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Wstęp
Mechanizm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej funkcjonuje w polskim systemie prawnym
od 20 lat. Został wprowadzony do Konstytucji RP w 1997 r., a przepisy umożliwiające jej realne
zastosowanie znalazły się w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
z 1999 r. Od tej pory z możliwości zgłoszenie własnych propozycji legislacyjnych skorzystało
ponad sto różnych grup obywatelskich. Pod ich projektami podpisy złożyło miliony Polaków.
Popularność praktykowania tej formy demokracji w ostatnich latach wzrasta.
Instytucja inicjatywy obywatelskiej nie doczekała się w polskiej nauce pogłębionej analizy.
Ukazał się szereg prac o charakterze prawniczym lub politologicznym, zabrakło analiz o profilu
socjologicznym, które pokazałaby, jak w praktyce realizowane jest uprawnienie obywateli do
inicjowania zmian legislacyjnych. Niniejsza praca stawia sobie za cel uzupełnić tę lukę.
Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze potraktowano jako przejawy działania społecznego w
rozumieniu Maksa Webera. Do ich analizy zastosowano teorię działania komunikacyjnego Jürgena
Habermasa, wyodrębniając aspekty działania strategicznego, regulowanego przez normy,
dramaturgicznego i komunikacyjnego. Niemiecki filozof i socjolog dowartościował w swoich
pracach znaczenie specyficznego typu ludzkiego działania, jakim jest uzgadnianie wzajemnych
stanowisk w celu osiągnięcia porozumienia. Uważał je za konstytutywne dla prawidłowo
funkcjonującej demokracji. Teoria Habermasa należy do kanonu współczesnej myśli socjologicznej,
rzadko jednak wykorzystywana jest jako rama teoretyczna w badaniach empirycznych. W tym
przypadku jej zastosowanie wydaje się zasadne z kilku przyczyn. Obywatelskie inicjatywy
ustawodawcze to działania złożone, w których splatają się różnego rodzaju motywacje i konteksty.
Teoria Habermasa, syntetyzująca różne perspektywy teoretyczne pozwala uchwycić tę złożoność.
Mamy w tym przypadku do czynienia z sytuacją, która w swojej prawnej konstrukcji zakłada
pewien dialog pomiędzy grupą obywateli, opinią społeczną, a parlamentarzystami. Pytanie, na ile
dialog ten może się zrealizować i przyjąć kształt działania komunikacyjnego.
Pracę rozpoczyna zdefiniowanie istoty mechanizmu inicjatywy obywatelskiej (zwanej także
inicjatywą ludową) w ustrojach demokratycznych wraz z prześledzeniem jego genezy, rozwoju na
przestrzeni lat i współczesnego znaczenia. Drugi rozdział poświęcony jest funkcjonowaniu
instytucji obywatelskiej inicjatywy obywatelskiej w Polsce. Obok przedstawienia formalnych zasad
jej funkcjonowania, prześledzono praktykę jej stosowania w latach 1999-2016 w Polsce.
Zestawienia ilościowe pokazują liczbę zgłaszanych projektów w kolejnych latach oraz ich
zróżnicowanie. W trzecim rozdziale inicjatywa obywatelska jest konceptualizowana w świetle teorii
socjologicznych, przede wszystkim teorii działania.
5

Kolejne rozdziały przedstawiają założenia i wyniki badań własnych. Zastosowano w nich
metodę studiów przypadków. Analizie poddano sześć zakończonych obywatelskich inicjatyw
ustawodawczych, dobranych pod kątem zróżnicowania formalnego wyniku (uchwalenie,
odrzucenie, dyskontynuacja) oraz charakteru propozycji legislacyjnej (nowelizacja lub nowa
ustawa). Jako materiału badawczego użyto różnych typów źródeł, tak aby poprzez proces
triangulacji uzyskać jak najpełniejszy obraz. Wśród zastosowanych metod i technik badawczych
była analiza materiałów niewywołanych, takich jak uzasadnienia projektów, stenogramy debat
sejmowych, materiały promocyjne inicjatorów itp. oraz pogłębione wywiady indywidualne z
osobami zaangażowanymi w daną inicjatywę, w tym z liderami komitetów organizujących
inicjatywy.
W rezultacie zrekonstruowano poszczególne inicjatywy pod kątem ich przebiegu, ale także
kontekstów społeczno-politycznych, motywacji, używanych taktyk i strategii oraz metod
komunikacji z opinią publiczną i z parlamentarzystami. Na koniec dokonano syntezy ustaleń
badawczych, która posłużyła do odpowiedzi na pytania o czynniki wzmacniające oraz hamujące
osiąganie sukcesu przez grupy obywateli oraz o rolę mechanizmu obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej w demokracji.
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1 Instytucja inicjatywy obywatelskiej
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza funkcjonująca w polskim systemie prawnym jest instytucją,
którą można zaliczyć do szerszej kategorii mechanizmów inicjatywy obywatelskiej, zwanej także
inicjatywą ludową1. Na początku rozważań warto zastanowić się nad tym, czym jest ten
mechanizm, jaka jest jego geneza oraz rozpowszechnienie i stosowanie w Europie i na świecie.
Wszystkie te zagadnienie zostaną poruszone w niniejszym rozdziale, którego zadaniem jest
przybliżyć mechanizm inicjatywy ludowej w ujęciu ogólnym.

1.1 Istota mechanizmu inicjatywy obywatelskiej
Jak zdefiniować inicjatywę obywatelską? Konstytucjonalista Piotr Uziębło, określa ją jako
instytucję „która pozwala określonej liczbowo grupie wchodzącej w skład zbiorowego podmiotu
suwerenności, przedstawić legislaturze, bądź bezpośrednio samemu ludowi wniosek zawierający
propozycję przyjęcia, zmiany lub odrzucenia aktu normatywnego”2. Inicjatywa ludowa bywa także
definiowana szerzej3, ale nie wydaje się to celowe, ponieważ przy szerokiej definicji niemal każda
petycja mogłaby być zaklasyfikowana jako wykorzystanie inicjatywy ludowej. Definicja Uziębły
wydaje się więc trafna, ponieważ określa tę instytucję na tyle ściśle, że da się wyraźnie
rozgraniczyć jej zakres znaczeniowy.
Na podstawie przyjętej definicji możemy zrekonstruować najważniejsze elementy tworzące
inicjatywę ludową. Są to:
•

podmiot inicjatywy;

•

przedmiot inicjatywy;

•

adresat inicjatywy.
Podmiotem inicjatywy podanym w definicji jest „grupa wchodząca w skład zbiorowego

podmiotu suwerenności”. Widać tu wyraźnie, że instytucja ta jest nierozerwalnie związana z
ustrojem demokratycznym, gdyż ma sens tylko wtedy, gdy mamy do czynienia ze zbiorowym
1
2
3

W pracy pojęć tych używam zamiennie.
P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, s. 31.
S. Grabowska przytacza definicję według której „mianem inicjatywy ludowej określa się uprawnienie określonej
przez prawo grupy członków zbiorowego podmiotu (…) do przedłożenia właściwemu organowi państwa projektu
ustawy, projektu konstytucji lub do złożenia wniosku o przeprowadzenie referendum czy też podjęcie przez organ
państwowy innych działań”. S. Grabowska, Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach
europejskich. Studium prawno-porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005, s. 1819.
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suwerenem. We współczesnych demokracjach zbiorowym suwerenem jest ogół obywateli, możemy
w uproszeniu stwierdzić, że podmiotem inicjatywy ludowej jest grupa obywateli. Grupa ta jest
zazwyczaj określona liczbowo, choć nie zawsze musi to być liczba bezwzględna. Czasami
ustawodawca określa liczebność tej grupy w proporcji do ogólnej liczby obywateli, np. jako grupę
stanowiącą 10% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
Przedmiotem inicjatywy jest, zgodnie z zacytowaną definicją, „wniosek zawierający
propozycję przyjęcia, zmiany lub odrzucenia aktu normatywnego”. Piotr Uziębło zawężył zakres
znaczeniowy inicjatywy ludowej tylko do sytuacji, gdzie przedmiotem inicjatywy jest modyfikacja
aktów normatywnych. Niektórzy rozszerzają ją natomiast także na mechanizmy prawne, w których
grupa obywateli może złożyć np. wniosek o referendum (inicjatywa referendalna) 4. Zazwyczaj
jednak inicjatywa ludowa odnosi się do propozycji przyjęcia nowego prawa, bądź modyfikacji już
istniejącego. Sytuacja, w której przedmiotem inicjatywy jest odrzucenie aktu normatywnego określa
się często jako odrębną instytucję pod nazwą „weta ludowego”.
Adresat inicjatywy ludowej może być dwojaki. Propozycja zmian może być przedstawiana
legislaturze, czyli władzy ustawodawczej. Zależnie od szczegółowych rozstrzygnięć w prawnym
mechanizmie inicjatywy, legislatywa może wtedy, albo głosować za przyjęciem propozycji w takim
kształcie, w jakim przedstawili ją obywatele, albo może być ona obiektem dalszych prac
prawodawczych. Druga możliwość to sytuacja, w której adresatem inicjatywy podjętej przez grupę
obywateli jest także ogół obywateli. W takiej sytuacji zmiana proponowana w ramach inicjatywy
staje się przedmiotem referendum. Możliwe są także rozwiązania legislacyjne łączące te dwa
podejścia. Mechanizm inicjatywy działa wtedy w ten sposób, że gdy projekt zostanie odrzucony
bądź zmieniony przez parlament, wtedy staje się przedmiotem głosowania referendalnego.
Inicjatywa ludowa może przybierać w praktyce ustrojowej różne formy. Kierując się
szeregiem kryteriów, można wyróżnić co najmniej kilka odmiennych wariantów tej instytucji 5
(rys. 1.1).
Ze względu na rodzaj aktu normatywnego, który jest przedmiotem inicjatywy ludowej
wyróżnić można inicjatywę konstytucyjną, bądź ustawodawczą. Nie jest to podział wyczerpujący.
Niekiedy zdarza się bowiem, że inicjatywa dotyczy także innych aktów (np. prawa lokalnego),
jednak najczęściej mamy do czynienia z możliwością inicjatywy dotyczącej konstytucji bądź ustaw.
Poszczególne systemy prawne w odmienny sposób podchodzą do możliwości udziału obywateli w
4
5

Por. S. Grabowska, op. cit.
Por. M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 92-96.
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procesie uchwalania ustaw bądź zmiany konstytucji. Podczas gdy jedne ograniczają ów udział
jedynie do konstytucji, argumentując, że tylko przy tworzeniu podstawowego aktu prawnego w
państwie wskazany jest udział społeczeństwa, inne, przeciwnie, zezwalają na inicjatywę ludową
tylko w zakresie ustaw, twierdząc, że możliwość wnoszenia o zmiany w konstytucji mogłaby
działać destabilizująco. Dodatkowo, można zauważyć, że w niektórych krajach istnieją też katalogi
przedmiotowe, kwestii wyłączonych z możliwości inicjatywy obywatelskiej6.

Rys. 1.1. Rodzaje inicjatywy ludowej.

Źródło: Opr. własne na podst. M. Rachwał, Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa
obywatelskiego w Polsce, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010, s. 92-96.

6

Direct Democracy. The international IDEA Handbook, International Institute for Democracy and Electoral
Assistance, Sztokholm 2008.
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Tegu typu zastrzeżenia pokazują, że nie istnieje ogólny consensus co do tego, jak należy
traktować inicjatywę ludową w porównaniu do zwykłej inicjatywy legislacyjnej. W niektórych
założeniach widoczne jest przeświadczenie, że ma ona większą wagę ze względu na bezpośrednie
poparcie społeczne (analogicznie do referendów – stosowanych zazwyczaj tylko w najważniejszych
kwestiach). Istnieje też tendencja, aby to uprawnienie ograniczać, uniemożliwiając obywatelem
składanie inicjatyw dotyczących wybranych, istotnych kwestii.
Najczęściej inicjatywa obywatelska ma charakter sformułowany, co oznacza, że obywatele
muszą przedstawić gotowy projekt aktu normatywnego. Niektóre systemy zakładają jednak także
instytucję inicjatywy niesformułowanej, a więc jedynie zaproponowanie ogólnych wytycznych
zmiany, które następnie dopiero organy władzy ustawodawczej mają za zadanie sformułować w
postaci propozycji legislacyjnej. Przy takim rozwiązaniu zakłada się, że obywatele mogą nie mieć
możliwości, bądź kompetencji, aby zaproponować gotowe rozwiązania prawne. Inicjatywa
niesformułowana bardziej jednak zbliża się do formuły zwykłej petycji, pozostawiając większą
część rozstrzygnięć władzy ustawodawczej.
Bardzo ważnym rozróżnieniem jest podział na inicjatywę pośrednią i bezpośrednią.
O pośredniej mówimy w sytuacji, gdy projekt przedstawiany jest władzy ustawodawczej, która
następnie decyduje o jego przyjęciu bądź odrzuceniu (oraz może ją modyfikować). Pośredniość
polega w tej sytuacji na tym, że obywatele jedynie wnoszą inicjatywę, nie mając ostatecznego
wpływu na jej przyjęcie bądź odrzucenie. Inicjatywa bezpośrednia zakłada decydowanie o
ostatecznym przyjęciu rozwiązania w drodze referendum. Zarówno inicjatywa, jak i decyzja należy
wtedy do zbiorowego suwerena.
Inicjatywa może być także podzielona ze względu na jej zasięg, na ogólnokrajową i
lokalną7. Inicjatywa lokalna dotyczy prawa miejscowego, a uprawnionymi do jej wysunięcia są
mieszkańcy danej wspólnoty. Pierwsze nowożytne rozwiązania w tym zakresie dotyczyły właśnie
inicjatywy lokalnej. Do dzisiaj jest ona stosowana w wielu krajach, szczególnie tych o ustroju
federacyjnym.
Można także wprowadzić rozróżnienie na inicjatywę pierwotną i wtórną, ze względu na to,
czy dana propozycja dotyczy wprowadzenie zupełnie nowego aktu prawnego (inicjatywa
pierwotna) czy też modyfikacji aktu już istniejącego (inicjatywa wtórna).

7

Wraz z wprowadzeniem w Unii Europejskiej mechanizmu Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (por. rozdz. 1.4)
należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem także kategorii „międzynarodowej”, czy „ponadnarodowej”
inicjatywy ludowej.
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O inicjatywie ludowej mówi się zazwyczaj, jako o jednej z form demokracji bezpośredniej.
Wymieniana jest zazwyczaj obok referendum oraz innych form takich jak wspomniane już weto
ludowe czy instytucja recall8. Łączy je założenie, że zbiorowy suweren bierze bezpośredni udział w
podejmowaniu decyzji (z pominięciem swoich przedstawicieli).
Choć nie ma wśród politologów zgody, co do dokładnej definicji demokracji bezpośredniej 9,
należy zwrócić uwagę na wątpliwości, jakie są zgłaszane w odniesieniu do instytucji inicjatywy
ludowej. Przede wszystkim inicjatywa ludowa pośrednia (a takie rozwiązanie stosowane jest
najczęściej) nie daje obywatelom możliwości ostatecznej decyzji pozostawiając ją w rękach
reprezentantów. Z tego względu niektórzy autorzy sprzeciwiają się zaliczeniu inicjatywy ludowej
do instrumentów demokracji bezpośredniej. Czasami stosowane jest tutaj określenie „demokracja
semibezpośrednia”10.
Poza tym – inaczej niż w przypadku referendum – przy inicjatywie ludowej od początku
mamy do czynienia jedynie z pewną grupą obywateli, a nie z całym suwerennym ludem. W ten
sposób inicjatorzy także są swego rodzaju reprezentacją, w dodatku nieposiadającą legitymacji od
reszty obywateli. Nie jest to jedynie problem teoretyczny, gdyż inicjatywa ludowa często jest
instrumentem wykorzystywanym przez konkretną grupę obywateli mającą sprecyzowany interes.
Może on stać w sprzeczności z interesami innych grup, a wtedy pytanie o legitymację do
zaproponowania takich a nie innych zmian staje się kluczowe.
Instytucja inicjatywy ludowej pozwala obywatelem na bezpośredni udział w życiu
politycznym i jest znacząco odrębna od normalnej procedury prawodawczej, dając możliwość
wyartykułowania potrzeb legislacyjnych, które z różnych przyczyn mogą być przez władzę
ustawodawczą ignorowane.

1.2 Geneza i rozwój inicjatywy obywatelskiej
Gdzie narodziła się idea inicjatywy obywatelskiej? Podobnie jak w przypadku referendów i innych
form demokracji bezpośredniej, często wskazuje się na demokrację ateńską, jako na źródło
omawianej instytucji. Realia starożytnej polis ateńskiej znacznie odbiegały od realiów nowożytnych
państw narodowych. Ustrój starożytnych Aten znał instytucję zbliżoną do współczesnej inicjatywy
obywatelskiej. Podczas zgromadzenia ludowego, każdy z uczestniczących w nim obywateli mógł
zgłosić projekt nowego prawa. Nie była to jednak - jak ma to miejsce obecnie - procedura
wyjątkowa, a jeden z trzech podstawowych typów inicjatywy prawodawczej, obok inicjatywy
8 Możliwość odwołania urzędnika, bądź konkretnej osobę sprawującej władzę, przez określoną grupę obywateli.
9 M. Rachwał, op cit, s. 6.
10 Por. P. Uziębło, op. cit., s.33-34.
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zgłaszanej przez całe zgromadzenie oraz przez urzędników. Następnie projekt był przedstawiany
publicznie na Agorze i dyskutowany. W końcu, podobnie jak inne projekty, głosowany na
posiedzeniu specjalnego ciała prawodawczego. Rozpatrywanie projektu odbywało się w formie
procesu sądowego. Pomysłodawca występował jako oskarżyciel dotychczasowych praw,
wyznaczano także pięciu obrońców starych praw, a zwolennicy i przeciwnicy projektu powoływani
byli jako świadkowie. Jeśli nowe prawo nie zostało przegłosowane, inicjator „przegrywał proces” i
osobiście ponosił karę11. Odmiennie niż we współczesnych inicjatywach ludowych, było to więc
uprawnienie jednostki, a nie grupy obywateli. Starożytni Grecy zgłoszenie nowego pomysłu
legislacyjnego postrzegali jako atak wymierzony w stare prawa. Znamienne, że także we
współczesnej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, projekty często wymierzone są w
konkretne istniejące rozwiązania prawne i mają za zadanie je „obalić”.
Chociaż ustrój ateński uważany jest za wzór „rządów ludu” to teoretycznych źródeł
współczesnej demokracji należy upatrywać dużo później, w nowożytnej Europie. Przełomową rolę
odegrało tu Oświecenie i Rewolucja Francuska. Tworząc wizję ustroju demokratycznego, który ma
zastąpić monarchię, myśliciele XVIII w. musieli odpowiedzieć na pytanie, jaką demokrację chcą
stworzyć: bezpośrednią, na wzór Aten, czy przedstawicielską, jaka wytworzyła się w brytyjskim
parlamentaryzmie. Jan Jakub Rousseau był gorącym zwolennikiem tej pierwszej, argumentując, że
lud, który ogranicza swój udział w demokracji do udziału w wyborach nie jest w istocie wolny i nie
wyrobi sobie zmysłu politycznego. Wynikało to z podstawowego w myśli Rousseau poszanowania
wolności każdego człowieka, a z drugiej strony dowartościowania wspólnoty, która oparta na
dobrowolnej umowie społecznej tę wolność gwarantuje12. Monteskiusz natomiast opowiadał się
zdecydowanie za systemem przedstawicielskim twierdząc, że lud – z braku kompetencji – nie
powinien brać udziału w rządzeniu bezpośrednio13.
Spory te znajdowały przełożenie na praktykę polityczną Francji doby rewolucji. Konstytucja
Republiki z r. 1793 (tzw. jakobińska) zawierała zapisy o suwerenności ludu i przyznawała mu
prawo nie tylko do wyboru przedstawicieli, ale także do „deliberowania nad ustawami” 14. Dawała
też zgromadzeniom ludowym możliwość wnoszenia wniosków o rewizję bądź nowelizację
konstytucji15. Akt ten nigdy nie wszedł co prawda w życie, jest jednak świadectwem prób
wbudowywania elementów demokracji bezpośredniej w strukturę demokracji przedstawicielskiej u
zarania jej rozwoju.
11
12
13
14
15

