drodze ustawodawstwa zwykłego. Jest to zatem kwestia o zasad-
niczym znaczeniu, przesądzająca nie tylko o politycznym charakterze ustroju,

definicja ustroju
politycznego
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ale także o stopniu jego demokratyzacji. Nic zatem dziwnego, że w toku prac
konstytucyjnych zasadnicze dyskusje toczą się zawsze właśnie wokół precy-
zowania zasad ustrojowych, przesądzających także m.in. o tym czy mamy do
czynienia ze społeczeństwem obywatelskim i jaki może ono wywierać wpływ
na funkcjonowanie państwa, na sprawowanie władzy publicznej, jaką pozy-
cję prawo zabezpiecza jednostce itp. Są to zatem kwestie o znaczeniu funda-
mentalnym i dlatego stanowią ważną część regulacji prawnych zawartych
w konstytucji.

Można zatem określić ustrój polityczny jako całokształt zasad odnoszą-
cych się do organizacji i funkcjonowania władzy publicznej w państwie1.
Chodzi zatem w tym przypadku o zestaw idei przewodnich w postaci zasad
prawnych określających strukturę władzy i polityczną organizację społeczeń-
stwa2.

Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że w zakres pojęcia „ustrój poli-
tyczny” wchodzą wyłącznie zasady, czyli pewne idee przewodnie odnoszące
się do organizacji i funkcjonowania władzy publicznej, nie chodzi natomiast
w tym przypadku o konkretne instytucje prawno-polityczne, nawet ujmo-
wane w ich całokształcie. Chodzi więc tylko o zasady leżące u podstaw kon-
strukcji władzy publicznej. Stąd też zmiana w zakresie konstrukcji którejś
z instytucji prawno-politycznych nie oznacza automatycznie zmiany ustroju
politycznego. Można więc stwierdzić, że o zmianie ustroju w toku przepro-
wadzanej w 1989 r. nowelizacji konstytucji decydowało nie przywrócenie
w Polsce instytucji Prezydenta czy Senatu, ale zmiana zasad, na jakich opierała
się dotychczasowa organizacja władzy państwowej. Dokonano tego, zastę-
pując zasadę suwerenności ludu pracującego miast i wsi zasadą zwierzchnic-
twa narodu, odrzucając zasadę kierowniczej roli partii komunistycznej, od-
chodząc od zasady jednoizbowości parlamentu na rzecz zasady dwuizbo-
wości ciała przedstawicielskiego, urealniając zasady niezawisłości sędziów
i niezależności sądów itp.

Tak więc ustrój polityczny nie zmienia się wraz ze zmianą instytucji praw-
no-politycznych, ale wskutek zmiany przewodnich idei, na jakich konstytucja
opiera konstrukcję władzy publicznej w państwie, a więc ze zmianą zasad
organizacji i działania tej władzy. Słusznie też podkreślał A. Burda, że suma
instytucji prawno-państwowych daje raczej pojęcie aparatu państwowego,
podczas gdy pojęciu ustroju politycznego państwa odpowiada całokształt za-
sad organizacji i wykonywania władzy publicznej3.

Obok pojęcia „ustrój polityczny” spotykane są również takie określenia,
jak „system polityczny” czy „system rządów”. Nie są to jednak terminy rów-
noznaczne, które mogłyby być stosowane zamiennie, każde z nich zawiera
treść odmienną, różniącą się od innych. Najszerszym z nich jest pojęcie „sys-
tem polityczny”, gdyż obejmuje ono struktury władzy publicznej, w tym

ustrój polityczny
a system rządów

1 Zob. A. Burda, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977, s. 168. Podobne stanowisko prezentuje
F. Siemieński, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1980, s. 66; por. też Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo konsty-
tucyjne, Warszawa 1987, s. 106.

2 Zob. Z. Jarosz, S. Zawadzki, Prawo konstytucyjne, s. 102.
3 A. Burda, Polskie prawo..., s. 169.
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