M. H. Hansen, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, tł. R. Kulesza, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999.
M. Król, Filozofia polityczna, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2008, s. 261–268.
P. Śpiewak, Obietnice demokracji, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, s. 72-107.
Konstytucja Francji z 24 czerwca 1793 r., Art. 10.
P. Uziębło, op, cit., s. 26.
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Za właściwą ojczyznę inicjatywy ludowej we współczesnym kształcie, uważa się jednak nie
Francję, a inne państwo kojarzone z silnymi tradycjami demokratycznymi – Szwajcarię. Kraj ten
był od wieków – z przyczyn geograficznych – podzielony na rządzące się swoimi prawami kantony,
miasta i gminy. Ustrój federalistyczny narzucił Szwajcarii Napoleon w 1799 r., wtedy
wprowadzono też mechanizmy elitarystycznej demokracji cenzusowej oparte o system
przedstawicielski. Po 1815 r. w kraju narastał spór polityczny pomiędzy konserwatystami, a
liberałami mającymi poparcie szerokich rzesz mieszczaństwa, rzemieślników, studentów i
intelektualistów. Ci ostatni postulowali radykalną demokratyzację, z powszechnym prawem
wyborczym, a także mechanizmami bezpośredniego decydowania przez obywateli16. W latach 30.
XIX w. niektóre kantony, w których do władzy doszli liberałowie, przyjęły konstytucje
uwzględniające instytucję referendum17. W 1838 roku w kantonie St. Gallen wprowadzono po raz
pierwszy konstytucyjną inicjatywę ludową, którą mogła zgłosić grupa 10 000 obywateli. Siedem lat
później, w 1845 roku kanton Waadt wprowadził z kolei ustawodawczą inicjatywą ludową 18. W 1847
roku w Szwajcarii wybuchła wojna domowa pomiędzy wojskami kantonów liberalnych i
konserwatywnych. Wojna zakończyła się stosunkowo szybko zwycięstwem demokratów. Sejm
kończący wojnę odbył się w atmosferze pojednania, a komisje z udziałem przedstawicieli obydwu
stron zaczęły pracę nad nową konstytucją19. Powstała w wyniku tych prac ustawa zasadnicza z 1848
roku, wprowadziła na poziomie federacyjnym inicjatywę ludową w zakresie całkowitej rewizji
konstytucji. W roku 1891 dodano instytucję inicjatywy ludowej w zakresie wnoszenia poprawek do
konstytucji. W obydwu przypadkach potrzeba było w tym celu poparcia 50 000 Szwajcarów. Liczba
ta wzrosła do 100 000 po wprowadzeniem praw wyborczych dla kobiet w roku 1977 r. Przez cały
wiek XIX oraz na początku XX liczne kantony szwajcarskie wprowadzały zapisy o inicjatywach
ludowych do własnych konstytucji kantonalnych20.
Historycznie, drugim krajem, który rozwinął instytucję demokracji bezpośredniej były Stany
Zjednoczone Ameryki Północnej. Nasuwają się tutaj pewne analogie do sytuacji Szwajcarii. USA
było państwem federacyjnym z silnie zaznaczoną odrębnością poszczególnych stanów. Niektóre z
nich miały tradycje kolektywnego podejmowania najważniejszych decyzji na zgromadzeniach
ludowych, podczas tzw. town-hall meetings sięgające jeszcze czasów brytyjskiego osadnictwa z
XVII i XVIII w. Instytucje referendów pojawiły się w konstytucjach niektórych stanów już na
16 J. Wojtowicz, Historia Szwajcarii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.
17 Warto przy tym zaznaczyć, że na wprowadzanie zarówno referendów oraz inicjatywy ludowej wpływ mogły mieć
tradycje niektórych gmin, które od czasów średniowiecznych kultywowały instytucję zgromadzenia ludowego, na
którym mieszkańcy zarówno podejmowali razem decyzje, jak i mogli wysuwać propozycje nowych praw.
18 A. Vatter, Demokracja bezpośrednia w Szwajcarii: historia, debaty, skutki, tł. B. Andrunik, w: Demokracja
bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem dla XXI wiek?, Semper, Warszawa 2011.
19 J. Wojtowicz, op. cit.
20 A. Vatter, op. cit..
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samym początku istnienia państwa amerykańskiego, w końcu XVIII w. (a więc wcześniej niż w
Szwajcarii). Natomiast instytucja inicjatywy obywatelskiej została wprowadzona do systemów
prawnych niektórych Stanów dopiero na przełomie XIX i XX w. Miało to związek z postulatami
demokratyzacji wysuwanymi przez obywatelskie ruchy reformatorskie zwane Ruchem Postępowym
(Progressive Movement). Ruch ten miał swoją bazę społeczną w rolnikach, drobnomieszczaństwie i
inteligencji. Wyrażał niezadowolenie z sytuacji w kraju, gdzie po zakończeniu wojny secesyjnej
postępowała industrializacja i urbanizacja, co w połączeniu ze słabą administracją, dawała wielką
władzę bogatym przemysłowcom i elitom finansowym. Jednym z postulatów ruchu było
wprowadzenie do prawa mechanizmów demokracji bezpośredniej według wzorców szwajcarskich.
Lansowała je m.in. powstała w tym okresie Partia Ludowa (People's Party). Starania te zakończyły
się sukcesem w 1898 r., kiedy ustawę o obywatelskiej inicjatywie konstytucyjnej przyjął stan
Oregon. W jego ślady niebawem poszły kolejne stany. Łącznie, w latach 1898-1918 ustawy
wprowadzające instrumenty demokracji bezpośredniej przyjęły 23 stany amerykańskie, w tym – w
roku 1911 – najbardziej ludny stan USA: Kalifornia21.
Zarówno przepisy dotyczące inicjatywy ludowej w Szwajcarii, jak i w USA odnosiły się do
stosowania tego instrumentu na poziomie lokalnym. Pierwszym państwem, które wprowadziło
ustawodawczą inicjatywę obywatelską na poziomie ogólnokrajowym były Niemcy. Odpowiednie
przepisy znalazły się w konstytucji weimarskiej z 11 kwietnia 1919 r. (art. 73 ust. 3;
doprecyzowano je w ustawie o referendum z 27 czerwca 1921 r.) 22. Do złożenia sformułowanej
inicjatywy ludowej uprawniona była jedna dziesiąta wszystkich obywateli posiadających czynne
prawo wyborcze23. Pierwszym etapem było opracowanie projektu legislacyjnego i zebranie
wstępnych 5000 podpisów (bądź zapewnienia poparcia od stowarzyszenia liczącego 100 000
członków). Wniosek taki był składany do rządu i następował okres zbierania odpowiedniej liczby
podpisów popierających. Jeśli to się udało, rząd był zobowiązany do wniesienia inicjatywy do
Reichstagu, załączywszy uprzednio swoją opinię na jej temat. Następnie projekt był głosowany w
parlamencie, a dalsza droga legislacyjna zależna była od wyniku tego głosowania. Jeśli został przez
parlament przyjęty, procedura się kończyła. Jeśli został odrzucony, bądź Reichstag wniósł do niego
poprawki, rozstrzygnięcie następowało w drodze referendum ogólnokrajowego. Jeśli projekt został
zmodyfikowany przez parlament, wyborcy mogli rozstrzygnąć, czy chcą przyjąć ustawę w nowym
kształcie, czy w kształcie pierwotnym (mogli także odrzucić obydwa projekty). Wyniki referendum
21 S. Moeckli, Demokracja bezpośrednia w stanach federalnych USA, tł. B. Andrunik w: Demokracja bezpośrednia...,
op.cit.
22 Reichgesetz ueber den Volksentshied vom 27 Juni 1921.
23 Przykładowo, w roku 1928 uprawnionych do głosowania w wyborach do Reichstagu było ponad 41 milionów
obywateli, co ustanawiało próg poparcia inicjatywy obywatelskiej na poziomie 410 000 podpisów (Das Deutsche
Reich Reichstagswahl 1928, http://www.gonschior.de/weimar/Deutschland/RT4.html, dostęp 21.07.2013).
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były wiążące, jeśli wzięło w nim udział ponad 50% uprawnionych do głosowania 24. Według
przedstawionej wyżej typologii była to więc inicjatywa ustawodawcza bezpośrednia.
Trudne do spełnienia wymogi formalne i duża liczba koniecznych od zebrania podpisów
sprawiły, że inicjatywa obywatelska była w okresie istnienia Republiki Weimarskiej mało
stosowana. Mimo dokładnego sformułowania procedury, w praktyce pojawiły się w Niemczech
wątpliwości dotyczące zakresu przedmiotowego kwestii wyłączonych ze stosowania inicjatywy
obywatelskiej. Według konstytucji były to „sprawy budżetowe dotyczące wydatków publicznych i
podatków”. Sformułowanie to było przedmiotem dyskusji, ponieważ pozostawiało dość duże pole
do interpretacji. W rezultacie, aż trzy z siedmiu w ogóle podjętych inicjatyw zostały odrzucone
przez rząd, jako dotyczące kwestii budżetowych. Dalsze dwie inicjatywy nie zdołały zebrać
wymaganej liczby podpisów. Dwie ostatnie zostały wniesione do parlamentu, tam odrzucone, a
następnie stały się przedmiotem referendum. W obydwu przypadkach ustawy finalnie przepadły z
powodu zbyt małej frekwencji referendalnej25.
W ślad za Niemcami, w okresie międzywojennym kilka innych państw wprowadziło
możliwość stosowania inicjatywy ludowej. Były to Austria oraz państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa i
Estonia), jak również Wolne Miasto Gdańsk, którego konstytucja w dużej mierze kopiowała
rozwiązania niemieckie. W pewnych aspektach Austria wzorowała się także na rozwiązaniach
szwajcarskich. W czasie rządów nazistowskich, zarówno w Niemczech, jak i w Austrii
funkcjonowanie inicjatywy obywatelskiej zostało zniesione. Po II wojnie światowej w obydwu
krajach powrócono do tych mechanizmów. W Austrii przywrócono konstytucję z 1920 r. i tym
samym inicjatywę obywatelską na poziomie krajowym, która z powodzeniem jest stosowana do
dnia dzisiejszego. Natomiast w Republice Federalnej Niemiec nowa konstytucja nie przewidziała
inicjatywy na poziomie federalnym. Jednocześnie większość niemieckich krajów związkowych
przyjęła takie rozwiązania w swoich systemach prawnych i obecnie funkcjonują one w większości
landów.
Kolejnym państwem, które wprowadziło mechanizmy inicjatywy obywatelskiej jeszcze
przed drugą wojną światową, była Hiszpania. W konstytucji republikańskiej z 1931 r. znalazły się
liczne mechanizmy demokracji bezpośredniej, w tym także inicjatywa obywatelska, jednak wskutek
wojny domowej i zwycięstwa frankistów przepisy nigdy nie weszły w życie. Inicjatywa
obywatelska została reaktywowana w Hiszpanii w 1978 r. po upadku rządów generała Franco i jest
stosowana do dzisiaj26.
24 P. Uziębło, op. cit., s.. 27-30.
25 Ibidem.
26 Obywatele decydują, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Łódź 2012, str. 21-22.
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We Włoszech inicjatywa obywatelska znalazła się w powojennej konstytucji z 1947 r.
przywracającej ustrój demokratyczny po okresie rządów faszystowskich. Ustawa precyzująca tryb
stosowania inicjatywy obywatelskiej i innych form demokracji bezpośredniej we Włoszech została
uchwalona dopiero w roku 1970. W praktyce, częściej niż inicjatywa obywatelska stosowane jest
tzw. referendum abrogacyjne, gdzie obywatele mogą doprowadzić do ogłoszenia referendum
znoszącego istniejące już prawo27.
Rozpad bloku komunistycznego i transformacja ustrojowa licznych państw Europy
Środkowo-Wschodniej oraz państw byłej Jugosławii na przełomie lat 80-tych i 90-tych XX w.
sprawiły, że mechanizm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej został wprowadzony do wielu
nowo powstałych konstytucji, stając się rozwiązaniem bardziej powszechnym niż w Europie
Zachodniej. Na Węgrzech stosowną ustawę uchwalono jeszcze w roku 1989, w Rumunii i Słowenii
wprowadzono ją w konstytucjach w roku 1991. W kolejnych latach inicjatywa pojawiła się także w
kolejnych państwach. W Polsce wprowadzono ją do konstytucji w roku 1997 (patrz rozdz. 2).
Przyjęto różne modele inicjatywy obywatelskiej. Różnią się one zarówno szczegółami
konstrukcji prawnych, jak i stopniem doprecyzowania przepisów co pociągnęło za sobą mniejsze,
bądź większe zainteresowanie obywateli. Zapisy wprowadzające omawiany mechanizm znalazły się
nawet w prawodawstwie krajów byłego ZSRR takich, jak Rosja, Białoruś, Ukraina i Gruzja28.
W XXI wieku instytucja inicjatywy obywatelskiej nadal się rozwija. W roku 2012 weszły w
życie regulacje dotyczące inicjatywy obywatelskiej na poziomie krajowym w Finlandii29. W 2007 r.,
w traktacie z Lizbony ustanowiona została europejska inicjatywa obywatelska na poziomie Unii
Europejskiej, co w pewien sposób nadało mechanizmowi inicjatywy obywatelskiej nowy wymiar i
rozszerzyło jej wpływ także na państwa członkowskie UE, które dotychczas nie znały tego typu
rozwiązań (por. rozdz. 1.4).

1.3 Współczesne stosowanie inicjatywy obywatelskiej
Mechanizm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej występuje obecnie w wielu państwach świata.
Nie można jednocześnie powiedzieć, że jest on powszechny. Jest to narzędzie demokracji
bezpośredniej spotykane w systemach prawnych rzadziej niż referendum. Tam, gdzie jest
stosowane, częściej występuje inicjatywa pośrednia (ostateczną decyzję podejmuje parlament), niż
bezpośrednia (decyduje się za pomocą referendum).

27 Direct Democracy..., op.cit.
28 Ibidem.
29 Citizens Initiative in Finland, www.kansalaisaloite.fi/fi/tietoa/briefly-in-english, dostęp 16.06.2013.
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Tabela 1.1. Stosowanie inicjatywy obywatelskiej w wybranych państwach Europy na poziomie
krajowym
lp

Państwo

Inicjatywa
konstytucyjna

Inicjatywa
ustawodawcza

Inicjatywa
pośrednia

Inicjatywa
bezpośrednia

1

Albania

Nie

Tak

Tak

Tak

2

Andora

b.d.

b.d.

Tak

Nie

3

Austria

Tak

Tak

Tak

Nie

4

Białoruś

Tak

Tak

Tak

Tak

5

Chorwacja

Nie

Tak

Nie

Tak

6

Czarnogóra

b.d.

b.d.

Tak

Nie

7

Finlandia

b.d.

Tak

Tak

Nie

8

Gruzja

Tak

Nie

Tak

Tak

9

Hiszpania

Nie

Tak

Tak

Nie

10

Holandia

b.d.

b.d.

Tak

Nie

11

Litwa

Tak

Tak

Tak

Tak

12

Liechtenstein

Tak

Tak

Tak

Tak

13

Łotwa

Tak

Tak

Tak

Tak

14

Macedonia

bd.

b.d.

Tak

Nie

15

Mołdawia

Tak

Nie

Tak

Tak

16

Polska

Nie

Tak

Tak

Nie

17

Portugalia

b.d.

b.d.

Tak

Nie

18

Rosja

Nie

Tak

Nie

Tak

19

Rumunia

Tak

Tak

Tak

Nie

20

San Marino

bd.

bd.

Tak

Nie

21

Serbia

Nie

Tak

Tak

Tak

22

Słowacja

Tak

Tak

Tak

Tak

23

Słowenia

Tak

Tak

Tak

Nie

24

Szwajcaria

Tak

Nie

Nie

Tak

25

Ukraina

Nie

Tak

Nie

Tak

26

Węgry

Tak

Tak

Tak

Tak

27

Włochy

Tak

Tak

Tak

Nie

Suma:

13

17

22

14

Źródło: Opr. własne na podst. Direct Democracy..., op.cit.; P. Uziębło, op.cit. i in.

17

Według szacunków International Institute for Democracy and Electoral Assistance na
poziomie krajowym bezpośrednia inicjatywa obywatelska (citizen initiative) występuje w 18
krajach Europy, 8 Ameryki, 4 Afryki, 4 Oceanii i 3 Azji, natomiast pośrednia inicjatywa (agenda
initiative) w 22 krajach Europy, 13 Ameryki, 8 Afryki i 3 Azji, przy czym duża część z tych krajów
zalicza się do obydwu kategorii ponieważ w różnych przypadkach stosowane są obydwa warianty
inicjatywy (pośrednia i bezpośrednia)30. W Europie, łącznie w 27 państwach instrument ten
występuje w systemie prawnym w takiej, bądź innej postaci na poziomie krajowym (tabela 1.1), a
więc ponad połowie wszystkich państw kontynentu. W niektórych państwach funkcjonuje on z
powodzeniem na poziomie lokalnym, choć nie występuje na poziomie krajowym (w Europie
najbardziej znaczącym przykładem są Niemcy, na świecie: USA).
W grupie państw, które wprowadziły mechanizm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
do swojego prawa, występuje bardzo duże zróżnicowanie zarówno jeśli chodzi o konstrukcję
przepisów, jak i ze względu na faktyczne stosowanie.
Poszczególne państwa różnią się, jeśli chodzi o kształt prawny tej instytucji. Część państw
dopuszcza stosowanie inicjatywy tylko w zakresie ustawodawstwa zwykłego, część tylko
konstytucyjnego, jeszcze inne w obu obszarach. W różnych krajach stosowane są dodatkowe
wyłączenia przedmiotowe ograniczające tematykę projektów obywatelskich. Różnice dotyczą też
tego, czy ostateczne rozstrzygnięcie podejmuje parlament, czy obywatele w referendum, a także na
ile parlament może ingerować w projekt. Spektrum rozwiązań jest szerokie: od sytuacji, w której
zajęcie się projektem przez parlament jest de facto opcjonalne (Włochy) do sytuacji, gdzie – po
spełnieniu wymogów formalnych sprawdzanych przez sąd – projekt jest poddawany głosowaniu
powszechnemu bez jakiegokolwiek udziału legislatywy (Kalifornia).
Bardzo istotne dla funkcjonowania mechanizmu inicjatywy w danym kraju są kwestie
związane z podstawowymi regulacjami proceduralnymi. Chodzi tu przede wszystkim o liczbę
podpisów wymaganych do zgłoszenia projektu (jak duża grupa obywateli jest uprawniona do
podjęcia inicjatywy) oraz o tryb jego finalnego zatwierdzenia bądź odrzucenia (w przypadku
stosowania referendum, także o wymogi jego ważności). Na sposób funkcjonowania omawianej
instytucji mogą wpływać także bardziej szczegółowe regulacje, takie jak np. tryb zbierania
podpisów, czy dopuszczalne źródła finansowania komitetu organizującego zbiórkę.
Liczba podpisów wymagana do zgłoszenia inicjatywy różni się znacznie w poszczególnych
krajach. Zazwyczaj jest wyrażana jako bezwzględna liczba obywateli posiadających czynne prawo
30 Direct Democracy..., op.cit.
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wyborcze. Określona bywa też jako proporcja ogółu uprawnionych do głosowania. W każdym
przypadku liczbę tę należałoby rozpatrywać w odniesieniu do wielkości populacji danego państwa.
Czym innym jest bowiem wymóg poparcia inicjatywy obywatelskiej przez 100 000 obywateli w
Polsce, czym innym tak samo określony wymóg w niemal pięciokrotnie mniej ludnej Austrii.
Tabela 1.2. Przykładowe wymogi dotyczące poparcia obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej w
wybranych państwach europejskich.
Państwo

Liczba
wymaganych Liczba uprawnionych Odsetek uprawnionych
podpisów
do głosowania
do głosowania, którzy
muszą
poprzeć
inicjatywę

Austria

100 000

6,3 mln

1,58%

Hiszpania

500 000

39 mln

1,28%

Litwa

50 000

2,7 mln

1,85%

Łotwa*

ok. 149 000

1,5 mln

10,00%

Polska

100 000

30 mln

0,33%

Słowacja

350 000

4,3 mln

8,20%

Słowenia

5000

1,7 mln

0,30%

Węgry
50 000
8 mln
0,62%
*Na Łotwie próg wymaganych podpisów określono jako 10% uprawnionych do głosowania
Źródło: Obywatele decydują, Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO, Łódź 2012, str. 12.

Progi liczbowe w wybranych państwach europejskich (tabela 1.2) różnią się znacznie,
zarówno jeśli chodzi o liczby bezwzględne, jak i proporcję w stosunku do ogółu wyborców. W
niektórych państwach wymagana liczba podpisów, stanowi mniej niż zaledwie ok. 0,3%
uprawnionych, podczas gdy w innych jest to 10% lub więcej. W wielu państwach istnieją też
zróżnicowane progi dla inicjatyw dotyczących ustawodawstwa zwykłego i konstytucyjnego
(zazwyczaj wyższe dla tych ostatnich).
Rozwiązania w poszczególnych państwach różnią się regulacjami dotyczącymi czasu na
zebranie podpisów. W Austrii obywatele mają na to jedynie 8 dni, podczas gdy w Szwajcarii, przy
ogólnokrajowej, konstytucyjnej inicjatywie obywatelskiej czas zbierania podpisów wynosi 18
miesięcy31. W niektórych państwach istnieją dodatkowe ograniczenia dotyczące geograficznej
dystrybucji podpisów. Przykładowo, w Rumunii wymagane jest, aby podpisy pod inicjatywą
pochodziły od obywateli mieszkających w co najmniej 11 z 41 okręgów administracyjnych i
wymaga się, aby z każdego z tych okręgów pochodziło co najmniej 10 000 podpisów32.
31 Direct Democracy Handbook, op. cit.
32 P. Uziębło, Inicjatywa..., op.cit., s. 70.
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Kwestią odrębną od regulacji prawnych, jest skala faktycznego stosowania mechanizmu
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. W poszczególnych państwach, w których istnieją takie
przepisy, są one z różną intensywnością wykorzystywane przez obywateli. Po części zależy to od
kształtu przepisów, bardziej jednak zapewne od kultury politycznej danego kraju. Sprzyjająca
obywatelom konstrukcja przepisów jest warunkiem koniecznym dla umożliwienia im uczestnictwa
w procesie legislacyjnym (np. niemal nie obserwuje się inicjatyw w krajach, gdzie wymagane są
podpisy 10% lub więcej uprawnionych wyborców33). Warunkiem wystarczającym, aby
obywatelskie inicjatywy były w danym państwie podejmowane jest natomiast nastawienie
obywateli i ich poziom ich samoorganizacji
W wielu państwach, w których formalnie istnieją przepisy dotyczące obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej, są one martwe. W Rosja, Białorusi, Ukrainie, Gruzji, Albanii, Serbii,
Chorwacji i Mołdawii procedury tej nie zastosowano ani razu. W niektórych krajach nie istnieją
nawet przepisy wykonawcze, które precyzowałyby, w jaki sposób należy zgłosić inicjatywę, jak ma
wyglądać zbieranie podpisów itp.34 W szczególności w odniesieniu do krajów, które w
międzynarodowej ocenie nie spełniają standardów demokracji parlamentarnej, trudno zakładać, że
będą tam funkcjonować mechanizmy demokracji bezpośredniej.
Na drugim końcu kontinuum plasują się kraje, w których obywatelska inicjatywa
ustawodawcza ma długą tradycję i jest realnie przez obywateli wykorzystywana. Pomijając
specyficzny przykład Szwajcarii, w państwach takich jak Austria czy Włochy notuje się dużą
aktywność obywatelską z wykorzystaniem inicjatywy. Podobnie w wielu landach niemieckich oraz
w wielu stanach USA zgłaszana jest duża liczba inicjatyw.
W państwach Europy środkowo-wschodniej skala realnego stosowania inicjatywy jest
bardzo zróżnicowana, chociaż wprowadzane w podobnym okresie i w zbliżonym kontekście
politycznym. Trudno mówić o krótszej lub dłuższej „tradycji” zgłaszania inicjatyw obywatelskich.
Na większą bądź mniejszą aktywność obywateli w tym zakresie wpływa wiele czynników. Należą
do nich ograniczenia proceduralne. W Rumunii, czy w Łotwie gdzie wymagania formalne są bardzo
wysokie, praktycznie nie zgłaszano inicjatyw obywatelskich. Ważne jest też ogólne doświadczenie
obywateli związane ze skutecznością wnoszonych inicjatyw, istnienie pozytywnych przykładów
wskazujących na możliwość przeforsowania oddolnych rozwiązań z pomocą tego mechanizmu.
Zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech, gdzie inicjatywa jest aktywnie stosowana już na samym
początku jej funkcjonowania zgłoszono głośne inicjatywy, które zakończyły się przyjęciem
33 Direct Democracy Handbook, op. cit.
34 Ibidem.
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projektów obywatelskich. Oddziaływanie pozytywnych przykładów, odpowiednio nagłośnione
przez media, może mieć wpływ na opinię publiczną, organizacje i grupy obywateli, a tym samym
przyczyniać się do podejmowania nowych inicjatyw.
W różnych odmianach mechanizm inicjatywy obywatelskiej występuje w wielu państwach
świata, nie wszędzie jednak, gdzie jest obecny obywatele z niego korzystają. Na skalę stosowania
wpływa łatwość zgłaszania inicjatyw i stopień komplikacji procedury. Nie bez znaczenia jest także
zakorzenienie tego instrumentu, czy szerzej: instrumentów demokracji bezpośredniej w kulturze
danego państwa. Na zachowania obywateli może mieć też wpływ stopień, w jakim procedura
inicjatywy pozwala im na wprowadzenie faktycznych zmian w systemie prawa. Istotne mogą tu być
albo gwarancje natury proceduralnej (np. jak w inicjatywie bezpośredniej) albo płynące z
doświadczenia (zatwierdzania projektów obywatelskich przez parlament).
Do faktycznego stosowania inicjatywy ludowej niezbędny jest też wysoki poziom
samoorganizacji społecznej, czyli rozwinięte społeczeństwo obywatelskie. Termin ten rozumiany
jest w różny sposób i posiada bogate tradycje w myśli społeczno-politycznej. Współcześnie mówiąc
o społeczeństwie obywatelskim mamy najczęściej na myśli obywateli, którzy organizują się w
dobrowolnych

zrzeszeniach

działających

na

rzecz

celu

publicznego 35.

Oprócz

dobrze

zorganizowanego społeczeństwa, w którym funkcjonują niezależnie od władzy instytucje,
niezbędna jest także kultura życia publicznego, którą można określić jako zestaw norm i wartości
wspierających „mentalne wzniesienie się ponad prywatny, bieżący interes oraz gotowości do
kompromisu w imię rozsądnie rozumianego dobra ogólnego” 36. Społeczeństwo obywatelskie jest
nierozerwanie sprzężone z ustrojem demokratycznym. Organizacje obywatelskie mogą istnieć tylko
społeczeństwie demokratycznym, a demokracja może funkcjonować prawidłowo tylko dzięki
zaangażowanym obywatelom. Jak pisze Józefina Hrynkiewicz: „społeczeństwo demokratyczne to
społeczeństwo obywatelskie świadome swoich praw i możliwości działania, skutecznego
wpływania na układ spraw publicznych oraz podejmujące zorganizowane działania w celu zmiany
swojego położenia i zmiany otaczającej rzeczywistości”37.

35 M. Król, Słownik demokracji, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999, s. 105–109.
36 A.Z. Kamiński, Interes ogólny a interesy partykularne: hierarchia, samoregulacja, etos życia publicznego., [w:]
Dezercja elit: konsolidacja ustroju politycznego w pokomunistycznej Polsce, Instytut Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, Warszawa 2014, s. 288.
37 J. Hrynkiewicz, red., Rola organizacji obywatelskich w polityce społecznej, [w:] Przeciw ubóstwu i bezrobociu:
lokalne inicjatywy obywatelskie, ISP, Warszawa 2002, s. 64.
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1.4 Europejska inicjatywa obywatelska
W 2011 roku w Unii Europejskiej wprowadzono regulacje dotyczące „europejskiej inicjatywy
obywatelskiej” (EU Citizen's Initiative). Jest to pierwszy w historii przypadek przeniesienia modelu
inicjatywy na poziom organizacji ponadnarodowej. Jednocześnie, wraz ze wzrastającymi
kompetencjami legislacyjnymi Unii jest kolejnym – po wprowadzeniu bezpośrednich wyborów do
Parlamentu Europejskiego – krokiem zmierzającym do zwiększenia „demokratyczności” UE, a tym
samym wzmocnienia jej legitymacji jako prawodawcy.
Podstawy prawne instytucji europejskiej inicjatywy obywatelskiej zostały zawarte w
traktacie z Lizbony z 2007 r. Artykuł 8b tej umowy stanowił, że obywatele UE „w liczbie nie
mniejszej niż milion” powinni mieć możliwość wnioskowania do Komisji „w sprawach, w
odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii” 38.
Przepisy wykonawcze dotyczące inicjatywy zostały uchwalone w roku 201139, co dało jednocześnie
możliwość jej realnego stosowania. Instrument inicjatywy europejskiej jest tym ciekawszy, że – siłą
rzeczy - obowiązuje we wszystkich państwach UE, a co za tym idzie także, w tych, w których nie
istnieje inicjatywa obywatelska na poziomie państwowym.
W ogólnym zarysie europejska inicjatywa obywatelska daje jednemu milionowi obywateli
UE, którzy reprezentują przynajmniej jedną czwartą krajów Unii prawo do przedłożenia Komisji
Europejskiej propozycji nowych przepisów. Inicjatywa musi być na początku zarejestrowana w
Komisji i ma charakter niesformułowany (zawiera opis postulowanych zmian, ale nie musi
zawierać konkretnego projektu legislacyjnego). Zbieraniem podpisów poparcia zajmuje się komitet
inicjatywy złożony z co najmniej 7 osób z 7 państw UE.
Kwota 1 miliona podpisów wydaje się być duża w porównaniu z omawianymi wcześniej
regulacjami państwowymi. Jeśli jednak rozpatrzymy ją w odniesieniu do całkowitej populacji
dorosłych obywateli Unii (501 mln) okaże się, że liczba ta stanowi ok. 0,2% ogółu40. Czas
dozwolony na zbieranie podpisów (12 miesięcy) można określić jako stosunkowo długi. Kolejnym
ułatwieniem jest dopuszczenie zbierania podpisów drogą internetową, co umożliwia prowadzenie
ponadnarodowych akcji obywatelskich bez dużych środków finansowych. Utrudnieniem jest
konieczność zebrania podpisów z co najmniej jednej czwartej krajów UE (obecnie jest to więc
minimum 7 krajów), przy czym dla każdego z krajów istnieje minimalny limit podpisów wynoszący
38 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (2007/C 306/01).
39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady UE nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy
obywatelskiej. Całość regulacji weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.
40 B. Davies, Giving EU Citizens a voice: Regulation 211/2011 on the EU Citizen's Initiative, „Journal of Social
Welfare & Family Law”, Vol. 33, No. 3, September 2011, s. 289-295.
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siedemsetpiećdziesięciokrotność liczby europosłów wybieranych z danego państwa41. Dodatkowo,
w każdym z krajów trzeba stosować nieco odmienne procedury zbierania podpisów, są one bowiem
lokalnie dostosowywane do przepisów prawa wyborczego i prawa o ochronie danych osobowych42.
Największym ograniczeniem europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest jednak fakt, że jest
to inicjatywa pośrednia w sensie podwójnym. Przygotowanie prawidłowej inicjatywy i zebranie
wymaganej liczby podpisów nie gwarantuje nic więcej ponadto, że Komisja Europejska będzie
zobowiązana zająć się projektem, przyjąć i wysłuchać organizatorów oraz zorganizować
wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim. Ma ona wciąż pełne prawo nie podjąć prac nad
propozycją i nie zgłosić w danej sprawie wniosku legislacyjnego. W sytuacji zaś, gdy zdecyduje się
zająć inicjatywą i rozpocznie procedurę legislacyjną, projekt może być oczywiście odrzucony także
przez Radę UE i Parlament Europejski (zależnie od konkretnej ścieżki legislacyjnej). Wprowadzono
więc regulacje umożliwiające obywatelom podjęcie akcji, lecz obywatele ci nie dostali żadnej
gwarancji, że ich głos zostanie (po spełnieniu wymaganych warunków) faktycznie wysłuchany 43. W
krótkim czasie funkcjonowania inicjatywy europejskiej okazało się, że cieszy się ona mimo
wszystko sporą popularnością. Od kwietnia 2012 roku do października roku 2017 zgłoszono 47
inicjatyw, z których 4 uzyskały wymaganą liczbę miliona podpisów, 21 nie udało się spełnić tego
kryterium, a 14 zostało wycofanych przez wnioskodawców. W przypadku pozostałych 8 trwa
zbieranie podpisów44.

1.5 Inicjatywa obywatelska a kryzys współczesnej demokracji
Analizując historię kształtowania się instytucji inicjatywy obywatelskiej w prawodawstwie
powszechnym, można stwierdzić, ze jest ona związana z pojawiającymi się w różnych momentach
historycznych kryzysami demokracji parlamentarnej. Wprowadzanie dodatkowych uprawnień dla
obywateli wiązało się przeważnie z bardziej lub mniej otwarcie wyrażaną chęci uczynienia
demokracji bardziej „obywatelską”. Pierwsze wprowadzane przepisy dotyczące inicjatywy (w
Szwajcarii i USA) były odpowiedzą na postulaty ruchów obywatelskich chcących przełamać rządy
oligarchiczne.

Późniejsze,

wiązały

się

często

z

wychodzeniem

z

okresów

rządów

niedemokratycznych bądź autorytarnych. Tak było w przypadku Niemiec, Austrii i Włoch po
41 Oznacza to, że dla Polski, która ma obecnie 51 europosłów, limit ten wynosi 38 250 podpisów i jeśli z naszego
kraju zebranych zostanie pod daną inicjatywą mniejsza ilość podpisów, nie może on zostać wliczony do puli
obowiązkowych 7 krajów.
42 Europejska inicjatywa obywatelska – przewodnik, Komisja Europejska, Luksemburg 2011.
43 B. Davies, op. cit.
44 Europejska Inicjatywa Obywatelska. Oficjalny Rejestr, http://ec.europa.eu/citizens-initiative, stan na dzień
26.10.2017.
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drugiej wojnie światowej, Hiszpanii po rządach frankistów i państw Europy środkowo-wschodniej
po upadku komunizmu. Instrumenty inicjatywy obywatelskiej traktowane były jako swego rodzaju
zapewnienie dla społeczeństw, że od teraz obowiązywać będzie „prawdziwa demokracja”, w której
zwykli obywatele będą mieli wpływ na rządzenie. Także najnowsze regulacje dotyczące
europejskiej inicjatywy ustawodawczej zdają się mieć zbliżone tło. Są odpowiedzią na zarzuty, że
Unia Europejska jest organizmem mało demokratycznym i będącym daleko od unijnych obywateli.
Studia nad inicjatywą obywatelską dotykają więc w istocie podstawowych zagadnień
funkcjonowania państw demokratycznych. Od czasów Rewolucji Francuskiej istnieje konflikt
między zwolennikami demokracji bezpośredniej i pośredniej. Jego źródłem jest napięcie pomiędzy
zasadą równości, która postuluje powszechny udział w rządach, a zasadą kompetencji według której
kluczowe kwestie powinny pozostawać raczej w rękach niewielkiej grupy kompetentnych
decydentów. Jeden z największych autorytetów w dziedzinie badań nad demokracją, Robert Dahl
nazywa to „fundamentalnym dylematem demokracji” i widzi w nim przede wszystkim konflikt
dwóch wartości: uczestnictwa obywatelskiego i skuteczności systemu45. W ostatnich latach, dylemat
ten przybrał na sile i aktualności. Źródeł współczesnego kryzysu demokracji upatruje się właśnie w
małym zaangażowaniu obywateli. W dość powszechnym przekonaniu społecznym zarówno w
Polsce jak i na świecie wadą współczesnych demokracji jest ograniczanie możliwości wpływu
obywateli na życie publiczne jedynie do udziału w wyborach46.
Wiele mówi się w związku z tym o zwiększaniu partycypacji obywatelskiej w życiu
publicznym. Włączanie różnych instytucji demokracji bezpośredniej do praktyki rządzenia jest
jedną

z

podstawowych

odpowiedzi

na

kryzys

idei

przedstawicielstwa

w

systemach

demokratycznych47. Działania takie inicjowane są współcześnie zarówno odgórnie, jak i oddolnie.
Przykładem działania odgórnego może być, omawiana już, europejska inicjatywa obywatelska.
Oddolnym ruchem protestu był np. amerykański Occupy Wall Street, który uczynił radykalną
demokratyzację jednym ze swoich głównych haseł, domagając się całkowitego przeformułowania
dotychczasowych stosunków władzy i obywateli i wprowadzenia nowych, „horyzontalnych” relacji
w miejsce tradycyjnych. „wertykalnych”48.
Jednocześnie trwają poszukiwania nowych formuł, które mogłyby w praktyce zwiększyć
obywatelską partycypację. Wiele uwagi poświęca się zaangażowaniu na poziomie lokalnym. Obok
omawianej obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej na poziomie krajowym, w wielu samorządach
45
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R. Dahl, O demokracji, tł. M. Król, Wyd. Znak, Kraków 2000, s. 103.
K. Kiciński, Młodzież wobec problemów polskiej demokracji, LTW, Warszawa 2001, s. 40–76.
M. Król, Słownik demokracji..., op. cit., s. 41–42.
J. Kusiak, Horyzontalizm, czyli poziome rewolucje, w: Partycypacja. Przewodnik Krytyki Politycznej,
opr. zbiorowe, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012.
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funkcjonują lokalne obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze49. Dużą popularność zdobyły,
zapożyczone z Ameryki Południowej, próby stosowania tzw. budżetu partycypacyjnego, gdzie
obywatele głosują nad proporcjami podziału części budżetu np. miejskiego50. Innym nowym
pomysłem, który wykorzystuje metodę zainspirowaną metodą reprezentacyjną w socjologii jest
sondaż deliberatywny. W uproszczeniu polega on na przeprowadzeniu sondażu na reprezentatywnej
grupie obywateli, w którym mają oni podjąć decyzję w jakiejś istotnej kwestii. Następnie część
respondentów jest rekrutowana do etapu dyskusji („deliberacji”), przed którym mogą zapoznać się
ze specjalnie przygotowanymi materiałami informacyjnymi dotyczącymi problemu oraz zadawać
pytania ekspertom i przedstawicielom różnych grup zainteresowanych. Po etapie dyskusji
przeprowadzany jest kolejny sondaż51. Sondaż deliberatywny ma więc w założeniu pogodzić
obywatelskie uczestnictwo i podejmowanie poinformowanej decyzji zapewniający przy tym
reprezentatywność (rozumianą socjologicznie).
Sieć internetowa ułatwia obywatelską samoorganizację i jest medium za pomocą którego w
szybki sposób można zorganizować manifestację bądź rozpowszechnić treść petycji czy listu
otwartego. Unia Europejska tworząc regulacje wspomnianej już europejskiej inicjatywy
ustawodawczej także umożliwiła zbieranie podpisów online. Niektórzy snują daleko idące wizje
demokratyzacji poprzez wykorzystanie internetu, takie jak np. tworzenie internetowej izby
parlamentu, gdzie dziesiątki tysięcy wylosowanych obywateli mogłyby wirtualnie uczestniczyć w
tych samych głosowaniach, co realni parlamentarzyści, a decyzje byłyby podejmowane tylko przy
zgodnej decyzji obydwu izb52. Z drugiej strony słyszalne są już głosy sceptyczne wobec
„internetowej rewolucji” i przestrzegające przed pokładaniem w możliwościach internetu zbyt
dużych nadziei53.
Wymienione metody zwiększania zaangażowania obywateli, takie jak sondaż deliberatywny,
czy budżet partycypacyjny. określane są zazwyczaj mianem „eksperymentów”. Są one na różną
skalę sprawdzane w praktyce, przeważnie jako instrumenty fakultatywne i doradcze, gdzie
ostateczne rozstrzygnięcie nie jest wiążące. Wynika to z faktu, że partycypacja obywatelska – choć
tak bardzo postulowana – rodzi ciągle wiele dylematów natury teoretycznej i praktycznej. Na ile
jest prawem, a na ile obowiązkiem obywatela? Czy powinna być uprawnieniem pojedynczych
obywateli, czy grup i stowarzyszeń? Czy powinno się dążyć do reprezentatywności, czy umożliwiać
49 G. Makowski, Lokalna inicjatywa ludowa. Pomysł na aktywizację obywateli?, w: Prawo a partycypacja publiczna.
Bilans Monitoringu 2010, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2011 oraz D. Sześciło, Obywatelska Inicjatywa
Uchwałodawcza w świetle orzecznictwa, „Trzeci Sektor”, nr 30, 2/2013.
50 M. Gerwin, M. Grabowska, Budżet partycypacyjny, w: Partycypacja..., op. cit.
51 M. Milewicz, K. Podemski, Konsultacje czy manipulacja, w: Partycypacja..., op. cit.
52 P. Śpiewak, op. cit., s. 90-91.
53 A. Tarkowski, Sieć tu nie pomoże, w: Partycypacja..., op. cit.
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działanie zainteresowanym? Na ile partycypacja podatna jest na naciski i manipulacje ze strony
polityków i grup interesu?54
Wszystkie te pytania są także zasadne w odniesieniu do mechanizmu obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej. W przeciwieństwie jednak do najnowszych pomysłów, inicjatywa jest
od dawna obecna w prawodawstwie i praktyce społecznej. Analizując jej praktyczne
funkcjonowanie można wyciągnąć wiele wniosków istotnych także dla innych formuł
obywatelskiego uczestnictwa.

54 Więcej na ten temat piszę w: Sz. Wójcik, Demokracja i jej kryzysy. Czy partycypacja może być remedium? w: M.
Baranowski (red.), Demokracja i rola obywatela. O napięciu pomiędzy państwem, społeczeństwem i procesami
globalizacyjnymi, Poznań 2014., s. 35-49.
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2 Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Polsce
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza istnieje w polskim systemie prawnym od momentu
uchwalenia konstytucji w roku 1997. Przepisy wykonawcze w postaci Ustawy o wykonywaniu
inicjatywy ustawodawczej przez obywateli weszły w życie 23 sierpnia 1999 r. 55 W niniejszym
rozdziale przedstawiona zostanie geneza tej ustawy, zasady prawnego funkcjonowania
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej oraz praktyka jej stosowania w Polsce.

2.1 Geneza obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce
Pierwsze próby wprowadzenia możliwości przyznania obywatelom inicjatywy legislacyjnej
pojawiły się w Polsce przed II Wojną Światową. Podczas prac nad konstytucją marcową w 1921 r.
postulat inicjatywy rozpatrywano w trzech projektach konstytucji. Ostatecznie nie został włączony
do ustawy zasadniczej. W 1930 r. ugrupowania lewicowe podjęły próbę nowelizacji konstytucji w
celu wprowadzenia uprawnienia inicjatywy ustawodawczej dla 100 000 obywateli. Zakończyła się
ona niepowodzeniem. Instytucja tego typu nie znalazła się też w konstytucji kwietniowej56.
W rezultacie mechanizm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej nie został wprowadzony
w Polsce ani przed wojną, ani w latach 1945-1989, chociaż pojawiały się odosobnione głosy
podnoszące ten postulat57.
Idea zaproponowania gotowych projektów zmiany prawa przez siły pozaparlamentarne i
pozarządowe pojawiła się, mimo braku formalnych ram prawnych, w czasie gdy powstał
największy ruch obywatelski w historii Polski - NSZZ. „Solidarność”. Na fali formułowania
postulatów dotyczących licznych zmian systemowych w państwie, środowisko prawnicze,
zrzeszone w NSZZ „Solidarność” Pracowników Wymiaru Sprawiedliwość zaproponowało zmiany
w wielu dziedzinach prawa w formie społecznych projektów ustawodawczych. Inicjatorzy
wychodzili z założenia, że „żaden przepis prawa nie zabrania nawet poszczególnym obywatelom, a
tym bardziej organizacjom społecznym, opracowywania projektów norm [prawnych] zgodnie ze
swoimi poglądami, ogłaszania ich i kierowania na drogę urzędową”58. Na początku 1981 r. NSZZ
„Solidarność” powołał Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych, które pracując w wielu
podzespołach podjęło intensywne prace nad kompleksowymi propozycjami zmian w prawie. W
czerwcu 1981 r. powołano też Społeczną Radę Legislacyjną przy Centrum w skład której weszło
55
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Dz.U. 1999 nr 62 poz. 688.
P. Uziębło, Inicjatywa Ustawodawcza obywateli, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 7-8.
Ibidem, s. 8-9.
K. Barczyk, S. Grodzki, S. Grzybowski (red.), Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze „Solidarności” 1980-1990,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s. 7.

27

kilkudziesięciu wybitnych prawników. Do momentu wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r.
Centrum zdołało opracować ponad 20 projektów ustaw, w tym niektóre bardzo obszerne (np.
projekt nowego Kodeksu Karnego). Podkreślić należy, że Centrum współpracowało z różnymi
organami „Solidarności”. Komisje zajmujące się prawem pracy czy prawem gospodarczym
konsultowały się z komitetami zakładowymi, komisja ds. prawa rolnego przekładała na język
prawny postulaty zgłoszone przez delegatów chłopskich 59. Centrum Obywatelskich Inicjatyw
Ustawodawczych „S” działało (mniej lub bardziej jawnie) do 1990 r. Wiele prac z dorobku Centrum
wpłynęło ostatecznie na kształt prawa w III RP. Centrum mogło też mieć wpływ na popularyzację i
legitymizację sposobu działalności obywatelskiej, jaką było społeczne opracowywania projektów
zmian prawnych. Jak wspominał jeden z uczestników prac Marek Safjan „istotne było wywieranie,
przez takie właśnie inicjatywy, swoistej presji na instytucje publiczne, elity polityczne, środowiska
parlamentarne i prawnicze”60.
Realne działania mające na celu wprowadzenie mechanizmów inicjatywy obywatelskiej do
ustroju Rzeczpospolitej Polski rozpoczęły się w trakcie przemian ustrojowych i prac nad nową
konstytucją

po

roku

1989.

W

pierwszym

chronologicznie

projekcie

konstytucyjnym

wypracowanym przez Komisję Konstytucyjną Sejmu X Kadencji z 1991 r. nie przewidziano tego
typu rozwiązań. Uwzględniono jedynie referendum zwykłe na wniosek 100 tys. obywateli i
konstytucyjne na wniosek 500 tys61. Pomysł wprowadzenia ustawodawczej inicjatywy
obywatelskiej pojawił się natomiast w drugim projekcie, który powstawał częściowo równolegle w
senackiej Komisji Konstytucyjnej. Przyznawał on prawo wniesienia projektu ustawy (z
wyłączeniem spraw konstytucyjnych, budżetowych i amnestii) grupie 100 tys. wyborców, a grupie
500 tys. prawo do wnioskowania o referendum abrogacyjne (odwołujące) w całości lub częściowo
uchwaloną ustawę. Projekt ten przedstawiono w Senacie 24 maja 1991 r.62
Możliwość obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej nie znalazła się w uchwalonej 17
października 1992 r. tzw. „Małej Konstytucji” 63. Początkowo nie przewidywano też możliwości
udziału obywateli w opracowaniu projektu przyszłej konstytucji. Obywatelskiej inicjatywy
konstytucyjnej nie było w pierwszej wersji ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia
Konstytucji RP64. Inicjatywę konstytucyjną przyznawała ona grupie 56 członków Zgromadzenia
59 Ibidem, s. 8-10.
60 M. Safian, Wspomnienie o Społecznej Radzie Legislacyjnej, w: Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze
„Solidarności”..., op.cit., s. 551.
61 R. Chruściak, W. Osiatyński, Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989-1997, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2001, s. 28-29.
62 Ibidem, s. 52-53.
63 Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i
wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym, Dz.U. 1992 nr 84 poz. 426.
64 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336 .
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Narodowego i prezydentowi, a także Komisji Konstytucyjnej – organowi który miał się zająć
przygotowaniem ustawy zasadniczej. Podczas kolejnej kadencji Sejmu prezydent Lech Wałęsa
zgłosił 31 stycznia 1994 r. propozycję nowelizacji ustawy, która przyznawała prawo wniesienia
projektu konstytucji grupie 100 tys. obywateli. Propozycja ta została zaatakowana w parlamencie i
odrzucona już w pierwszym czytaniu, choć wpływ na to miały w dużej mierze względy
polityczne65. Wkrótce po tym sejmowa Komisja Nadzwyczajna opracowująca nowelizację ustawy
powróciła do koncepcji obywatelskiej inicjatywy konstytucyjnej, tym razem w wyższej liczbie 500
tys. Zapisy takie znalazły się ostatecznie w przyjętej noweli, choć w sejmowej debacie pojawiały
się zastrzeżenia, czy demokracja bezpośrednia powinna być obecna przy uchwalaniu ustawy
zasadniczej. Przepisy te weszły w życie. Wkrótce okazało się, że w trakcie dalszych prac nad
konstytucją z omawianego uprawnienia skorzystał NSZZ „Solidarność” składając obywatelski
projekt konstytucji podpisany przez 959 270 obywateli66, co można uznać za pierwsze zastosowanie
obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej w III RP.
Zarówno w projekcie obywatelskim, jak i w większości pozostałych zgłoszonych
ostatecznie do Komisji Konstytucyjnej projektów przyszłej ustawy zasadniczej, znajdowały się
regulacje dotyczące obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Zapisów takich nie było jedynie w
projekcie zgłoszonym przez posłów Unii Wolności oraz w (odbiegającym znacznie koncepcją od
innych propozycji) projekcie Konfederacji Polski Niepodległej. Znajdowały się one w projektach
obywatelskim, prezydenckim, Komisji Konstytucyjnej, Senatu I Kadencji oraz w projektach
poselskich67. W świetle tych faktów Komisja zadecydowała o włączeniu tej instytucji do jednolitego
projektu konstytucji. Nie odbyło się to jednak bez dyskusji. Wiceprzewodniczący komisji,
konstytucjonalista, poseł Unii Wolności, Jerzy Ciemniewski był przeciwny włączaniu instrumentów
demokracji bezpośredniej do ustroju, postrzegając je jako zagrożenia dla parlamentaryzmu. Skrajnie
odmienne stanowisko prezentował w Komisji poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Aleksander
Bentkowski, który uważał, że zaproponowana liczba 100 tys. obywateli uniemożliwi praktyczne
korzystanie z inicjatywy i postulował jej obniżenie do 10 tys. Pracujący przy komisji eksperci,
wskazywali, że próg 100 tys. stosowany jest także w wielu innych krajach, nie wyłączając tych o
mniejszej populacji mieszkańców. Była to także liczba, która najczęściej pojawiała się w
zgłoszonych projektach (obok poziomów 50, 150, 200 i 500 tys. obywateli). Ostatecznie przyjęto
liczbę 100 tys. obywateli oraz postulat, aby szczegółowe uregulowania dotyczące obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej znalazły się w odrębnej ustawie 68. Przepis wprowadzający obywatelską
65 R. Chruściak, W. Osiatyński, op.cit, s. 234-237.
66 Ibidem, s. 238-250.
67 P. Niedźwiecki, Inicjatywa ustawodawcza, w: J. Mordwiłka (red.), Wybrane instytucje konstytucyjne w świetle prac
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, CSSTRiL UW, Warszawa 2006, s. 149-152.
68 Ibidem.

29

inicjatywę ustawodawczą do polskiego prawa został zawarty w art. 118 Konstytucji i otrzymał
następujące brzmienie:
Art. 118.
1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej
i Radzie Ministrów.
2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli
mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.
3. Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe
jej wykonania.69
Odesłanie trybu postępowania w sprawie inicjatywy obywatelskiej do ustawy powodowało, że
pomimo wejścia w życie konstytucji 2 kwietnia 1997 r., obywatelska inicjatywa ustawodawcza nie
mogła być realizowana, do czasu uchwalenia przez parlament stosowanych przepisów. W kilka
miesięcy po uchwaleniu ustawy zasadniczej do laski marszałkowskiej wpłynęły trzy poselskie
projekty ustaw regulujących tryb postępowania w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Projekty
złożyły kluby: Polskiego Stronnictwa Ludowego 70, Sojuszu Lewicy Demokratycznej71 i Akcji
Wyborczej Solidarność72. W dalszym etapie prac sejmowych projekt zgłosił także rząd realizując
zobowiązania wynikające z art. 236 Konstytucji73. Ostatecznie jednak rząd wycofał swój projekt74
Zgłoszone

projekty

ustawy

różniły

się

zarówno

pod

względem

rozstrzygnięć

merytorycznych i stopnia szczegółowości. Projekt AWS określał jedynie sposób weryfikacji
100 000 podpisów przez Krajowe Biuro Wyborcze. Nie odnosił się do kwestii związanych ze
zbieraniem podpisów. Określał formę odwołania się od odmowy przyjęcia projektu przez Marszałka
Sejmu. Zobowiązywał też Sejm do rozpatrzenia projektu w pierwszym czytaniu najpóźniej na
drugim posiedzeniu po jego zgłoszeniu.
Nieco szersze regulacje znalazły się w projekcie PSL. Projekt zobowiązywał obywateli
wykonujących inicjatywę do założenia Komitetu Poparcia Obywatelskiego liczącego co najmniej
15 osób. Odnosił się także do kwestii zbierania podpisów dając w tym względzie pełną swobodę
komitetowi zezwalając mu na „zbieranie podpisów obywateli (…) na terenie całego kraju, bez
zezwolenia i w sposób zwyczajowo przyjęty” 75. W razie odmowy nadania biegu projektowi ze
względu na zbyt niską liczbę podpisów wnioskodawcy mogli złożyć projekt ponownie po
69
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Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997, art. 118.
Poselski projekt ustawy o inicjatywie ustawodawczej obywateli, druk nr 225/III kad.
Poselski projekt ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, druk nr 226/III kad.
Poselski projekt ustawy o trybie postępowania w sprawie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej,
druk nr 253/III kad.
73 Rada Ministrów powinna przedstawić Sejmowi projekty ustaw niezbędnych do realizacji Konstytucji. Rządowy
projekt ustawy o trybie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej obywateli, druk nr 226/III kad.
74 Por. P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli, op.cit., s. 16-17.
75 Druk nr 225/III kad., Art. 5.
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6 miesiącach. W razie pozytywnej weryfikacji projekt był dalej rozpatrywany tak, jak zwykły
projekt poselski – nie przewidziano dla niego żadnych preferencji.
Więcej ograniczeń na obywateli podejmujących inicjatywę nakładał projekt SLD.
Ustanawiał katalog kwestii wyłączonych z inicjatywy obywatelskiej (choć zdaniem niektórych
prawników wyłączenia takie musiałyby znaleźć się w konstytucji 76). Precyzował, co powinno
znaleźć się w uzasadnieniu dołączonym do projektu. Podobnie jak projekt PSL, ustanawiał
instytucję komitetu poparcia odpowiedzialnego za zbieranie podpisów. Informacja o utworzeniu
komitetu miała być publikowana w Monitorze Polskim. Do funkcjonowania komitetu miało
stosować się większość przepisów dotyczących funkcjonowania partii politycznych. Komitet miał
sporządzać sprawozdanie finansowe, a jego finansowanie miało być jawne. Projekt SLD regulował
kwestie związane ze zbieraniem podpisów odwołując do przepisów ordynacji wyborczej
określających zasady zbierania podpisów poparcia dla kandydatów na posłów. Ograniczał czas na
zbieranie podpisów do 4 miesięcy.
Najbardziej

rozbudowany

był

projekt

rządowy

(ostatecznie

wycofany

przez

wnioskodawców). Propozycje w nim zawarte miały duży wpływ na ostateczny kształt ustawy 77.
Projekt w wielu kwestiach zawierał bardziej szczegółowe rozwiązania niż projekty poselskie. Nie
ustanawiał instytucji komitetu poparcia inicjatywy, a jedynie pełnomocnika. Szczegółowo określał
zasady zbiórki podpisów, ale nie narzucał ograniczenia czasowego. Finansowanie kampanii miało
być jawne, wymieniano dopuszczalne źródła finansowania, w tym możliwość organizowania
zbiórek publicznych bez dodatkowego zezwolenia.
Projekty rozpatrywano wspólnie, a prace nad ustawą trwały stosunkowo długo. Połączone
komisje Regulaminowa i Spraw Poselskich oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka wypracowały
jednolity projekt w marcu 1999 r.. Zawierał rozwiązania z projektu SLD i rządowego. Podczas
drugiego czytania zgłoszono szereg poprawek. Wątpliwości posłów dotyczyły czasowego
ograniczenia zbierania podpisów, kwestii ewentualnego wycofania projektu oraz procedury
odwoławczej w razie nieprzyjęcia projektu przez Marszałka. Trzecie czytanie odbyło się na
posiedzeniu Sejmu w dniu 7 maja 1999 r. Ustawa została przyjęta znaczącą większością głosów
przy poparciu wszystkich ugrupowań parlamentarnych. Projekt skierowano do Senatu, który zgłosił
szereg poprawek, ułatwiających obywatelom wykonywanie inicjatywy oraz wyeliminował
nieścisłości w procedurze. Sejm przyjął część poprawek Senatu i ostatecznie ustawę uchwalono 24
czerwca 1999 r. Prezydent podpisał ją 15 lipca 1999 r. Weszła w życie 23 sierpnia 1999 roku. Na
różnych etapach prac legislacyjnych pracujący nad projektem posłowie przyjmowali różne punkty
76 Por. P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli, op. cit., s. 16.
77 Ibidem, s. 17-18
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widzenia. Z jednej strony wprowadzano ułatwienia dla obywateli z obawy, że inicjatywa nie będzie
stosowana w praktyce, a uchwalone przepisy pozostaną martwe. Z drugiej zaś proponowano
ograniczenia, aby Sejm nie został „zalany” projektami obywatelskimi. Zarówno dla twórców
odpowiednich przepisów konstytucyjnych, jak i autorów Ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli kwestia praktyki jej stosowania w życiu społeczno-politycznym
była wielką niewiadomą.

2.2 Obywatelska

inicjatywa

ustawodawcza

w

polskim

systemie

prawnym
Wykonywanie konstytucyjnego uprawnienia do inicjowania procesu ustawodawczego przez grupę
obywateli nie mogło się odbywać bez wcześniejszego uchwalenia ram prawnych w specjalnej
ustawie. Szczegółowe regulacje tej kwestii znalazły się w przyjętej 24 czerwca 1999 r. Ustawie o
wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (UWIUO).
Odwołując się do art. 118 konstytucji ustawa w art. 2 stanowi, że inicjatywa ustawodawcza
przysługuje grupie 100 000 obywateli polskich, mających prawo wyboru do Sejmu. Z tego
uprawnienia wyłączeni są więc cudzoziemcy mieszkający w Polsce, osoby które nie nabyły praw
wyborczych (nie ukończyły 18 lat) bądź zostały ich pozbawione (ubezwłasnowolnieni, pozbawieni
praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, bądź pozbawienie praw wyborczych wyrokiem
Trybunału Stanu). Poparcie inicjatywy należy wyrazić własnoręcznym podpisem, co wyklucza
dodatkowo w sposób „techniczny” osoby, które nie mogą podpisać się np. z przyczyn
zdrowotnych78.
Liczba 100 000 obywateli popierających inicjatywę była w trakcie tworzenia omawianych
przepisów gorąco dyskutowana, warto jednak wskazać, że ostatecznie przyjęta liczba jest tożsama z
liczbą podpisów wymaganą do zarejestrowania kandydata w wyborach na prezydenta RP.
Kryterium liczebności jest jedynym wymogiem. W polskiej ustawie nie istnieją ograniczenia
wymagające np., aby podpisy pochodziły z różnych województw (rozwiązania takie istnieją w
niektórych systemach zagranicznych).
Art. 3 ustawy wskazuje te kwestie, które nie mogą być przedmiotem obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej. Definicją negatywną odwołuje się do ustawy zasadniczej. Przedmiotem
inicjatywy nie mogą być sprawy, „dla których Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega
wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza”. Część
konstytucjonalistów negatywnie ocenia taki sposób sformułowania przepisu, gdyż rodzi on pewne
78 Por. P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli, op. cit., s. 56-59.
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trudności interpretacyjne i nie stanowi dostatecznie jasnej wskazówki dla obywateli 79. Z całą
pewnością z przepisu tego wynika, że projekty obywatelskie nie mogą dotyczyć dwóch
zasadniczych obszarów: zmiany konstytucji oraz ustawy budżetowej i ustaw pokrewnych
(dotyczących zmiany budżetu, przyjęcia prowizorium, zaciągania długów, udzielania gwarancji
budżetowych). Ograniczenie inicjatywy obywatelskiej w zakresie budżetu jest całkowicie
zrozumiałe. Wątpliwości może budzić niedopuszczenie obywatelskiej inicjatywy konstytucyjnej.
Inicjatywa taka (z progiem 500 000 podpisów) została przecież dopuszczona w procedurze
uchwalania konstytucji z 1997 r. i było to właściwie pierwsze doświadczenie z funkcjonowaniem
obywatelskiej inicjatywy legislacyjnej w Polsce. Było to doświadczenie pozytywne, zakończone
wniesieniem obywatelskiego projektu konstytucji. Rozwiązanie uwzględniające np. konieczność
zebrania większej liczby podpisów mogłoby być przyjęte lecz wymagałoby zmiany zapisów
Konstytucji.
Projekt wniesiony przez grupę obywateli jest traktowany tak, jak projekty inicjowane przez
pozostałe podmioty. Ustawa stanowi, że projekty muszą spełniać wymogi stawiane projektom
legislacyjnym przez Konstytucję i Regulamin Sejmu. Oznacza to, że projektom powinno
towarzyszyć uzasadnienie zawierające następujące elementy80:
1. wyjaśniać potrzebę i cel wydania ustawy,
2. przedstawiać rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana,
3. wykazywać różnicę pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
4. przedstawiać przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne,
5. wskazywać źródła finansowania, jeżeli projekt ustawy pociąga za sobą obciążenie budżetu
państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
6. przedstawiać założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych,
7. zawierać oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej albo
oświadczenie, że przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii
Europejskiej.
Część z tych wymogów może być trudna do spełnienia przez grupę obywateli, gdyż
wymagają one zaangażowania specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę (np. prawniczą), a
także dostępu do szczegółowych informacji pozwalając określić źródła finansowania projektu.
79 Por. P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli, op. cit., s. 60-61.
80 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 34, pkt. 2.
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Ważnym przywilejem, jaki ustawodawca przyznał inicjatywom obywatelskim jest uchylenie
zasady dyskontynuacji w ich przypadku (art. 4, pkt. 2 UWIOU). W polskim prawie normą jest, że
wszystkie projekty legislacyjne, nad którymi prace nie zakończyły się przed upływem kadencji
Sejmu zostają przy jej końcu anulowane. Ma to zapewnić nowemu Sejmowi, zazwyczaj o
odmiennym składzie politycznym, komfort „pracy z pustymi szufladami” 81. Zasada ta nie ma
zastosowania do projektów składanych przez obywateli, aby zbyt łatwo nie marnować wysiłku
włożonego w zebranie podpisów i zapewnić faktyczne rozpatrzenie przez parlament złożonego
projektu. W przepisach użyto sformułowania, iż jeśli nie zakończono prac nad projektem przed
końcem kadencji jest on „rozpatrywany przez Sejm następnej kadencji bez potrzeby ponownego
wniesienia projektu ustawy”. Oznacza to, że uchylenie zasady dyskontynuacji dotyczy tylko jednej
kadencji82. Jeśli więc projekt nie został rozpatrzony przed końcem kolejnej, drugiej kadencji, ulega
dyskontynuacji, tak jak inne projekty legislacyjne. Sytuacja taka występuje często w praktyce.
Prawdopodobieństwo takiego rozwoju wydarzeń wzrasta, jeśli mamy do czynienia ze skróconą
kadencją Sejmu. Zasada dyskontynuacji odnosi się jedynie do prac sejmowych. Projekty, które
zostały już przyjęte w Sejmie, ale w stosunku do których nie został jeszcze zakończony proces
legislacyjny (np. są rozpatrywane w Senacie) także ulegają dyskontynuacji83.
Za koordynację obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej odpowiedzialny jest komitet, który
może założyć co najmniej 15 obywateli polskich posiadających prawa wyborcze (a więc
spełniających te same wymogi, jakie konieczne są do popierania inicjatywy). Komitet jest
odpowiedzialny za przygotowanie projektu, kampanię promocyjną i koordynację zbierania
podpisów. Komitet wybiera ze swojego grona pełnomocnika oraz jego zastępcę, którzy mogą
działać w jego imieniu (art. 5, UWIOU). Komitet tworzą wyłącznie osoby fizyczne, prawo nie
zabrania inicjowania i popierania projektów przez organizacje społeczne, związki zawodowe, czy
partie polityczne.
Zanim komitet zostanie zarejestrowany, musi zebrać wstępne 1000 podpisów popierających
projekt ustawy. Ma to zagwarantować, że projekt cieszy się choćby minimalnym poparciem
społecznym i uchronić kancelarię Sejmu przed nadmierną liczbą projektów obywatelskich. Zebrane
podpisy są finalnie wliczane do 100 000 wymaganych do skutecznego wniesienia inicjatywy.
Mając projekt oraz wstępne 1000 podpisów, komitet może złożyć do Marszałka Sejmu
zawiadomienie o swoim utworzeniu. Marszałek musi się do niego ustosunkować w terminie 14 dni.
81 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys Wykładu, Warszawa 2003, s. 207.
82 Taką wykładnię większość ekspertów przyjmuje głównie na podstawie interpretacji językowej. Nie brak jednak
głosów przeciwnych wąskiemu rozumieniu tych przepisów.
83 W 2008 r. Senat przedstawił projekt nowelizacji UWIUO znoszący ograniczenia zasady dyskontynuacji w
odniesieniu do projektów obywatelskich (por. Druk nr 926/VI kad.). Niestety, projekt ten sam padł ofiarą
dyskontynuacji.
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Jeśli spełnia ono wszystkie wymogi – Marszałek dokonuje rejestracji. Jeśli natomiast zawiera braki
formalne, wzywa komitet do ich uzupełnienia. Komitet ma na to kolejnych 14 dni. Nieuzupełnienie
braków skutkuje odmową rejestracji komitetu i niemożnością dalszego zbierania podpisów.
Postanowienie takie można zaskarżyć do Sądu Najwyższego, który musi rozpatrzyć skargę w ciągu
30 dni. Od jego decyzji nie ma odwołania.
Jeśli Komitet został zarejestrowany przez Marszałka, automatycznie nabywa osobowość
prawną. Musi o tym fakcie zawiadomić publicznie w „dzienniku o zasięgu ogólnopolskim”. Choć
termin ten nie ma definicji legalnej, prawnicy skłaniają się do interpretacji, że może to być nie tylko
tytuł prasowy ale także periodyk publikowany w dowolny inny sposób, w tym w internecie84.
Od tego momentu rozpoczyna się właściwe zbieranie podpisów oraz kampania promocyjna,
która wg przepisów „służy przedstawianiu i wyjaśnianiu przez komitet treści projektu ustawy” 85.
Zapisy ustawy stanowią także, że od tego momentu treść projektu ustawy nie może zostać
zmieniona. Ustawodawca przewidział na zbieranie podpisów jedynie 3 miesiące. W trakcie prac
nad tymi regulacjami padały też propozycje, aby nie ograniczać czasowo zbiórki, bądź, aby termin
ten był dłuższy. Przedstawiciele organizacji społecznych często zgłaszają zastrzeżenia, że trzy
miesiące to zdecydowanie za mało czasu na zebranie podpisów: „Choć prawo pozwala obywatelom
wystąpić z obywatelską inicjatywą ustawodawczą do Sejmu, to w praktyce jest to zadanie bardzo
trudne. Jedną z głównych przeszkód jest wymóg zebrania 100 tys. podpisów w bardzo krótkim
czasie trzech miesięcy”86. Z drugiej strony, prawnicy przypominają cel wprowadzenia ograniczenia
czasowego. Miało ono promować tych inicjatorów, którzy posiadają na tyle duże poparcie
społeczne, jak również możliwości organizacyjne, że będę w stanie zebrać podpisy w czasie trzech
miesięcy87.
Kampania promocyjna i zbieranie podpisów są ograniczone niektórymi przepisami
Ordynacji Wyborczej stosującymi się do kampanii wyborczych, co oznacza m.in., że podpisy nie
mogą być zbierane w niektórych miejscach takich jak jednostki wojskowe czy szkoły. Ordynacje
reguluje także wiele szczegółowych kwestii, takich jak sposób oznaczania materiałów
promocyjnych i dopuszczalne sposoby ich ekspozycji88. W miejscu zbierania podpisów musi też
być wyłożony do wglądu projekt ustawy, a wszystkie arkusze na których zbierane są podpisy,
powinny być opatrzone jego tytułem. Obywatele, którzy chcą podpisać projekt ustawy powinni
podać imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz nr PESEL. Konieczność podania adresu
84 A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. Herrmann, Obywatele decydują. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako
narzędzie kształtowania postaw obywatelskich, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2012, s. 46.
85 Art. 8 ust. 1, UWIUO.
86 Portal „Sieć 118. Czas demokracji”, http://siec118.pl/po-co/
87 P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli, op. cit., s. 149-153.
88 Ibidem, s. 132-134.
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zamieszkania jest uzasadniona tym, że tylko w ten sposób można potwierdzić prawa wyborcze
danej osoby w gminnym rejestrze wyborczym. W ustawie nie zapisano natomiast konieczności
opatrzenia podpisu datą, co jest krytykowane przez konstytucjonalistów, ponieważ stwarza
możliwości nadużyć oraz uniemożliwia weryfikację, czy dany obywatel faktycznie miał prawa
wyborcze w momencie składania podpisu89.
Rys 2.1. Schemat procedury wnoszenia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej do Sejmu

Źródło: Opracowanie własne.

Jeśli komitetowi uda się zebrać 100 000 podpisów przed upływem 3 miesięcy od daty jego
rejestracji może on wnieść projekt ustawy (wraz z wykazem podpisów) do Marszałka Sejmu. Jeśli
Marszałek nie ma żadnych wątpliwości co do wymogów formalnych, kieruje projekt do dalszych
prac. Jeśli ma wątpliwości dotyczące liczby podpisów, kieruje projekt do weryfikacji przez
Państwową Komisję Wyborczą. PKW posiada wyspecjalizowany aparat urzędniczy, jak również
odpowiednie procedury określające sposoby weryfikacji podpisów. W przypadku, jeśli liczba okaże
się niewystarczająca, nie ma możliwości ich uzupełnienia, a projektowi nie nadaje się biegu.
Jeśli jednak do projektu nie ma zastrzeżeń formalnych, jest on kierowany do prac
parlamentarnych i rozpatrywany tak, jak i inne projekty. Przywilejem, jaki przewidział
ustawodawca dla projektów obywatelskich, jest konieczność ich rozpatrywania w pierwszym
czytaniu na posiedzeniu plenarnym i nie później niż 3 miesiące od ich wniesienia (oraz nie później
niż 6 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Sejmu w przypadku, gdy projekt został wznowiony).
Rozwiązanie ma podkreślić wagę projektów składanych przez obywateli oraz zagwarantować, że
projekt będzie przez Sejm faktycznie rozpatrzony. Jeśli w Sejmie rozpatrywane są równolegle inne
projekty o zbliżonej tematyce, nie ma przeciwwskazań, aby były one rozpatrywane łącznie z
89 A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. Herrmann, Obywatele decydują..., op. cit., s. 50-51.
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projektem obywatelskim. Powstaje wtedy wątpliwość prawna dotycząca tego, czy połączony
projekt powinien korzystać z przywilejów przynależnych inicjatywie obywatelskiej.
W Sejmie komitet inicjatywy obywatelskiej reprezentuje jego przedstawiciel (który nie musi
być tożsamy z pełnomocnikiem komitetu). Może on uczestniczyć aktywnie (zabierać głos) w
pracach nad projektem zarówno na sesji plenarnej, jak i w komisjach parlamentarnych.
Teoretycznie jest on zrównany w prawach z przedstawicielami innych podmiotów uprawnionych do
inicjatywy ustawodawczej. W praktyce, nie ma on jednak możliwości wnoszenia poprawek, ani
wycofania projektu obywatelskiego. Jest to luka prawna, gdyż Konstytucja w art. 119 pozwala co
do zasady wszystkim inicjatorom na wycofanie własnych projektów. Nie ma procedury, zgodnie z
którą obywatele mogliby wycofać swój projekt (np. w sytuacji, w której na skutek poprawek przyjął
on kształt znacząco odmienny niż pierwotnie zamierzony). Kwestia, czy w obecnym stanie
prawnym można przyznać takie uprawnienia samemu komitetowi lub jego przedstawicielowi jest
przedmiotem sporów wśród konstytucjonalistów.90 W praktyce funkcjonowania inicjatywy
obywatelskiej przypadki takie już się zdarzały (por. rozdz. 2.3).
Oprócz uchylenia zasady dyskontynuacji, w dalszej procedurze ustawodawczej nie
przewidziano żadnych dodatkowych ułatwień dla projektów obywatelskich. Może on być
odrzucony przez posłów w pierwszym czytaniu, może być odrzucony w głosowaniach na każdym
kolejnym etapie prac legislacyjnych. Po uchwaleniu przez Sejm, projekt ustawy trafia do Senatu, a
następnie do Prezydenta.
W przepisach regulujących funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w
Polsce, ważne są regulacje dotyczące finansowania działań komitetu inicjatywy. Kosztami
związanymi z kampanią promocyjną jest obciążony komitet. Przepisy wprost zakazują
przekazywania komitetowi środków finansowych przez podmioty administracji publicznej,
cudzoziemców i podmioty zagraniczne. Ustawa pozwala na prowadzenie zbiórki publicznej na cele
związane z wykonywaniem inicjatywy. Komitet może prowadzić zbiórkę bez specjalnego
zezwolenia. Finansowanie komitetu jest jawne, jest on zobowiązany do publikacji sprawozdania z
rozliczenie kosztów i źródeł finansowania.
Od

1999

r.

kilkukrotnie

podejmowano

próby

nowelizacji

zarówno

przepisów

konstytucyjnych regulujących kwestię inicjatywy ustawodawczej obywateli, jak również Ustawy o
wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Żadna z tych prób nie zakończyła się
jednak sukcesem. Przez cały analizowany okres funkcjonowania tego mechanizmu (od 1999 r. do
2016 r.) przepisy te pozostawały w niezmienionym kształcie91.
90 Ibidem, s. 56-58.
91 M. Rachwał, Funkcjonowanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w Polsce: podstawy prawne, praktyka,
perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
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2.3 Praktyka stosowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w
Polsce
Nie sprawdziły się przewidywania sceptyków, którzy sądzili, że obywatelska inicjatywa
ustawodawcza będzie instytucją martwą. Pierwsze postanowienie o utworzeniu komitetu
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zostało przyjęte już 14 września 1999 92, to jest trzy
tygodnie po wejściu w życie ustawy umożliwiającej ich tworzenie. W 2000 roku takich
zawiadomień złożono 9 (por. tabela 2.1). W ciągu 18 lat funkcjonowania ustawy ( latach 19992016) zamiar rejestracji zgłosiło 155 komitetów (średnio 9 komitetów w roku). Liczba zgłaszanych
komitetów w kolejnych latach była różna. Wkrótce po wprowadzeniu ustawy dotyczącej inicjatywy
obywatelskiej liczba zarejestrowanych komitetów wyniosła aż 13 (w 2002 r.). W następnych latach
wskaźnik ten spadała aż do 2007 r., w którym nie zgłosił się do rejestracji żaden komitet. Następnie,
liczba rejestracji znów rosła, aż w 2011 r. osiągnęły najwyższą dotychczas liczbę 15 rocznie
(wykres 2.1).
Nie wszystkie komitety zdołały doprowadzić inicjatywę do etapu prac sejmowych.
Komitety musiały spełnić określone wymogi formalne dotyczące inicjatywy (zamieszczenie w
uzasadnieniu projektu wymaganych elementów) oraz zebrać 100 000 podpisów obywatelski.
Ze 155 komitetów zgłoszonych w latach 1999-2016 27, a więc 17,4% nie zostało
ostatecznie zarejestrowanych wskutek niespełnienia wymogów formalnych (por. tab. 2.1). Były to
komitety, które nie uzupełniły wskazanych przez marszałka braków w odpowiednim terminie. W tej
liczbie były zarówno takie, które nie spełniły niemal żadnych wymogów wynikających z ustawy. W
2011 r. jeden z komitetów nie załączył do zawiadomienia, ani projektu ustawy, ani danych 15 osób
zakładających komitet, ani też listy 1000 podpisów 93. Inny projekt posiadał nieusuwalne wady
prawne – zakładał nowelizację ustawy o zmianie innej ustawy 94. Były również i takie komitety,
które nie zdążyły na czas usunąć braków swojego projektu. Jeden z nich nie złożył w terminie
proponowanych źródeł finansowania projektu i opinii Rady Nadzorczej ZUS, przy czym decyzja
marszałka informuje, że dokumenty te dotarły, lecz dwa dni po obowiązującym terminie95.
Adama Mickiewicza, Poznań 2016, s. 81–91.
92 Postanowienie Nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 1999 r. o przyjęciu
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju.
93 Postanowienie Nr 6 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2011 r. o odmowie przyjęcia
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu inicjatywy ustawodawczej Wolne Konopie; projekt ustawy o zmianie
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
94 Postanowienie Nr 47 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2010 r. o odmowie przyjęcia
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej nowelizacji Ustawy z dnia 26 sierpnia 2009 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dziennik Ustaw Nr 153 poz. 1227).
95 Postanowienie Nr 30 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2009 r. o odmowie przyjęcia
zawiadomienia o utworzeniu Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zwiększającej wskaźnik
waloryzacji.
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Tabela 2.1. Komitety obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w latach 1999-2016
Rok

Ogółem w latach
1999-2016

Zawiadomienia o
utworzeniu komitetu
OIU

Skutecznie utworzone Projekty obywatelskie
komitety OIU
wniesione do
parlamentu

1999

1

1

1

2000

9

7

3

2001

3

2

1

2002

13

12

4

2003

11

9

2

2004

10

8

4

2005

7

5

2

2006

5

5

1

2007

0

0

0

2008

8

5

2

2009

9

7

4

2010

12

9

5

2011

15

11

6

2012

7

7

4

2013

10

9

1

2014

9

9

4

2015

14

12

8

2016

12

10

6

155

128

61

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy postanowień postanowień Marszałka Sejmu RP o przyjęciu bądź
odrzuceniu zawiadomienia o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
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Wykres 2.1. Liczba zawiadomień o utworzeniu komitetu inicjatywy w latach 1999-2016.
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Źródło: Opracowanie własne.

Komitety, które złożyły poprawne formalnie projekty, bądź uzupełniły braki na czas
przechodziły do kolejnego etapu jakim była trzymiesięczna faza zbierania podpisów. Spośród 128
skutecznie zarejestrowanych komitetów 61, a więc niespełna połowa (47,6%), zdołała przekonać do
projektu 100 000 obywateli.
W 5 przypadkach wystąpiła sytuacja, przewidziana w artykule 12 UWIUO tj. Marszałek
Sejmu, mając wątpliwości, co do faktycznej liczby prawidłowo zebranych podpisów skierował listy
do dodatkowej kontroli do Państwowej Komisji Wyborczej, która wykazała niedobór podpisów. W
tych sytuacjach odmówiono nadania projektowi dalszego biegu. W 2003 r. jeden z komitetów
dostarczył wykaz zawierający jedynie 80 423 pozycji96. Nawet przy założeniu prawidłowości
wszystkich podpisów byłoby to o niemal jedną piątą za mało. Jednak w tym samym roku
znajdujemy przypadek bardziej kontrowersyjny: komitet złożył listę 103 068 podpisów, z których
PKW uznała 3444 za wadliwe97, co oznacza, że komitet zebrał 99 624 ważnych podpisów –
zabrakło zatem 276 (0,38%) podpisów. PKW prezentuje przy tym skrupulatne podejście do
weryfikacji podpisów. Za „błędne” uznaje np. pozycje, w których występuje niepełny adres, imię
jest skrócone do inicjału bądź występuje błąd w numerze PESEL. Z tych przyczyn większości
komitetów zbiera podpisy w liczbie znacząco większej niż wymagane 100 000, aby zabezpieczyć
96 Postanowienie Nr 2 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2003 r. o odmowie nadania biegu
projektowi ustawy zmieniającej ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektóre inne ustawy.
97 Postanowienie Nr 15 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2003 r. o odmowie
nadania biegu projektowi ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych

40

się przed sytuacją odrzucenia projektu z powodu zakwestionowania prawidłowości podpisów.
Natomiast wiele komitetów, które wiedzą, że nie zebrały wymaganej liczby nie składa podpisów do
marszałka.
Ogółem do Sejmu wniesiono skutecznie do końca 2016 roku 61 obywatelskich projektów
ustaw. W statystykach sejmowych liczba ta jest nieco wyższa gdyż projekty, nad którymi nie
zakończono prac w kadencji, w której zostały zgłoszone, automatycznie trafiają pod obrady Sejmu
kolejnej kadencji (uchylenie zasady dyskontynuacji), otrzymują nowy numer druku sejmowego i
figurują w zestawieniach jako „nowy” projekt ustawy. Jednak nawet uwzględniając podwójne
liczenie niektórych projektów, tabela 2.2 pokazuje jasno, że spośród wszystkich podmiotów
obdarzonych przez Konstytucję RP inicjatywą ustawodawczą, grupa obywateli sięga po nią
stosunkowo najrzadziej i działo się tak w niemal każdej kadencji Sejmu począwszy od III
(pierwszej, w której obywatele zyskali taką możliwość). W każdej kadencji Sejmu rozpatrywano
przynajmniej kilka takich projektów. Nie sprawdził się zatem żaden ze skrajnych scenariuszy
dyskutowanych podczas wprowadzania rozwiązań umożliwiających tę formę aktywności
obywatelskiej. Ustawodawcza inicjatywa ludowa nie jest niewykonalna: jest stosowana w ciągłej
praktyce parlamentarnej, nie ma też spodziewanego „zalewu” Sejmu projektami obywatelskimi.
Konieczność zebrania 100 000 podpisów skutecznie blokuje inicjatywy, które nie miałyby
dostatecznego poparcia społecznego, a także zaplecza instytucjonalnego pozwalającego im to
poparcie zdobyć.
Tabela 2.2. Projekty ustaw według wnioskodawców w latach 1997-2015.
III Kadencja IV Kadencja V Kadencja VI Kadencja VII Kadencja Ogółem
Projekty: 1997-2001

2001-2005

2005-2007

2007-2011

2011-2015

1997-2015

Rządowe

553

808

377

674

463

2875

Poselskie

469

358

273

493

500

2093

Komisji

82

40

11

183

42

358

Senackie

27

25

16

114

101

283

Prezyd.

16

21

23

28

22

110

5

13

8

19

28

73

1152

1265

708

1511

1156

5792

Obywatel.
Ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podst. Archiwum Sejmu, www.sejm.gov.pl.
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Podczas pięciu zakończonych kadencji Sejmu RP, w trakcie których istniała możliwość
zgłaszania inicjatywy obywatelskiej (pojawiła się ona w połowie III kadencji) zgłoszono łącznie
5792 projektów legislacyjnych. Udział poszczególnych typów inicjatorów przedstawia wykres 2.2.
Prawie połowę wszystkich projektów (59,64%) zgłaszała Rada Ministrów, co jest w demokracji
przedstawicielskiej faktem oczywistym98. Rząd dysponuje nie tylko poparciem większości
parlamentarnej, ale także możliwością zgłaszania projektów w tzw. „szybkiej ścieżce
legislacyjnej”99. Za nieco ponad jedną trzecią projektów (36,16%) odpowiadali posłowie, co można
wyjaśnić tym, że mają oni dosyć ułatwioną drogę do zgłoszenia projektu, ponieważ inicjatywę
posiada już grupa 15 posłów i jest to liczba pokrywająca się z minimalną liczbą posłów wymaganą
do założenia klubu parlamentarnego. Także posłowie, działając w imieniu sejmowych komisji
odpowiedzialni byli za kolejne 6,18% projektów (tzw. projekty komisyjne). Senat (który inicjatywy
może zgłaszać tylko kolegialnie, działając jako cała izba) znalazł się w tym zestawieniu na
czwartym miejscu z 4,89% projektów. Co pięćdziesiąty projekt (1,90%) zgłaszany był przez
Prezydenta RP. Projekty obywatelskie, znalazły się na ostatnim miejscu. Jest to nieco więcej niż 1%
wszystkich projektów legislacyjnych (1,26%). Jeśli jednak wykreślilibyśmy z tego zestawienia
projekty zgłaszane powtórnie po zakończeniu kadencji (są to de facto te same projekty), to udział
ten spadłby do 0,90% (52 z 5792 projektów).
Wykres 2.2. Projekty ustaw według wnioskodawców w latach 1997-2015
60.00%
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Senackie

Prezydenckie Obywatelskie

Źródło: Opracowanie własne.
98 Por. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne..., op. cit., s. 188-189.
99 Tzw. nadanie klauzuli pilności – uprawnienie wynikające z art. 123 Konstytucji RP.
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Należałoby zadać pytanie: czy ok. 1% propozycji obywatelskich wśród wszystkich
projektów legislacyjnych to to dużo czy mało? Można ocenić, że jest to mało, skoro grupa
obywateli jest najmniej aktywnym podmiotem inicjującym tworzenie nowego prawa. Takiego
zdania jest politolog Wojciech Ziętara, który pisze, że „niepokojące jest […] to, że w
poszczególnych kadencjach Sejmu na tle wszystkich projektów rządowych, poselskich,
senatorskich, komisyjnych, przedstawionych przez Prezydenta projekty obywatelskie wypadają
rażąco słabo”100. Można jednak spojrzeć na to zagadnienie także z innej strony. Inicjatywy
obywatelskie tylko niewiele ustępują częstotliwością inicjatywom prezydenckim i senackim, w
sytuacji gdy te dwa organy władzy mają nieporównanie łatwiejsze warunki do zgłaszania inicjatyw
(chociażby profesjonalne zaplecze legislacyjne). Można także odwołać się do porównań
międzynarodowych. Pomijając nawet kwestie krajów, które posiadają instytucję inicjatywy
obywatelskiej, a gdzie w ogóle nie była i nie jest ona wykorzystywana (np. Serbia, Rosja), to w
państwach, które mają zbliżone do Polski regulacje dotyczące tej instytucji, projekty obywatelskie
wcale nie są zgłaszane częściej. W Austrii, gdzie także wymagane jest 100 000 podpisów, a
inicjatywa obywatelska funkcjonuje dużo dłużej niż w Polsce, w latach 1964-2011 wniesiono
skutecznie do parlamentu 33 inicjatywy101. Na Litwie, gdzie wymaganych jest 50 000 podpisów, od
roku 1994 do 2012 wniesiono zaledwie 6 takich projektów102.
W Polsce funkcjonuje pośrednia, nie zaś bezpośrednia inicjatywa obywatelska. Kluczowa
jest więc analiza tego, w jaki sposób Sejm potraktował wniesione przez obywateli projekty.
Możliwych jest tu kilka wyników. Projekt może zostać przez parlament uchwalony, wchodzi on
wtedy w życie jako ustawa. Może zostać odrzucony w głosowaniu przez Sejm, bądź nieuchwalony
ponownie po odrzuceniu przez Senat lub zawetowaniu przez Prezydenta. We wszystkich tych
przypadkach projekt zostaje odrzucony. Jeśli prace nad projektem nie skończą się przed upływem
drugiej kadencji następującej po tej, podczas której został on zgłoszony, ulega on dyskontynuacji.
Uchylenie zasady dyskontynuacji w odniesieniu do projektów obywatelskich dotyczy w praktyce
tylko jednej kadencji. Jeśli prace nad projektem zgłoszonym w danej kadencji nie zakończą się
przed jej końcem, zostaje on automatycznie wniesiony pod obrady Sejmu nowej kadencji. W wielu
jednak przypadkach nawet ten przedłużony czas nie był wystarczający do zamknięcia sprawy. Z
końcem kolejnej kadencji projekt jest anulowany, a prace nad nim nie są kontynuowane. Czwartym
wynikiem jest wycofanie projektu przez inicjatorów.
100 W. Ziętara, Demokracja bezpośrednia w Polsce w kontekście rozwiązań demokracji ateńskiej, w: M. MarczewskaRytko (red.), Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym świecie, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s.
169.
101 A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. Herrmann, Obywatele decydują..., op.cit., s. 19.
102 Ibidem, s. 31-33.
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Wykres 2.3 pokazuje, jakim wynikiem zakończyły się obywatelskie inicjatywy
ustawodawcze podejmowane w latach 1999-2016. W odniesieniu do 11 inicjatyw nie znamy jeszcze
rozstrzygnięcia, ponieważ prace nad tymi projektami wciąż trwają 103. Jeśli zaś chodzi o inicjatywy,
w odniesieniu do których zakończył się już proces legislacyjny, 12 zakończyło się uchwaleniem
ustawy przez parlament, 18 odrzuceniem ustawy, 17 dyskontynuacją prac, a w przypadku 3
inicjatorzy wycofali swoje projekty. Najczęstszym wynikiem jest więc odrzucenie ustawy przez
parlament, choć niemal równie często dochodzi do dyskontynuacji.
Pewnym punktem odniesienia mógłby być stosunek ustaw uchwalonych do ogółu
zgłoszonych ustaw. Przykładowo w trakcie VI kadencji Sejmu, na 1511 zgłoszonych projektów
uchwalono 1088, a więc „wskaźnik skuteczności” wynosił 72%. Nie jest to jednak dobry punkt
odniesienia, wobec faktu, że około połowa wszystkich projektów to projekty rządowe, które są
uchwalane niemal zawsze. Lepszym porównaniem mógłby być „wskaźnik skuteczności” dla
poselskich inicjatyw ustawodawczych. W tej samej, VI kadencji, posłowie zgłosili 493 projekty,
z czego ostatecznie uchwalonych zostało 210 co daje 43% uchwalonych projektów104. Porównując
to do analogicznego wskaźnika dla ogółu inicjatyw obywatelskich (24% po odrzuceniu inicjatyw
jeszcze nie rozstrzygniętych) stwierdzić możemy, że skuteczność projektów obywatelskich jest
niższa niż inicjatyw poselskich.
Wykres 2.3. Projekty ustawodawcze inicjowane przez obywateli ogółem w latach 1999-2016
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Źródło: Opracowanie własne.
103 Stan na 31 grudnia 2016.
104 Obliczenia własne na podstawie danych Archiwum Sejmu, http://www.sejm.gov.pl
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Uchwalony
Odrzucony
Dyskontynuacja
Wycofany
Prace trwają

Więcej danych przynosi analiza chronologiczna, z uwzględnieniem podziału na
poszczególne kadencje sejmowe. Wykres 2.4 pokazuje, jakie były rozstrzygnięcia prac nad
inicjatywami obywatelskimi w kolejnych kadencjach Sejmu105. Mimo ograniczonej liczby
przypadków, możemy tu zauważyć pewne prawidłowości. W pierwszych dwóch kadencjach, w
których obowiązywały przepisy o inicjatywie obywatelskiej, Sejm ani razu nie odrzucił takiego
projektu. Co więcej, spośród inicjatyw wniesionych zarówno w III, jak i w IV kadencji większość
została przez parlament przyjęta, nieliczne zaś uległy dyskontynuacji106. Spośród tych, które
zakończyły się w V kadencji jedna została przyjęta, zaś większość uległa dyskontynuacji, co było
spowodowane tym, że była to kadencja skrócona i wiele projektów, nad którymi prace miały być
kontynuowane przepadło na skutek przedterminowego rozwiązania parlamentu. Zmianę widzimy
natomiast w kolejnej, VI kadencji Sejmu, gdzie większość projektów obywatelskich (5) została
przez Sejm odrzucona. Te inicjatywy, które zostały już rozstrzygnięte w trakcie VII kadencji także
w większości zostały przez parlament odrzucone. Mamy więc do czynienia ze zmianą w czasie.
Oceniając zbiorczo dorobek 18 lat funkcjonowania mechanizmu obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej (wykres 2.3) można stwierdzić, że mamy do czynienia ze stosunkowo
wyrównanymi proporcjami projektów przyjętych, odrzuconych i dyskontynuowanych. Analizując
kolejne kadencje widzimy, że proporcje te znacznie się różnią. Pierwszego odrzucenie
obywatelskiego projektu w głosowaniu sejmowym miało miejsce 19.09.2008 r. 107, a więc ponad
10 lat od wprowadzenia mechanizmu inicjatywy obywatelskiej. Po obaleniu tego swoistego
„ustawodawczego tabu”, jakim było nieodrzucanie projektów obywatelskich, przez kolejne 8 lat, do
końca 2016 r. odrzucono aż 18 projektów. Rekord należy do sejmu VII kadencji, gdy odrzucono aż
11 projektów obywatelskich. Jednocześnie utrzymuje się niska proporcja projektów akceptowanych
przez parlament. Wiele projektów znajduje się na różnych etapach prac parlamentarnych (por.
wykres 2.4). Ich rozstrzygnięcie pokaże, czy zaobserwowana negatywna tendencja odrzucania
projektów obywatelskich utrzyma się.
Dwukrotnie w procesie legislacyjnym dotyczącym projektów obywatelskich istotną rolę
odegrali inni aktorzy niż izba poselska. W przypadku obywatelskiego projektu Ustawy o Fundacji
Edukacji Narodowej108 (był to drugi w historii projekt zgłoszony w omawianym trybie) po przyjęciu
aktu przez Sejm, został on odrzucony przez Senat, a z racji zakończenia kadencji parlamentu, Sejm
105 Inicjatywy nie są w tym zestawieniu liczone podwójnie. Każdy projekt został przyporządkowany do tej kadencji, w
trakcie której zakończyła się dotycząca go procedura legislacyjna lub z końcem której ulegał dyskontynuacji.
106 Jeśli chodzi o projekt, który uległ dyskontynacji już na koniec III kadencji Sejmu, było to możliwe ponieważ został
on przyjęty przez izbę niższą, a odrzucony przez izbę wyższą. Ponieważ zakończył się już etap prac sejmowych, nie
miało tu zastosowania uchylenie zasady dyskontynuacji.
107 I czytanie obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli.
108 Druk nr 2397/III kad.
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nie zdążył już głosować nad uchwałą Senatu; projekt uległ dyskontynuacji. W VII Kadencji,
obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych 109 został przyjęty przez Sejm i Senat, ale
zawetowany przez prezydenta. Sejm nie zdołał uchwalić ustawy ponownie po wecie prezydenta i
projekt upadł.
Wykres 2.4. Obywatelskie projekty ustawodawcze zakończone w poszczególnych kadencjach
Sejmu.
III Kadencja (1999-2001)

2

IV Kadencja (2001-2005)

V Kadencja (2005-2007)

4

1

2

6

VI Kadencja (2007-2011)

2

VII Kadencja (2011-2015)

2

VIII Kadencja (2015-2016)

1

1

Uchwalone

5

1

11

2

2

Odrzucone

7

1

11

Dyskontynuowane

Wycofane

W toku

Źródło: Opracowanie własne.

Po analizie proceduralnych losów inicjatyw ludowych, warto spojrzeć na same projekty
przygotowywane przez komitety obywatelskie. Ponad dwie trzecie projektów to nowelizacje
istniejących ustaw, pozostałe to całościowe projekty nowych aktów prawnych. W większości
inicjatywy miały na celu wprowadzenie zmian do istniejących ustaw (por. wykres 2.5). Niektóre z
tych nowelizacji były bardziej kompleksowe, inne natomiast dotyczyły bardzo wąskich spraw. Na
przykład obywatelski projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 110 dotyczył
jedynie wprowadzenia preferencyjnej siedmioprocentowej stawki podatku VAT na odzież dziecięcą,
podczas gdy np. obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Farmaceutyczne i innych
ustaw111 wprowadzał kilkadziesiąt zmian w kilku ustawach, i stanowił projekt zupełnie nowego
uporządkowania prawa farmaceutycznego.
109 Druk nr 804/VII kad.
110 Druk nr 3764/IV kad.
111 Druk nr 2088/IV kad.
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Wykres 2.5. Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze w latach 1999-2016 według rodzaju aktu
prawnego.
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Nowelizacje
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Źródło: Opracowanie własne.

Analizując nowe projekty ustaw (nie nowelizacje), możemy wyróżnić kilka kategorii. Nowe
wersje ustaw istniejących, a więc gruntowne nowelizacje zakładające zastąpienie dotychczas
istniejącego aktu nowym projektem. Przykładem inicjatywy tego rodzaju może być nowy projekt
Kodeksu Karnego. Inną kategorią byłyby projekty ustaw przywracających pewne prawa, zazwyczaj
uchylone wcześniej przez parlament, taki restytutywny charakter miały także liczne projekty
nowelizacyjne. Przykładem może być obywatelski projekt Ustawy o Funduszu Alimentacyjnym 112,
który został wniesiony pod koniec 2004 r., wkrótce po likwidacji funduszu przez parlament. W tym
przypadku nie proponowano przywrócenia prawa

we wcześniej obowiązującej wersji, ale w

nowym, zmienionym kształcie. Kolejna kategoria to nowe projekty ustaw, a więc akty prawne
regulujące kwestie nie będące wcześniej przedmiotem legislacji. Przykładem jest obywatelski
projekt Ustawy o zakazie promowania przemocy w mediach 113. Ostatnią wyróżnioną kategorią
mogą być ustawy incydentalne (tzw. specustawy). Według Trybunału Konstytucyjnego tego typu
akty wyróżnia „epizodyczny charakter będący konsekwencją faktu, że [mają] zastosowanie w
zamkniętym zbiorze stanów faktycznych”114. W historii projektów obywatelskich mieliśmy do
czynienia z dwoma takimi przypadkami – pierwszy dotyczył restrukturyzacji i prywatyzacji
Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi115, natomiast drugi zachowania większościowego pakietu akcji
112 Druk nr 3392/IV kad.
113 Druk nr 2918/III kad.
114 Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt K 37/12.
115 Druk nr 3854/IV kad.
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przez rząd przy prywatyzacji Grupy LOTOS S.A. 116. W obydwu przypadkach potrzebę
uregulowania ustawowego wnioskodawcy argumentowali wyjątkowością sytuacji i potrzebą
zastosowania nadzwyczajnych środków w celu ochrony interesu państwa.
Wartym odnotowania zjawiskiem było stosowanie inicjatywy ustawodawczej jako swoistej
obywatelskiej „interwencji” w odpowiedzi na zmianę stanu prawnego. Na takie motywacje
natrafiamy analizując uzasadnienia do projektów legislacyjnych. Oprócz wspomnianej sprawy
funduszu alimentacyjnego, „interwencyjny” charakter miały inicjatywy dotyczące wieku
szkolnego117 będące odpowiedzią na wcześniejsze, rządowe projekty jego obniżenia, czy też
obywatelski projekt Ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych118, którego uzasadnienie
odwoływało się m.in. do faktu, że wcześniejsze nowelizacje w tej materii z 2005 r. zostały
zakwestionowane w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2012 r. i w związku z tym zachodziła
pilna konieczność uporządkowania tej materii (por. rozdz. 5.6).
Czy projekty obywatelskie dotyczyły wszystkich obszarów prawa? Na to pytanie możemy
spróbować odpowiedzieć przyporządkowując proponowane ustawy (lub nowelizacje ustaw) do
poszczególnych gałęzi prawa. Prawnicy gałąź prawa definiują, jako „całokształt norm prawnych
regulujących pewną kategorię społeczną”119. Nie istnieje jeden powszechnie przyjęty podział na
gałęzie prawa. Istnieją klasyfikacje bardziej i mniej ogólne, a także zbudowane w oparciu o różne
kryteria. Obecnie najpopularniejszym kryterium podziału na gałęzie prawa jest kryterium
przedmiotowe tj. ze względu na „kategorię stosunków społecznych regulowanych przez dany
zespół norm prawnych)”120. Idąc za Encyklopedią prawa, przyjmijmy podział na 11 podstawowych
gałęzi prawa dostosowany do systemu współczesnego prawa polskiego121:
1. Prawo konstytucyjne
2. Prawo administracyjne
3. Prawo finansowe
4. Prawo cywilne
5. Prawo rodzinne i opiekuńcze
6. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
7. Prawo karne
8. Prawo rolne i ochrony środowiska
116 Druk nr 4634/VI kad.
117 Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 4588/VI kad.
118 Druk nr 1204/VII kad.
119 A. Łopatka, Encyklopedia prawa, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1997, s. 213.
120 Ibidem, s. 214.
121 Ibidem, s. 216-229.
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9. Prawo międzynarodowe prywatne
10. Prawo procesowe karne
11. Prawo procesowe cywilne
Wyniki przyporządkowania projektów ustaw do poszczególnych gałęzi prawa pokazuje wykres 2.6.
Niekiedy możliwe było przypisanie danego projektu jednocześnie do dwóch gałęzi prawa, lecz dla
każdego projektu przyjęto jedną główną kategorię, w rezultacie każdy projekt został uwzględniony
tylko raz.
Wykres 2.6. Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze w latach 1999-2016 według gałęzi prawa
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Źródło: Opracowanie własne.

Ponad połowa projektów (34 z 61) została zaliczona do prawa administracyjnego. Jest ono
rozumiane dość szeroko, jako prawo „regulujące sposób działania administracji państwowej”122.
Większość postulatów obywatelskich odnosiło się do zmiany funkcjonowania aparatu
państwowego. Inicjatywa byłaby narzędziem wywierania presji na poprawę działania państwa. Do
tej kategorii wchodziły wszystkie inicjatywy odnoszące się do spraw edukacji (prawo oświatowe
jest traktowane jako podgałąź prawa administracyjnego) oraz do kwestii związanych z
funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Na drugim miejscu pod względem liczby projektów
znalazło się prawo pracy i ubezpieczeń społecznych – były to przede projekty dotyczące emerytur i
płac, zarówno jeśli chodzi o ogół obywateli, jak i poszczególne grupy zawodowe. Trzecie miejsce,
122 Gałęzie prawa, Serwis Adwokaci.pl, http://adwokaci.pl/galezie-prawa/.
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to prawo karne: chodzi tu zarówno o nowelizacje samego kodeksu karnego, jak też o projekty
postulujące penalizację konkretnych czynów (np. zaostrzenie kar w przypadku dokonania aborcji).
W innych gałęziach prawa znalazły się pojedyncze inicjatywy obywatelskie (por. wykres 2.6).
Przyjmując przedstawioną klasyfikację, projekty obywatelskie nie dotyczyły jedynie trzech z
wyróżnionych jedenastu gałęzi prawa. Przy tym we wszystkich trzech przypadkach jest to
zrozumiałe. Prawo cywilne jest gałęzią prawa mającą korzenie jeszcze w prawie rzymskim. Ze
swojej natury, opiera się na przepisach nowelizowanych rzadko (w Polsce reguluje je Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.). Natomiast prawo procesowe cywilne i karne to gałęzie
regulujące procedury postępowania prawnego. Są to kwestie zrozumiałe przede wszystkim dla
węższego grona prawników i profesjonalistów, wokół których trudno zbudować szersze poparcie
społeczne. Ważnym wnioskiem płynącym z tych ustaleń jest to, że choć istnieją obszary prawa,
gdzie częściej niż w innych widoczna jest aktywność obywateli, to dotyczy ona szerokiego
wachlarza kwestii, które dotykają niemal wszystkich gałęzi prawa polskiego.
Oprócz

próby

przyporządkowania

projektów

obywatelskich,

warto

spróbować

sklasyfikować je według klucza tematycznego. W tym przypadku nie posłużono się istniejącymi
kategoriami, ale stworzono nowe na postawie analizy tematyki obywatelskich propozycji
ustawodawczych. Uwidoczniło się tu duże zróżnicowanie tematyczne projektów – wiele z nich (12
z 61) było jednostkowymi przypadkami i wskutek tego trafiło do kategorii „inne”. Stworzone
kategorie i liczebności w każdej z nich przedstawia wykres 2.7.
Spośród dziewięciu stworzonych szerokich kategorii tematycznych, najwięcej projektów
zostało przyporządkowanych do kategorii „płace i emerytury” oraz „ochrona zdrowia”. Większość
inicjatyw w pierwszej kategorii dotyczyła kwestii emerytalnych i płacowych w odniesieniu do
konkretnej grupy zawodowej (odpowiednio górnicy, funkcjonariusze służb mundurowych,
pielęgniarki i położne oraz nauczyciele). Natomiast pozostałe dotyczyły kwestii pracowniczych
niezależnych od konkretnej branży. Dotykano tu kwestii takich jak: płaca minimalna, możliwość
wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, świadczenia przedemerytalne. Liczne inicjatywy
dotyczące zagadnień płacowych i emerytalnych świadczą, że są to sprawy dotyczące bezpośrednio
jakości codziennego życia szerokich grup pracowników. Ważną rolę w inicjowaniu tych projektów
odegrały związki zawodowe. Większość tych inicjatyw była koordynowana przez duże organizacje
związkowe (branżowe lub ponadbranżowe), które – korzystając ze swoich struktur - mogły
skutecznie prowadzić kampanie i zbierać podpisy na rzecz danej inicjatywy.
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Wykres 2.7. Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze w latach 1999-2016 według kategorii
tematycznych
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Źródło: Opracowanie własne.

Projekty z kategorii „ochrona zdrowia” stanowiły równie liczną grupę 11 inicjatyw. Spośród
nich, jedna dotyczyła gruntownej reformy systemu ochrony zdrowia. Pozostałe różnych zagadnień
takich jak refundacja leków, uregulowanie zawodu fizjoterapeuty, utworzenie uniwersytetu
medycznego w Bydgoszczy. Siedem inicjatyw z tej kategorii dotyczyło kwestii związanych z
zaostrzeniem (lub liberalizacją) przepisów antyaborcyjnych oraz zakazem stosowania metody
zapłodnienia in vitro.
Trzecią najliczniej reprezentowaną kategorią była „edukacja i wychowanie”. Znalazło się tu
8 projektów, z których 4 dotyczyły wprowadzenia usprawnień do publicznego systemu oświaty
(m.in. kwestie organizacji nauczania przedszkolnego i obniżenia lub podwyższenia wieku
szkolnego). Pozostałe dotyczyły zwiększenia wymiaru nauczania historii, wprowadzenia ograniczeń
w prezentacji przemocy w mediach ze względu na dobro dzieci (kwestie wychowania) oraz
ustanowienia specjalnej, państwowej Fundacji Edukacji Narodowej, która miałaby wspierać mniej
zamożnych uczniów i studentów. Duża liczba projektów związanych z kwestiami edukacji i
wychowania wynika z zainteresowania sprawami edukacji wielu obywateli. Obszar ten pobudza w
Polsce dużą aktywność społeczną. Potwierdzają to wyniki badań polskich organizacji
pozarządowych pokazują, które wykazują, że „edukacja i wychowanie” jest drugim
najpopularniejszym obszarem działalności wszystkich polskich organizacji123.
123 J. Przewłocka, P. Adamiak, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badania 2012 ,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013, s. 35.
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Pięć inicjatyw dotyczyło ustanowienia świąt i dni wolnych od pracy. Dwie z nich dotyczyły
ustanowienia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy (por. rozdz. 5.1). Kolejne dwie
dotyczyły zakazu handlu w niedziele. Piąta dotyczyła ustanowienia przez sejm święta pod nazwą
„dzień sprzedaży bezpośredniej”.
W kategorii „gospodarczej” znalazły się projekty dotyczące podatków (zmiany
preferencyjnych stawek podatkowych na odzież dziecięcą oraz odliczenia podatkowe środków
oszczędzanych w III filarze emerytalnym) oraz usprawnień dla konkretnych typów działalności
gospodarczej (m.in. zreorganizowania zasad prowadzenia aptek i zmiany w przepisach dotyczących
sprowadzania odzieży używanej).
Cztery inicjatywy zostały zaliczone do kategorii „Samorząd terytorialny”. Regulacje
dotyczące funkcjonowania samorządu w różnych obszarach znajdowały się w bardzo wielu
projektach, jednak do tej kategorii zaliczone zostały te, których głównym tematem były kwestie
związane z organizacją i funkcjonowaniem samorządu. Jeden z nich dotyczył utworzenia nowego
województwa (środkowopomorskiego), zaś pozostałe trzy - wprowadzenia zmian w zasadach
dotyczących finansowania samorządu terytorialnego (m.in. znowelizowania zasad pobierania tzw.
„janosikowego”).
Kolejną kategorię liczącą cztery projekty, stanowiły inicjatywy związane z zagadnieniami
ekologicznymi. Znalazły się tu obywatelskie projekty dotyczące wprowadzenia nowych przepisów
chroniących zwierzęta, a także przepisy dotyczące wzmocnienia ochrony parków narodowych (por.
rozdz. 5.5). Do tej kategorii zaliczony został również projekt dotyczący ustanowienia
„strategicznych zasobów naturalnych” podlegających szczególnej ochronie, do których zaliczone
zostały lasy państwowe, akweny wodne i parki narodowe.
Dwa projekty dotyczyły prywatyzacji. Mowa o przywoływanych już wcześniej
„specustawach”. Nie chodziło w nich o rozwiązania systemowe, lecz o swoistą interwencję i
zabezpieczenie interesów państwa w dwóch konkretnych sprawach prywatyzacji zakładów
należących wcześniej do państwa.
Aż 12 z 61 projektów trafiło do kategorii „inne”. Są to projekty, których nie dało się
przyporządkować do wymienionych wcześniej dziewięciu kategorii. Nie miały wspólnych
obszarów tematycznych. W zbiorze projektów obywatelskich były to przypadki jednostkowe i w
pewien sposób wyjątkowe. Przykładami mogą tu być inicjatywy dotyczące wprowadzenia
parytetów płciowych w listach wyborczych (por. rozdz. 5.3) lub projekt nowej ustawy
repatriacyjnej (por. rozdz. 5.4). Wszystkie 61 inicjatyw skutecznie wprowadzonych do Sejmu do
końca 2016 r. jest wymienionych w Aneksie 1.
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3 Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jako działanie
społeczne
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest zagadnieniem, które można badać z wielu różnych
perspektyw. Dotychczas w Polsce pisano na ten temat głównie z perspektywy prawnej – rozważając
ramy legislacyjne przyjętych w Polsce rozwiązań (także w ujęciu komparatystycznym na tle
rozwiązań przyjętych w państwach obcych) analizowano problemy jakie stwarza stosowanie
istniejących przepisów124. Z perspektywy politologicznej koncentrowano się na opisie obywatelskiej
inicjatywy legislacyjnej, jako jednego z instrumentów demokracji bezpośredniej 125. W pracy
przyjmuję socjologiczny punkt widzenia na badane zagadnienie. Jest to możliwe, jeśli potraktujemy
konkretne inicjatywy obywatelskie, jako przykłady działania społecznego realizowanego przez
podmiotowych aktorów w konkretnym społecznym kontekście.

3.1 Działanie społeczne w ujęciu socjologicznym
Działanie społeczne jest jednym z podstawowych pojęć socjologii. Nie ma bowiem społeczeństwa
bez działania. Jak pisze Piotr Sztompka: „Społeczeństwo istnieje tylko o tyle, i tylko dopóty dopóki
jacyś ludzie podejmują wobec siebie jakieś działania.” 126 Wczesne, pozytywistyczne koncepcje
socjologiczne postulowały ograniczenie pola badawczego jedynie do zjawisk obserwowalnych z
zewnątrz, a więc w kontekście ludzi jedynie do ich zachowań. Od czasów Maksa Webera i nurtu
„socjologii rozumiejącej” stawało się jasne, że socjologia musi brać pod uwagę odmienność od
nauk przyrodniczych, jeśli chodzi o przedmiot badawczy. Musi uwzględniać to, że ludzie postępują
intencjonalnie, dokonują wyborów spośród wielu możliwych opcji oraz kierują się wartościami.
Zachowania ludzkie mają więc swój sens i znaczenie, a zatem należy je traktować właśnie jako
„działania”. Zdaniem Zygmunta Baumana zmiana ta ma znaczenie „decydujące dla charakteru całej
socjologii”127. Można więc powiedzieć, że „odkrycie” swoistości działania społecznego leżało u
podstaw wykształcenie się odrębnej dyscypliny naukowej, jaką jest socjologia.
Za pierwszego i najważniejszego myśliciela, który z pojęcia działania uczynił kamień
węgielny swojej teorii uznaje się zazwyczaj właśnie Maksa Webera. Swoje opus magnum – książkę
124 por. P. Uziębło, Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych..., op.
cit.; A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, i M. Herrman, Obywatele decydują. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich, Instytut Spraw Obywatelskich, Łódź 2012.
125 por. M. Marczewska-Rytko, Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001; M. Marczewska-Rytko i A.K. Piasecki, Demokracja bezpośrednia:
wymiar globalny i lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010; M. Rachwał,
Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Wydawn.
Sejmowe, Warszawa 2010.
126 P. Sztompka, Socjologia: analiza społeczeństwa, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2012, s. 57.
127 Z. Bauman, Działanie społeczne, [w:] Encyklopedia Socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, t. I.
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Gospodarka i społeczeństwo rozpoczyna od stwierdzenia: „Socjologia (…) jest nauką, która dzięki
interpretacji dąży do zrozumienia działania społecznego”128. Dla Webera analiza działania – próba
jego zrozumienia jest sednem nauk społecznych. Właśnie to odróżnia je od nauk o przyrodzie.
Podczas gdy te ostatnie mają do czynienia z procesami powtarzalnymi i przewidywalnymi (prawa
przyrodnicze), te pierwsze mają za przedmiot działania ludzi, którzy obdarzeni wolną wolą nigdy
nie będą do końca przewidywalni. Nie znaczy to, że nie można ich zrozumieć – dążenie do
specyficznie pojmowanego rozumienia działań jest dla Webera podstawową zasadą jego metody.
Weber już na samym początku swego dzieła definiuje działanie, jako takie ludzkie
zachowanie, z którym działający (bądź wielu działających) wiąże subiektywny sens 129, a działanie
społeczne jako taki rodzaj działania, które „odnosi się do zachowania innych ludzi”130. Rozumie on
przy tym „sens” jako sens intencjonalny, który pozwala nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
działający zrobił, to co zrobił. Nie jest to tożsame z założeniem racjonalności działania, ponieważ
także zachowania irracjonalne mogą mieć w tym ujęciu swój sens. Pozbawione go są jedynie
zachowania czysto odruchowe („reaktywne”). Jednocześnie Weber jest w pełni świadomy, iż
granica „sensowności” ludzkich zachowań jest płynna. Nie utożsamia on także sensu działania z
uświadamianą przez aktora intencją. Badacz może zrozumieć sens działania, nawet wtedy jeśli nie
jest on oczywisty dla działającego.
Weber nie ograniczył się do zdefiniowania pojęcia działania społecznego, ale także stworzył
swoją słynną typologię, w której wyróżnił cztery typy działania: 1) tradycjonalne; 2) afektywne;
3) wartościoworacjonalne; 4) celoworacjonalne131. Zostały one uszeregowane od tych, które
znajdują się blisko zachowań czysto odruchowych do tych, które w pełni realizuję definicję
działania.
1. Działanie tradycjonalne – to działanie powtarzane na zasadzie utartego zwyczaju, któremu
nie towarzyszy głębsza refleksja. Dlatego też leży ono najbliżej granicy z zachowaniem
czysto odruchowym. Zaliczane jest jednak do działań, ponieważ jednostka może (w różnym
stopniu) wiązać z nim subiektywny sens, poprzez świadome stosowanie się do przyjętej
tradycji. Przykładów takiego działania można podać bardzo wiele, ponieważ według Webera
większość drobnych, codziennych działań, którym ludzie nie poświęcają wiele refleksji i
może być zaliczona do tej kategorii.
128 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 6.
129 M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo..., op. cit.
130 Ibid.
131 Ibid., s. 6–20.
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2. Działanie afektywne – to działanie podejmowane pod wpływem emocji. Także i ten typ jest
według Webera przypadkiem granicznym. Może to być „nieokiełznana reakcja”, ale może
być także „świadome rozładowanie pewnego stanu uczuciowego”. Wtedy można wykazać
sens takiego zachowania, a zatem jest ono działaniem w przyjętym tu znaczeniu. Według
Webera

przykładami

działania

afektywnego

jest

zaspokajanie

„potrzeb

zemsty,

przyjemności, oddania, (...) kontemplacji”.
3. Działanie wartościoworacjonalne (wertrational) – to działanie podejmowane w
odniesieniu konkretnych wartości. Jednostka skupia się tu na planowym przeprowadzeniu
samego działania, przyjmując że jego cel jest dany i wynika z określonych założeń
aksjologicznych. Weber pisze, iż jest to działanie „wedle wymagań lub przykazań”, które
jest kierowane poprzez poczucie tego, co w danej sytuacji słuszne lub wymagane. Mieszczą
się tu np. działania nakazane religijnie, ale także wszelkie działania podejmowane „dla
dobra sprawy”, „w obronie godności” itp.
4. Działanie celoworacjonalne (zweckrational) – są to działania, w których aktor świadomie
wybiera zarówno cele działania, jak i środki do ich osiągnięcia. Kontroluje też ewentualne
skutki uboczne. Jest to więc typ działania, w którym jednostka ma nad swoim działaniem
największą kontrolę. W przeciwieństwie do działania wartościoworacjonalnego nie ma on
narzuconej hierarchii celów, ale może je sam swobodnie dobierać według własnych
preferencji, a następnie planować środki do osiągnięcia tych celów tak, aby
„zmaksymalizować użyteczność krańcową”. Weber nieprzypadkowo używa tu określenia
stosowanego w ekonomii ponieważ właśnie działanie „człowieka ekonomicznego” na
wolnym rynku jest bliskie modelowi działania celoworacjonalnego.
Kluczem do zrozumienia typologii działań społecznych Maksa Webera jest centralna dla całego
jego dorobku naukowego kategoria racjonalności. Wyróżnione przez Webera typy działania
stanowią pewne kontinuum – od najmniej racjonalnego działania tradycjonalnego aż do działania
celoworacjonalnego będącego kwintesencją racjonalności. Jak jest to wyrażone w nazwach typów,
za w pełni racjonalne uważał tylko dwa ostatnie typy, ponieważ występuje w nich element
świadomego dobierania środków do celu. Różnica polega głównie na tym, że w działaniu
wartościoworacjonalnym cele dane są z góry, ponieważ wyznaczają je wyznawane przez jednostkę
wartości, natomiast w działaniu celoworacjonalym stają się one przedmiotem doboru jednostki.
Natomiast dwa pierwsze typy działania były dla niego przypadkami granicznymi, które posiadają
jedynie elementy racjonalności, a w dużej mierze sprowadzają się do zachowań irracjonalnych.
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Dla Webera racjonalność działań była ważna dlatego, ponieważ w przyjętej przez niego
metodologii socjologii rozumiejącej to właśnie ona pozwalała na zrozumienie danego działania
przez badacza. Im bardziej racjonalne jest dane działanie, tym bardziej może być ono zrozumiałe
dla zewnętrznego obserwatora. Można je bowiem wtedy odnieść do „działania idealnego” tzn.
takiego w którym aktor kieruje się wyłącznie chłodną racjonalną kalkulacją i nie występują
„czynniki zakłócające” takie jak elementy tradycji, czy norm obowiązujących w danej społeczności.
Paradoksalnie zresztą, mimo że działanie celoworacjonalne zakłada największy poziom swobody
jednostki, to właśnie ten typ działania jest najbardziej przewidywalny ponieważ w tych samych
warunkach ludzie kierując się jedynie racjonalnością zachowają się podobnie, podczas gdy przy
działaniach wartościoworacjonalnych interpretacja wartości bywa dużo bardziej zróżnicowana.
Dlatego też – jak zauważa Weber – działania ludzkie ze sfery ekonomii (celoworacjonalne) są
bardziej regularne niż np. ze sfery religii (wartościoworacjonalne).
Zgodnie z ogólną przyjętą przez Maksa Webera metodologią wyróżnione typy działania są
typami idealnymi i w zasadzie nie występują w społeczeństwie w postaci czystej. Wchodzą ze sobą
w rozmaite relacje, z czego mogą powstawać typy mieszane. Autor Gospodarki i społeczeństwa
zaznacza, że nie zaprojektował przedstawionej typologii jako wyczerpującej klasyfikacji wszystkich
typów ludzkich działań.
Koncepcja Webera, mimo upływu lat wciąż stanowi podstawę myślenia teoretycznego o
działaniu społecznym. Klarowność, a zarazem prostota z jaką zdefiniował i usystematyzował to
pojęcie sprawiają, że jego teoria stanowi solidny fundament, na którym budują swoje konstrukcje
kolejni badacze. Nawet jeśli w wielu miejscach odchodzą od myśli Webera, zawsze jest to swego
rodzaju dialog z niemieckim uczonym.
W dwudziestowiecznej socjologii do weberowskiego rozumienia działania społecznego
odwołał się Talcott Parsons w swojej wczesnej pracy z 1937 r. pt. Structure of Social Action
(Struktura działania społecznego), gdzie w opozycji do panującego wówczas w socjologii
amerykańskiej pozytywizmu metodologicznego postulował przyjęcie za Durkheimem, Weberem i
Pareto, bardziej „europejskiej” koncepcji działania społecznego132. Parsons podjął myśl, że nie
każde ludzkie zachowanie jest działaniem. To ostatnie musi być celowe, wiązać się z subiektywnym
sensem oraz mieć mniej lub bardziej wyraźną motywację. W swojej teorii podkreślał także, że do
zrozumienia problematyki działania społecznego nie wystarczają proste, utylitarystyczne koncepcje,
w których każdym ludzkim działaniem rządzi motywacja związana z maksymalizacją korzyści.
Parsons stał na stanowisku, że należy uwzględniać także aspekt normatywny, a więc to, w jaki
132 Z. Bauman, „Działanie społeczne”, op. cit.
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sposób zinternalizowane wartości i normy mogą wpływać na kształt ludzkiego działania. W
przypadku działania społecznego, w grę wchodzi także uwzględnienie przez aktora działania
podejmowanego przez innych aktorów, wskutek czego każda jego akcja staje się jednocześnie
interakcją. W późniejszych latach Parsons rozwijał swoją wielką funkcjonalistyczną teorię systemu
społecznego, jednak nigdy nie porzucił przekonania, że problematyka działania społecznego leży u
podstaw tworzenia socjologii133.
Kolejna wielka szkoła socjologiczna, interakcjonizm symboliczny zwróciła uwagę przede
wszystkim na procesualność ludzkiego działania i to, w jaki sposób wzajemne ludzkie interakcje
tworzą rzeczywistość społeczną. Za prekursora interakcjonizmu symbolicznego uważa się George'a
Herberta Meada i jego teorię behawioryzmu społecznego, która zwracała uwagę na to, jak poprzez
działanie w istocie kształtuje się umysł i jaźń działającego. Dla rozwoju tej szkoły istotne było także
nawiązanie do socjologii rozumiejącej Webera, a w szczególności reinterpretacji tej socjologii
dokonanej przez Alfreda Schütza134. Austriacki socjolog uważał za słuszną koncentrację Webera na
subiektywnym znaczeniu nadawanym przez aktora działaniu i podzielał postulat rozumienia jako
metody badawczej. Zarzucał jednak Weberowi, że nigdy nie wyjaśnił w jaki sposób miałoby się
odbywać to rozumienie i jak badacz może podzielać intersubiektywnie punkt widzenia badanego.
Aby przezwyciężyć te problemy, dokonał syntezy teorii Webera z fenomenologią. Uznał, że
interpretacja ludzkiego działania to nie tylko zagadnienie metodologiczne, ale w istocie
konstytutywne dla całej społecznej rzeczywistości. Wszyscy aktorzy życia społecznego muszą
nieustannie interpretować działania innych135. Właściwi amerykańscy interakcjoniści jak Herbert
Blumer skupili się na badaniach komunikacji za pomocą symboli, a także procesach interpretacji
poszczególnych sytuacji i dostosowywania do nich swoich działań. Szczególną teorię działania
stworzył Erving Goffman, którego także zaliczyć można do szerokiego nurtu interakcjonistycznego.
W książce Człowiek w teatrze życia codziennego skupił się na mikrosocjologicznym badaniu
bezpośrednich interakcji między ludźmi. Użył rozbudowanej metaforyki teatralnej, aby wykazać,
jak ludzkie działanie zmienia się wobec obecności innych ludzi i w jak dużej mierze obliczone jest
na wywołanie odpowiedniego wrażenia u publiczności136.
Także na interakcjach między ludźmi, ale konceptualizowanych w odmienny sposób, skupili
się przedstawiciele kolejnego ważnego nurt współczesnej socjologii nazywanego zbiorczo
„teoriami wymiany”. Nawiązują one do wizji człowieka zawartej w ekonomii klasycznej – homo
133 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 817–818.
134 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, red. G. Woroniecka i A. Manterys, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004, s. 409–416.
135 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej..., op. cit., s. 486–491.
136 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej..., op. cit., s. 456–480.
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oeconomicus dążącego do maksymalizacji użyteczności krańcowej oraz do psychologii
behawioralnej, gdzie zachowania zwierząt badane są eksperymentalnie za pomocą aplikowania
nagród i kar. Socjologowie, w tym uznawany za założyciela tego nurtu George Homans, zdawali
sobie sprawę, że podejście czysto behawiorystyczne lub ekonomiczne nie może w pełnie wyjaśnić
ludzkich działań. Jednocześnie przyjmowali jako podstawowe założenie, że ludzie angażują się
nieustannie w relacje wymiany (dóbr materialnych i symbolicznych) i dążą do uzyskiwania jak
największych korzyści. Zakładali, że człowiek jest w swoich działaniach racjonalny. Można
powiedzieć, że na różne sposoby rozwijali refleksję nad tym aspektem działania, które Weber
nazwał celoworacjonalnym. Jednym z elementów teorii Homansa było twierdzenie o racjonalności.
Według niego ludzie kalkulują wartość nagród, które mogą uzyskać mnożąc ich wartość przez
prawdopodobieństwo ich uzyskania (mniej cenna, ale pewna nagroda jest lepsza od bardzo cennej
ale mało prawdopodobnej). Założenia te rozwinęła, korzystając z aparatu matematycznego teoria
gier, traktująca różne sytuacje społeczne jako sytuacje gry, gdzie aktorzy-gracze wybierają
optymalne strategie działania w celu realizacji swoich preferencji137.
Socjologiem i filozofem, który wszedł w dialog nie tylko z teorią działania Maksa Webera,
ale też zintegrował w swojej pracy wiele wątków należących do głównych nurtów
dwudziestowiecznej socjologii jest niemiecki uczony Jürgen Habermas. Był on przedstawicielem
tzw. szkoły frankfurckiej – grupy filozofów rozwijających w Niemczech „teorię krytyczną”. Jednak
Habermas zdołał przezwyciężyć „negatywistyczną ciasnotę”138 swojej szkoły i stworzyć także
pozytywną propozycję teoretyczną, którą zawarł w swoim opus magnum pt. Teoria działania
komunikacyjnego. Ze względu na fakt, że w swojej pracy chcę odwołać się właśnie do teorii
Habermasa, poświęcę jej więcej miejsca.

3.2 Teoria działania komunikacyjnego Jürgena Habermasa
Habermas jest przede wszystkim filozofem, jednak jego wkład w rozwój teorii socjologicznej
sprawia, że wypracował sobie stałe miejsce w naukach społecznych. Szczególne miejsce w jego
dorobku zajmuje napisana w 1981 r. Teoria działania komunikacyjnego – dzieło w którym wykłada
swoją teorię działania odwołując się przede wszystkim do źródeł socjologicznych. Tworząc teorię
działania, nie mógł też „oczywiście obejść się bez dialogu z Maksem Weberem”139. Habermas cenił
socjologię, ponieważ „jako jedyna dyscyplina nauk społecznych zachowała odniesienie do
problemów społeczeństwa jako całości”140. Jest nie tylko opisem faktów społecznych, ale także
137 Ibid., s. 283–395.
138 O. Höffe, Mała historia filozofii, tłum. J. Sidorek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 261.
139 J. Szacki, Historia myśli socjologicznej..., op. cit., s. 923.
140 J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna (t. I), tłum. A.
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teorią społeczną. Z tej przyczyny Habermas podejmuje w swoim dziele głównie dialog z
socjologami, którzy stworzyli wielkie, wszechogarniające subsystemy teoretyczne: Weberem,
Meadem, Parsonsem.
Punktem wyjścia dla Habermasa jest kwestia pojmowania racjonalności 141. Racjonalne mogą
być twierdzenia oraz działania. Racjonalność jest cechą wybitnie ludzką – nie może przysługiwać
zwierzętom, czy przedmiotom nieożywionym. Tradycyjnie pojmowana racjonalność zakłada, że
wypowiadający twierdzenia uważa własne sądy za prawdziwe, a własne działania za skuteczne tzn.
pozwalające na realizację założonych celów (mówiąc językiem Habermasa „zgłasza roszczenie do
prawdziwości i efektywności”). Taką racjonalność nazywa Habermas instrumentalno-kognitywną.
Na takim pojmowaniu racjonalności oparł swoją teorię Max Weber. Jak pisze Habermas:
Jedynie relację celów i środków, właściwą teleologicznie pojmowanemu działaniu monologicznemu uważa
[Weber] za aspekt podlegający racjonalizacji. Jeśli przyjmuje się taką perspektywę, to jedynymi aspektami
działania poddawalnymi obiektywnemu osądowi będą skuteczność kauzalnej ingerencji w istniejącą sytuację
oraz prawdziwość empirycznych sądów (...)142.

Z powyższego fragmentu można wywnioskować, że takie podejście filozof uważa za niepełne.
Oprócz racjonalności instrumentalno-kognitywnej wyróżnia on także racjonalność komunikacyjną.
W przypadku tej ostatniej, która dotyczy wyłącznie działań społecznych, kryterium oceny to stopień
w jakim osiągnięto porozumienie, a więc „przezwyciężenie zrazu subiektywnych zapatrywań” 143.
Aktor działający według racjonalności komunikacyjnej „zgłasza roszczenie ważności” dla
uznawanych przez siebie sądów, a więc próbuje do nich przekonać innych uczestników sytuacji
komunikacyjnej.
W istocie jednak Habermas traktuje te dwa rodzaje jako dwie postacie jednej racjonalności.
W obydwu przypadkach chodzi o stosowanie wiedzy, lecz na różne sposoby. Obydwa typy
racjonalności są równouprawnione, różnią się jedynie co do swojej istoty. Racjonalność
instrumentalno-kognitywną łączy Habermas ze stanowiskiem empirycystycznym i realistycznym,
gdzie podmiot próbuje racjonalnie rozwiązać jakiś obiektywnie istniejący problem. Racjonalność
komunikacyjna wiąże się z kolei ze stanowiskiem fenomenologicznym, gdzie świat nie jest dany
obiektywnie, lecz raczej uzgadniany intersubiektywnie. W takich ramach ma zastosowanie drugi
typ racjonalności, gdzie aktorzy muszą najpierw osiągnąć konsens co do dyskutowanych twierdzeń.
Podobnie jak Max Weber, który wychodząc od pojęcia racjonalności, stworzył omówioną
Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 24.
141 Ibid., s. 29–89.
142 Ibid., s. 466–467.
143 Ibid., s. 33.
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wyżej typologię działań, także i Jürgen Habermas zaproponował w oparciu o teorię racjonalności
własną typologię działań. Nie była ona jednak tak jak typologia Webera pomyślana jako kontinuum
coraz bardziej racjonalnych działań, lecz raczej zaprojektowana tak, aby uwzględnić różne rodzaje
racjonalności, włączając w to oczywiście racjonalność komunikacyjną.
Klasyfikując typy działania Habermas wychodzi od koncepcji „trzech światów” Karla
Poppera. Uznaje bowiem, że za każdą socjologiczną koncepcją działania kryją się pewne założenie
ontologiczne, nawet jeśli nie są wyrażane wprost. U Poppera „pierwszy świat” to świat obiektów
fizycznych i zdarzeń, drugi to świat przeżyć wewnętrznych, trzeci natomiast to świat tworów
symbolicznych, takich jak twierdzenia i teorie naukowe (które, raz „odkryte” istnieją autonomicznie
od świata drugiego). Habermas przetwarza na swoje potrzeby tę teorię, w szczególności rozszerza
pojmowanie „trzeciego świata”, któremu Popper nadał jego zdaniem zbyt „kognitywistycznie
zawężoną interpretację”. W ujęciu autora Teorii działania komunikacyjnego ów „trzeci świat” to
także, a może przede wszystkim świat autonomicznych od jednostek faktów społecznych takich jak
normy społeczne czy wartości. Idzie tu za brytyjskim socjologiem Ianem Jarviem, który pisał, iż
„to, co społeczne jest niezależnym obszarem między <<twardym>> światem materialnym i
<<miękkim>> światem mentalnym.”144 W rezultacie wyróżnia trzy światy: 1) obiektywny; 2)
społeczny oraz 3) subiektywny.
Następnie Habermas wyróżnia cztery typy działania, z których pierwsze trzy odpowiadają
odniesieniu działającego aktora do poszczególnych „światów”, czwarte zaś ma szczególny status
odnosząc się do wszystkich ich jednocześnie. Co ważne, tworząc swoją typologię Habermas bazuje
na dotychczasowym dorobku socjologii, wskazując nurty czy szkoły, które de facto rozwijały w
swoich pracach refleksje nad poszczególnymi typami działania. Te typy to: 1) działanie
teleologiczne; 2) działanie regulowane przez normy; 3) działanie dramaturgiczne oraz 4) działanie
komunikacyjne.
1. Działanie teleologiczne – to typ działania, w którym aktor wybiera cele i dobiera środki
działania tak, aby je osiągnąć. Jest to więc naturalnie odpowiednik Weberowskiego działania
celoworacjonalnego i działanie realizowane w oparciu o racjonalność kognitywnoinstrumentalną. Jeśli chodzi o założenia ontologiczne, jest to typ działania, w którym aktor
odnosi się do świata obiektywnego. Do działań teleologicznych zalicza się bowiem wszelkie
zabiegi za pomocą których człowiek przekształca swoje środowisko – przedsięwzięcia
inżynieryjne, czy ekonomiczne są przykładami czystego działania teleologicznego. Tego
typu działania wymagają przyjęcia istnienia jednego świata obiektywnego. Habermas
144 cyt. za: Ibid., s. 151.
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wyróżnia także działanie strategiczne, będące podtypem działania teleologicznego.
Zachodzi ono wówczas, jeśli podmiot bierze w swoim działaniu pod uwagę działania ze
strony przynajmniej jeszcze jednego racjonalnego aktora. Wymusza to opracowanie strategii
uwzględniającej różne warianty działania w zależności od zachowania partnerów. Tego typu
sytuacje analizowane są m.in. w paradygmacie teorii gier, gdzie interakcję operacjonalizuje
się jako „grę” i gdzie „gracz” maksymalizuje swoje „wypłaty” poprzez dobór odpowiednich
strategii. Działanie teleologiczne jest też obecne w licznych socjologicznych i
psychologicznych teoriach wymiany, w których aktor jest nastawiony przede wszystkim na
maksymalizację własnego zysku. Jest to także bliskie klasycznemu utylitaryzmowi i
modelowi homo eoconomicus przyjętemu w naukach ekonomicznych, gdzie jedynym celem
człowieka jest maksymalizacja korzyści przy minimalizacji kosztów.
2. Działanie regulowane przez normy – to działanie, w którym aktor odnosi się do norm i
wartości. Jest to zatem w przybliżeniu odpowiednik Weberowskiego działania
wartościoworacjonalnego. Habermas podkreśla, że o ile działanie teleologiczne koncentruje
się na aktorze działającym indywidualnie, o tyle działanie regulowane przez normy zawsze
odnosi się do grupy społecznej tworzącej porządek normatywny (zgeneralizowane
oczekiwania co do zachowania). Z tego względu w jego teorii jest to typ działania, w
którym aktor odnosi się do świata społecznego, choć, jak pisze Habermas, także i do świata
obiektywnego, ponieważ aktor zazwyczaj jest w stanie rozpoznać składniki działania
dotyczące norm oraz obiektywnie istniejące warunki tego działania (jest to rozróżnienie
częściowo analogiczne do tego, które poczynił Weber rozróżniając między wartościami
określającymi cel działania, a środkami do niego prowadzącymi). Habermas wskazuje także,
że w działaniu regulowanym przez normy istnieją dwa układy odniesienia: „układ
kognitywny”, który zakłada, że aktor zna obowiązujące w danej sytuacji normy oraz „układ
motywacyjny”, który dotyczy tego, na ile aktor się do tych norm stosuje. Jeśli chodzi o
odniesienia teoretyczne, są to wszystkie wielkie teorie funkcjonalistyczne, w których normy
odgrywają kluczową rolę, w szczególności teorie dotyczące problematyki ról społecznych.
3. Działanie dramaturgiczne – to działanie, w którym aktor chce poprzez „samoprezentację”
wywrzeć na innych aktorach stanowiących dla niego publiczność, określone wrażenie.
Czyni to poprzez kontrolowane wyrażanie własnej podmiotowości. Jest to specyficzny
rodzaj działania, które w typologii Habermasa nie jest skierowane, ani na świat obiektywny,
ani społeczny lecz na subiektywny świat aktora. Na świat subiektywny składają się przede
wszystkim uczucia i życzenia, które są dla Habermasa ściśle związane z potrzebami.
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Poprzez działanie dramaturgiczne aktor kontroluje dostęp „publiczności” do elementów
swojego świata subiektywnego (np. okazując określone uczucia), tak by wywołać w niej
określone wrażenia lub przekonania. Tego typu działanie nie miało odpowiednika w
typologii Maksa Webera. Jak pisze Habermas, jest to w ogóle najmniej opracowany przez
socjologię typ działania. Wyjątkowa pozycja przypada tu Ervingowi Goffmanowi, który
przytaczany jest w tym kontekście jako główny i podstawowy teoretyk działania
dramaturgicznego.
4. Działanie komunikacyjne – jest to działanie nastawione na osiągnięcie porozumienia
między aktorami. Musi ono rozgrywać się przynajmniej między dwoma uczestnikami – jest
więc zawsze interakcją. U Habermasa jest to czwarty i w pewnym sensie najważniejszy typ
działania społecznego. Łączy ono bowiem elementy poprzednich trzech typów, choć jest
jakościowo odmienne, przyświeca mu bowiem szczególny cel jakim jest uzgodnienie
porozumienia pomiędzy odrębnymi podmiotami. Wyjątkową rolę w tym typie działania
odgrywa język. Choć jest on używany jako medium także w pierwszych trzech typach
działania to „jedynie komunikacyjny model działania zakłada język jako medium
dochodzenia do porozumienia drogą nie na skróty (…), kiedy to mówiący i słuchający –
mając za punkt wyjścia wstępnie zinterpretowany horyzont swego świata życia –
równocześnie odnoszą się do czegoś w świecie obiektywnym, społecznym i subiektywnym,
ażeby wynegocjować wspólne definicje sytuacji.”145 Także i w przypadku działania
komunikacyjnego niemiecki myśliciel wskazuje na nurty w socjologii i filozofii analizujące
działanie z podobnej perspektywy. Są to przede wszystkim interakcjonizm symboliczny
George Herberta Meada, jak również koncepcja gier językowych późnego Ludwiga
Wittgensteina oraz hermeneutyka Hansa-Georga Gadamera. Zaznacza przy tym, że chce
uniknąć zbytniej koncentracji na samym aspekcie lingwistycznym, jak stało się to w
przypadku

etnometodologii.

Język

jest

ostatecznie

tylko

narzędziem

działania

komunikacyjnego – a mówiąc ściślej: „mechanizmem koordynacji tego działania”146. Aby
mogło zachodzić działanie komunikacyjne muszą być spełnione trzy tzw. „roszczenia
ważnościowe”:
◦ Roszczenie co do prawdziwości sądów aktora;
◦ Roszczenie co do słuszności normatywnej sądów;
◦ Roszczenie co do szczerości sądów.
145 Ibid., s. 179.
146 Ibid., s. 180.
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W tych trzech roszczeniach odbijają się trzy, omawiane już relacje aktor-świat. Mianowicie
relacje ze światem obiektywnym, społecznym oraz subiektywnym. Pozostałe trzy typy
działania koncentrowały się zasadniczo na jednej z tych relacji (z zastrzeżeniem, że
ostatecznie każde miało jakieś odniesienie do świata obiektywnego). Z tych przyczyn
Habermas traktuje działanie komunikacyjne jednocześnie jako kolejny czwarty typ
działania, ale także swego rodzaju meta-działanie, w którym działający aktorzy korzystają ze
wszystkich funkcji języka i z pełni swojej racjonalności.
Wskazując różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami działania, Habermas wyróżnia także
wspólny aspekt wszelkiego działania w sensie socjologicznym. Jest to niezmiennie „struktura
teleologiczna”, a więc ogólne założenie, że działanie ma jakiś wyodrębniony cel (choćby nie był w
pełni uświadomiony). Różnicują je natomiast mechanizmy „koordynacji”, która może opierać się na
kalkulacjach korzyści, stosunku do norm społecznych, regułach autoprezentacji oraz wreszcie
dochodzeniu do porozumienia.
Najważniejszym jednakże rozróżnieniem jest dla niego wspomniany już podział na
racjonalność instrumentalną i racjonalność komunikacyjną. W innym miejscu Teorii działania
komunikacyjnego zamieszcza alternatywną typologię rodzajów działania, w którym umieszcza
jedynie dwa z wyróżnionych wcześniej typów (tab. 3.1).
Tabela. 3.1. Alternatywna typologia działania J. Habermasa
Orientacja działania
Sytuacja działania

Ukierunkowanie na rezultat

Ukierunkowanie na
porozumienie

nie-społeczna

Działanie instrumentalne

-

społeczna

Działanie strategiczne

Działanie komunikacyjne

Źródło: J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego..., op.cit., t. I, s. 472.

W tej typologii Habermas przyjmuje dwa różnicujące wymiary: sytuację i orientację działania. W
sytuacji nie-społecznej tj. takiej w której aktor odnosi się wyłącznie do świata obiektywnego jest
możliwe wyłącznie działanie instrumentalne. Aktor chce przekształcić świat w określony sposób i
dobiera do tego odpowiednie środki. Działanie komunikacyjne nie jest możliwe w próżni
społecznej, jego istotą jest bowiem uzgadnianie perspektyw z „tym drugim” (alter). Działanie
społeczne może też być jednak działaniem strategicznym, a więc ukierunkowanym na rezultat. Tę
orientację omawiany filozof rozumie jako „zaistnienie w świecie pożądanego stanu, który w danej
sytuacji można wywołać sprawczo poprzez celowo ukierunkowane czynienie bądź zaniechanie
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czegoś”147. W przeciwieństwie do działania strategicznego w działaniu komunikacyjnym nie chodzi
o wywarcie wpływu na partnera poprzez odpowiednie zagrywki strategiczne a o wspólne uznanie
pewnego stanu rzeczy (dojście do porozumienia) w oparciu o racjonalne podstawy. W działaniu
komunikacyjnym „uczestnicy stawiają własny sukces na drugim planie; zmierzają do osiągnięcia
własnych celów pod warunkiem, że mogą swe plany działania zestroić na gruncie wspólnych
definicji sytuacji”148.

3.3 Teoria działania komunikacyjnego a demokracja i społeczeństwo
obywatelskie
Habermas podjął zagadnienia związane z demokracją i społeczeństwem obywatelskim już w
pierwszej swojej znaczącej publikacji – książce Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej149
Śledzi tam w perspektywie historycznej powstanie i ewolucję sfery publicznej. Wykształciła się ona
w XVIII w. i w dobie Oświecenia kształtowała sferę polityki. W miarę rozwoju nowoczesnej
administracji biurokratycznej oraz gospodarki kapitalistycznej postępowała jednak specjalizacja i
technicyzacja procesu rządzenia, co doprowadziło stopniowo do zmniejszania się wpływu sfery
publicznej, która już w XIX w. bardziej komentuje decyzje rządzących niż je kształtuje. Gdy zaś
sfera publiczna nie pełni swoich funkcji krytycznych, upada demokracja, maleje partycypacja i
następuje „depolityzacja społeczeństwa”150.
Do zagadnienia sfery publicznej Habermas wrócił w swoim późniejszym dziele dotyczącym
filozofii i socjologii prawa – pracy Faktyczność i obowiązywanie151. Czerpał już wtedy w pełni z
opublikowanej wcześniej Teorii działania komunikacyjnego. W tym ostatnim dziele znajdują się
podwaliny jego myślenia o społeczeństwie obywatelskim. W ujęciu Habermasa lokuje się ono w
świecie życia i jest przeciwstawione systemowi – w szczególności podsystemom państwa i
gospodarki. Przy czym oznacza to także, że jak cały świat życia, społeczeństwo obywatelskie także
jest zagrożone kolonizacją ze strony systemu 152. W tym przypadku można to rozumieć np. jako

147 Ibid., s. 472.
148 Ibid.
149 J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, tłum. W. Lipnik i M. Łukasiewicz, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
150 por. A. Kaniowski, Jürgen Habermas - metamorfozy teorii krytycznej, [w:] Wokół teorii krytycznej Jürgena
Habermasa, red. A. Szahaj i A. Kaniowski, Warszawskie Centrum Studenckie Ruchu Naukowego, Warszawa 1987,
s. 139–190; J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej..., op. cit., s. 648–649.
151 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie: teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa
prawnego, tłum. A. Romaniuk i R. Marszałek, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa 2005.
152 J.L. Cohen i A. Arato, Społeczeństwo obywatelskie a teoria społeczna., [w:] Wokół teorii krytycznej Jürgena
Habermasa, red. A. Kaniowski i A. Szahaj, tłum. Kaniowska, Warszawskie Centrum Studenckie Ruchu
Naukowego, Warszawa 1987, s. 139–190.
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etatyzację bądź komercjalizację podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a remedium upatrywać
w wolnych od biurokracji „nowych ruchach społecznych”.
Nieco inaczej Habermas przedstawia te kwestie w Faktyczności i obowiązywaniu. Wiążę się
to z ogólną zmianą nastawienia myśliciela, który z pozycji „teorii krytycznej” przechodzi do
„podejścia

rekonstrukcyjnego”,

a

w

swojej

książce

przedstawia

pewne

„mechanizmy

dekolonizacyjne”, które mogą ochronić sferę publiczną153. Nadal w centrum jego teorii znajduje się
działanie komunikacyjne, które tym razem pozwala mu wyjaśnić pochodzenie prawa i rozwiązać
tytułowy dylemat pomiędzy podejściem normatywistycznym (szukającym w prawie słuszności), a
obiektywistycznym (skupiającym się na warunkach obowiązywania prawa pozytywnego). Źródłem
prawa nie jest, jak u Kanta, „rozum praktyczny”, lecz „rozum komunikacyjny” - zdecentralizowany
splot dyskursów, w których ulokowana jest demokratyczna władza. We współczesnych
pluralistycznych społeczeństwach niemających jednego porządku normatywnego narzucanego
przez autorytety, czy instytucje „społeczeństwo musi być ostatecznie integrowane przez działanie
komunikacyjne”154.
Habermas rozważa dokładnie demokratyczny proces stanowienia prawa, którego jądrem jest
„polityka deliberatywna”. Konfrontuje ze sobą różne teorie demokracji – zarówno nazbyt
„idealistyczne”, jak i nazbyt „realistyczne” patrzące na politykę jedynie przez pryzmat działań
strategicznych, gier interesów itp. Jego „dyskursowa teoria demokracji” ma się sytuować pomiędzy
liberalizmem, zbyt skupionym na jednostkach, a republikanizmem zapatrzonym w zbiorowe pojęcie
suwerena. Koncentruje się ona na procesach dochodzenia do porozumienia (działaniach
komunikacyjnych), które odbywają się zarówno w ramach formalnych instytucji stanowiących
prawo, jak i poza nimi. Centralną pozycję ma tu opinia publiczna. „Demokratyczne kształtowanie
opinii i woli” nie tylko kontroluje, ale też w pewnym zakresie programuje wykonywanie władzy
politycznej. Opinia publiczna co prawda nie rządzi, ale może określać kierunki działania dla
władzy155.
Habermas wraca także do pojęcia sfery publicznej, którą rozumie jako „sieć dla
komunikowania opinii”, a która reprodukuje się poprzez działania komunikacyjne. Jest ona
„rezonatorem problemów społecznych” i jako taka oddziałuje na politykę 156. W ramach sfery
publicznej pewni aktorzy starają się wywierać wpływ na „publiczność”, a jeśli im się uda wywołuje
to odpowiednio duży rezonans. Tutaj właśnie istnieje pole dla społeczeństwa obywatelskiego. Jego
podmioty mogą bowiem starać się wprowadzić ważne dla siebie tematy do sfery publicznej. Co
153 P. Pluciński, Jürgen Habermas, Faktyczność i obowiązywanie (przegląd piśmiennictwa), „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2006, t.68, nr 4.
154 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie..., op. cit., s. 39.
155 Ibid., s. 319.
156 Ibid., s. 380.
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prawda „ruchy społeczne, inicjatywy obywatelskie i obywatelskie fora, zjednoczenia polityczne i
inne stowarzyszenia (…) są wprawdzie wrażliwe na problemy, ale sygnały, które wysyłają (…) są
zazwyczaj za słabe by w krótkim czasie (…) przesterować procesy decyzji” 157. W dalszej analizie
Habermas skupia się na szczególnych okolicznościach, w których instytucje społeczeństwa
obywatelskiego mogą wpłynąć na procesy decyzyjne.
W warunkach normalnych, procesy decyzyjne państwa demokratycznego działają rutynowo,
a nowe tematy wprowadzone są od wewnątrz systemu. Społeczeństwo obywatelskie ma szanse
wpłynąć na te procesy tylko wyjątkowo. Ujawnia się to w warunkach kryzysu, gdy sfera publiczna
staje się otwarta na rozwiązania „z zewnątrz”. Wtedy właśnie instytucje społeczeństwa
obywatelskiego mogą uzyskać odpowiednio duże poparcie publiki, aby system zajął się danym
tematem. „Mimo bowiem małej złożoności organizacyjnej, słabej zdolności działania i
upośledzenia strukturalnego otrzymują one wtedy, w krytycznych chwilach historycznego
przyspieszenia, szansę odwrócenia zwykłego kierunku obiegu informacji w sferze publicznej i
systemie politycznym i przez to zmiany trybu rozwiązywania problemów w całym systemie” 158
Mają one nad centrami politycznymi przewagę większej wrażliwości na nowe problemy, zdolność
ich identyfikowania i proponowania rozwiązań. Jest tak dlatego, że mają także lepsze powiązania
komunikacyjne ze światem życia, czyli mówiąc potocznie „lepiej znają problemy zwykłych ludzi”.
Proces tej zmiany, który Habermas za Cobbem, Rossem i Rossem nazywa modelem
„inicjatywy z zewnątrz” (w przeciwieństwie do inicjatyw powstających wewnątrz systemu
politycznego) rozpoczyna się na peryferiach sfery publicznej, tam gdzie istnieje gęstsza sieć
powiązań komunikacyjnych ze sferą życia prywatnego. Często jakiś nowy problem jest pierwotnie
dostrzegany jedynie przez jednostki – np. osoby bezpośrednio poszkodowane lub zaangażowanych
intelektualistów. Następnie problem może być podjęty i rozwinięty przez podmioty społeczeństwa
obywatelskiego – mowa tu zarówno o formalnych organizacjach takich jak fundacje i
stowarzyszenia, jak również o ruchach społecznych, zebraniach, konferencjach czy nawet forach
internetowych. Te z kolei mogą sprawę na tyle skutecznie nagłośnić, aby zajęły się nią media i w
ten sposób stanie się ona zauważalna w sferze publicznej. Na tym etapie mogą też być
zorganizowane demonstracje, protesty lub kampanie medialne, które przyczynią się do zwiększenia
publiczności. Finalnie temat zostaje wprowadzony do „porządku dnia” instytucji systemu
politycznego i doprowadza do zmiany (choć nie zawsze jest ona tożsama z początkowymi
postulatami formułowanym przez społeczeństwo obywatelskie) 159. Cały proces przedstawia
rysunek 3.1.
157 Ibid., s. 393.
158 Ibid., s. 400–401.
159 Ibid., s. 399–402.
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Rys. 3.1. Schemat procesu zmiany dokonanej w systemie politycznym z zewnątrz.

Źródło: Opracowanie własne na podst. J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie

Te rozważania z dzieła Faktyczność i obowiązywania są niezwykle istotne dla mojej pracy,
pokazują bowiem bliski związek pomiędzy teorią działania komunikacyjnego, demokratycznym
stanowieniem prawa, funkcjonowaniem sfery publicznej i wreszcie mechanizmami, dzięki którym
instytucje społeczeństwa obywatelskiego mogą uzyskać wpływ na prawo. Obywatelskie inicjatywy
ustawodawcze w polskim systemie prawnym mogą realizować przedstawiony wyżej model wpływu
społeczeństwa obywatelskiego poprzez sferę publiczną na system polityczny. Zgodnie z
Habermasowką „dyskursową teorią demokracji” procesy dochodzenia do porozumienia zachodzą tu
zarówno wewnątrz formalnych instytucji prawodawczych (w parlamencie), jak i na zewnątrz nich
(w sferze publicznej). Zanim przejdę do właściwej analizy, chciałbym jeszcze scharakteryzować
inicjatywy obywatelskie jako działania społeczne.
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3.4 Charakterystyka

inicjatywy

obywatelskiej

jako

działania

społecznego
Inicjatywy ustawodawcze obywateli badam z perspektywy teorii działania. Czy w świetle
przytoczonych wyżej teorii, inicjatywy te można traktować jako działanie?
Podjęcie przez grupę obywateli trudu zgłoszenia propozycji legislacyjnej jest wynikiem ich
świadomej i dobrowolnej decyzji. Wymaga wielu przygotowań i uruchomienia dużych środków.
Nie są to zatem zachowania przypadkowe, odruchowe, czy podyktowane tradycją, lecz są to
działania w pełnym znaczeniu tego słowa. Działający wiążą z nimi cel i nadają my określony sens,
gdyż zawsze da się określić motywy dla których podejmują działanie.
Podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej jest bez wątpienia działaniem
społecznym. Z istoty procedury wynika konieczność odniesienia się jednych aktorów społecznych
do innych, gdy grupa inicjatorów musi znaleźć poparcie stu tysięcy obywateli dla swojego projektu
oraz wówczas, gdy projekt jest konfrontowany w Sejmie z parlamentarzystami. Ważną rolę w tym
działaniu spełniają debaty w przestrzeni publicznej, w których dziennikarze, politycy i obywatele
wzajemnie odnoszą się do działań oraz ich uzasadnień.
Podejmowane obywatelskie inicjatywy ustawodawcze spełniają definicję „działań
społecznych” sformułowaną przez Maksa Webera. Można dodatkowo charakteryzować je jako
działania wysoce złożone. Składają się z wielu powiązanych ze sobą etapów, które muszą być
wykonane, aby osiągnąć zamierzony cel, są też znacznie rozciągnięte w czasie. Anthony Giddens,
w swojej teorii działania wyróżnił tego typu długookresowe, złożone działania mające konkretny
cel i nadał im miano „projektów” 160. Przeprowadzenie inicjatywy obywatelskiej można – za
Giddensem – nazwać projektem. Są to także działania zbiorowe, gdyż z przyczyn proceduralnych,
nie jest możliwe, aby obywatelską inicjatywę legislacyjną podjął pojedynczy aktor. Komitet
społeczny będący podmiotem zgłaszającym taką inicjatywę musi liczyć co najmniej piętnaście
osób. Koordynacja akcji zbierania podpisów wymaga zazwyczaj zaangażowania dużo większej ich
liczby. Podmiot czy też aktor podejmujący inicjatywę to niemal zawsze podmiot czy też aktor
zbiorowy. Edmund Wnuk-Lipiński pisze, że „głównymi aktorami życia publicznego są zbiorowości
ludzkie, które zazwyczaj przyjmują jakąś zorganizowaną postać” 161. Życie publiczne jest domeną
społecznych działań zbiorowych, i inicjatywy obywatelskie nie są tu wyjątkiem.
W przypadku inicjatyw obywatelskich, nawet jeśli formalnie podmiot działający jest
zupełnie nowym aktorem zbiorowym (komitet inicjatywy), zazwyczaj jest on w większym lub
160 A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej: pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, Nomos, Kraków
2001, s. 115–116.
161 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 211.

68

mniejszym stopniu powiązany z już istniejącymi aktorami zbiorowymi. Wnuk-Lipiński wyróżnia
pięciu najważniejszych dla życia publicznego aktorów zbiorowych. Są to kolejno: tłum, ruch
społeczny, obywatelskie organizacje pozarządowe, zorganizowane grupy interesu oraz partie
polityczne. Wstępna analiza dotychczas podejmowanych w Polsce obywatelskich inicjatyw
legislacyjnych pokazuje, że bywają one powiązane niemal z każdym z tych typów aktorów (z
oczywistym wyjątkiem tłumu). Powiązania te mogą przyjmować różny charakter. Grupa zajmująca
się inicjatywą może powstać wewnątrz innego aktora zbiorowego lub zewnętrzny aktor zbiorowy
może udzielić takiej grupie poparcia. Czasami jest to poparcie wyrażone wprost, czasami ukryte.
Relacje pomiędzy aktorem zbiorowym, jakim jest komitet inicjatywy a już istniejącym aktorem
zewnętrznym zależą też od stopnia organizacji wewnętrznej tego ostatniego. O ile bowiem partia,
czy obywatelska organizacja pozarządowa posiada formalne struktury i często wyraża swoje
stanowiska w sposób zinstytucjonalizowany i transparentny, o tyle ruch społeczny, czy grupa
interesu są dużo bardziej amorficzne, a ich działanie dużo mniej zinstytucjonalizowane.
Podjęcie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej jest także działaniem politycznym w
rozumieniu socjologii polityki. W socjologii trudno o jednoznaczną dystynkcję, co możemy nazwać
działaniem politycznym, ponieważ określenie to „przydawane jest mniej lub bardziej intuicyjnie
pod wpływem bądź to kontekstu sytuacyjnego, bądź wyinterpretowanych w drodze pośredniej
celów działań zbiorowych”162, to w omawianym przypadku kontekst jednoznacznie wskazuje na
sferę polityki. Formalnie inicjatywa obywatelska jest wszak włączeniem grupy obywateli w proces
stanowienia prawa, a zatem aktor zbiorowy, jakim jest grupa forsująca dany projekt dąży do
przejęcia przynajmniej części władzy ustawodawczej.
Podejmowanie inicjatywy jest działaniem pod kątem proceduralnym ściśle określonym
przez istniejące ramy prawne. W poprzednim rozdziale szczegółowo opisane zostały przepisy
wynikające z konstytucji i ustawy, które regulują kolejne etapy działania jakim jest zgłaszanie
inicjatywy obywatelskiej. Od strony czysto proceduralnej i formalnej wszystkie inicjatywy
przebiegają identycznie i mogą skończyć się ograniczoną liczbą rezultatów (przyjęcie, odrzucenie,
dyskontynuacja). Należy jednak wyraźnie rozróżnić proceduralne ramy, od społecznej treści tych
działań. Z tej perspektywy, z perspektywy socjologicznej widać bowiem, że inicjatywy są między
sobą bardzo zróżnicowane. Tym, co je różnicuje najbardziej jest właśnie Weberowski sens
nadawany danemu działaniu przez aktorów. Na tym właśnie aspekcie skupiam się w realizowanym
badaniu empirycznym.

162 G. Woroniecka, Działanie polityczne: próba socjologii interpretatywnej, Oficyna Naukowe, Warszawa 2001, s. 103.
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3.5 Zastosowanie

teorii

działania

komunikacyjnego

do

badania

obywatelskich inicjatyw ustawodawczych
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest zawsze złożonym, społecznym i zbiorowym działaniem
politycznym rozgrywającym się w ściśle określonych i zawsze tych samych ramach prawnych. Czy
jednak z tych przyczyn można powiedzieć, że działanie to wygląda zawsze podobnie? Analiza
przeprowadzona w poprzednim rozdziale pokazała, że tak nie jest. Inicjatywy są bardzo
zróżnicowane i mimo ograniczonej liczby, można wśród nich wskazać na różne rodzaje i typy.
Najważniejszym czynnikiem różnicującym poszczególne inicjatywy, jest to, jakie cele wiążą z nimi
działający.
Formalnie celem inicjatywy ustawodawczej jest zawsze ustanowienie nowego prawa bądź
nowelizacja starego. Przy głębszej analizie sprawa przestaje być tak oczywista. Co bowiem zrobić z
fascynującą z punktu widzenia socjologa kwestią takich inicjatyw, przy których inicjatorzy,
„racjonalnie” rzecz biorąc, z góry skazani są na porażkę, gdy wiadomo, że projekt nie jest do
zaakceptowania przez większość sejmową, a mimo to je forsują. Inicjatorzy istotnie różnią się
deklarowanymi motywacjami oraz strategiami promocji i pozyskiwania poparcia obywateli.
Do uchwycenia różnorodności i złożoności działań związanych z przeprowadzeniem
obywatelskich inicjatyw ustawodawczych pomocna może być teoria działania komunikacyjnego
Habermasa oraz stworzona przez niego typologia działania. Ważnych jest tu jednak kilka
zastrzeżeń. Teorii Habermasa nie da się zastosować w pracy badawczej bezpośrednio. Wymaga ona
adaptacji, konceptualizacji i operacjonalizacji. Habermas, analizując typy działania, bardzo silnie
koncentruje się na działaniach jednostkowych, w szczególności na aktach mowy 163. Ponadto, jak
zauważają niemal wszyscy jego interpretatorzy, Habermas tworzy teorię silnie normatywną,
wskazując ostatni z wyróżnionych typów działania (działanie komunikacyjne) jako najpełniejszy i
najbardziej złożony rodzaj działania164. W niniejszej pracy teoria ta zostanie natomiast użyta raczej
w celach opisu niż do oceny normatywnej działań. W literaturze

socjologicznej

zastosowanie

teorii Habermasa jako ramy teoretycznej do badań empirycznych jest rzadkie. Autorzy, którzy się
tego podjęli podkreślają, że możliwości jakie daje w tym względzie bogaty dorobek niemieckiego
autora pozostaje niedoceniony165.
163 A. Smrokowska-Reichmann, Problemy z dyskursem. Czytając Jürgena Habermasa, „Acta Universitatis Lodziensis.
Folia Philosophica. Ethica – Aesthetica – Practica”, b.d., nr 25/2012.
164 por. J. Szacki, Historia myśli socjologicznej..., op. cit., s. 928.
165 por. A. Anievas, Critical Dialogues: Habermasian Social Theory and International Relations, „Politics”, 2005, t.25,
nr 3, s. 135–143; A. Zakhem, Stakeholder Management Capability: A Discourse–Theoretical Approach, „Journal of
Business Ethics”, 2008, t.79, nr 4, s. 395–405; T.L. Jacobson i J.D. Storey, Development Communication and
Participation: Applying Habermas to a Case Study of Population Programs in Nepal, „Communication Theory”,
2004, t.14, nr 2, s. 99–121.
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Teoria działania komunikacyjnego stanowi jedno z najbardziej ambitnych przedsięwzięć
teoretycznych współczesnej socjologii. Żadna praca przeglądowa czy podręcznik opisujący
zagadnienia działania społecznego nie pomija propozycji Habermasa, który wychodząc od
klasycznych rozważań Maksa Webera na temat działania społecznego, rozwija je i wzbogaca
poprzez to, że integruje w swojej teorii ogromną część dorobku dwudziestowiecznej socjologii. W
swojej teorii działania odnosi się do teorii wymiany, teorii gier, funkcjonalizmu, teorii Ervinga
Goffmana oraz do interakcjonizmu symbolicznego, nie negując żadnego z tych nurtów, a raczej
wskazując pole, na którym dana teoria może najlepiej uchwycić istotę działania społecznego. Z tego
względu chciałbym teorię Habermasa traktować przede wszystkim jako metateorię, czy też teorię
„parasolową”, która pozwala w jak najpełniejszy sposób analizować działania społeczne.
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4 Metoda badań własnych
Przegląd obywatelskich inicjatyw obywatelskich podejmowanych w latach w Polsce 1999-2016
stanowił wstęp do badań własnych o charakterze jakościowym. Celem badań było głębsze
zrozumienie społecznej praktyki stosowania tego instrumentu demokracji bezpośredniej. Poniżej
przedstawię cele badania i pytania badawcze postawione w oparciu o teorię działania
komunikacyjnego Jürgena Habermasa. Następnie omówione zostaną kryteria doboru przypadków
do analizy, zastosowane metody i techniki badawcze, a także przebieg procesu badawczego.

4.1 Cele i pytania badawcze
Badania realizowały szereg celów o charakterze poznawczym, metodologicznym i praktycznym.
Ponieważ podjęty temat nie był dotychczas przedmiotem refleksji socjologicznej, cele badania były
w pierwszej kolejności deskryptywne i eksploracyjne. Chodziło o przedstawienie wybranych
inicjatyw obywatelskich jako zbiorowego działania społecznego w całym jego bogactwie z
uwzględnieniem

zróżnicowanych

uwarunkowań

społeczno-politycznych.

przedstawienie

komponentów,

celowościowych,

normatywnych,

Celem

było też

dramaturgicznych

i

komunikacyjnych w analizowanych działaniach z użyciem ram pojęciowych odwołujących się do
teorii działania komunikacyjnego. Badanie miało też cele eksplanacyjne takie jak: wyjaśnienie
motywów stojących za podejmowaniem inicjatyw oraz strategii stosowanych przez aktorów oraz
ustalenie czynników decydujących o skuteczności bądź nieskuteczności inicjatyw.
Cele metodologiczne obejmowały wykorzystanie typologii działania stworzonej przez
Habermasa do operacjonalizacji pojęć w badaniu empirycznym. Jego dorobek rzadko
wykorzystywany jest w kontekście badawczym, mimo swojego bogactwa i uniwersalnego
charakteru. Celem metodologicznych było także udoskonalenie metod socjologicznej analizy
procesu legislacyjnego z jednoczesnym wykorzystaniem źródeł różnego typu (danych zastanych i
wywołanych).
Badanie miało też realizować cele praktyczne. Z jego wyników mogą skorzystać obywatele,
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, jak również politycy i prawodawcy. Poznanie
warunków skuteczności działania przy składaniu obywatelskich inicjatyw ustawodawczych oraz
identyfikacja systemowych przeszkód dla ich skutecznej realizacji przyczyni się, mam nadzieję, do
ich lepszego i bardziej świadomego stosowania tego instrumentu w przyszłości.
Mając na uwadze wymienione cele, wyprowadzone zostały szczegółowe pytania badawcze.
Odnosiły się one do przyjętych wcześniej założeń teoretycznych, w szczególności do typologii
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przedstawionej w teorii działania komunikacyjnego. Bazowały także na wstępnej diagnozie
dotyczącej stosowania inicjatyw obywatelskich w Polsce. Pytania można podzielić na trzy grupy:
dotyczące charakterystyki poszczególnych inicjatyw, dotyczące analizy działania w oparciu o teorię
Habermasa oraz dotyczące ogólnego znaczenia mechanizmu inicjatywy dla demokracji:
I. Pytania badawcze dotyczące podstawowej charakterystyki inicjatyw:
•

Kto organizował i zakładał komitety inicjatywy ustawodawczej?

•

Jaka była geneza podejmowania inicjatyw?

•

Jak przebiegała kampania promocyjna i zbieranie podpisów?

•

Jak przebiegał proces legislacyjny inicjatyw?

•

Jakie były bezpośrednie i pośrednie efekty podjętych inicjatyw?

II. Pytania badawcze dotyczące analizy działania:
•

Czy w analizowanych inicjatywach występował aspekt działania strategicznego; w jaki
sposób się przejawiał?
◦ Czy inicjatorzy stosowali argumentację opartą o roszczenia do prawdziwości?
◦ Czy i jakie strategie i taktyki stosowali inicjatorzy w swoim działaniu?

•

Czy w analizowanych inicjatywach występował aspekt działania regulowanego przez
normy; w jaki sposób się przejawiał?
◦ Czy inicjatorzy stosowali argumentację opartą o roszczenia do słuszności?
◦ Czy inicjatorzy odwoływali się w swoim działaniu do norm i wartości społecznych?

•

Czy w analizowanych inicjatywach występował aspekt działania dramaturgicznego; w jaki
sposób się przejawiał?
◦ Czy inicjatorzy stosowali argumentację opartą o roszczenia do szczerości?
◦ Czy inicjatorzy uwzględniali to, jak inni aktorzy będą postrzegali ich komitet?

•

Czy w analizowanych inicjatywach występował aspekt działania komunikacyjnego; w jaki
sposób się przejawiał?
◦ Czy inicjatorzy komunikowali się z odbiorcami w sferze publicznej?
◦ Czy i w jaki sposób inicjatorzy dążyli do porozumienia z parlamentarzystami?
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III. Pytania dotyczące znaczenia mechanizmu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dla
demokracji:
•

Jakie czynniki decydowały o skutecznością bądź nieskuteczności podejmowanych
inicjatyw?

•

W jaki sposób podmioty społeczeństwa obywatelskiego były w stanie uzyskać wpływ na
system prawno-polityczny z wykorzystaniem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej?

•

Jaką rolę może odgrywać mechanizm obywatelskich inicjatywy ustawodawczej we
współczesnej demokracji?

4.2 Dobór przypadków
Metoda studiów przypadków jest często stosowaną jakościową strategią badawczą, w której pewne
uogólnienia są tworzone na podstawie niewielkiej, dobranej celowo, liczby dokładnie opisanych
przypadków stanowiących przykłady pewnego zjawiska społecznego.. David Silverman przytacza
(za Keithem Punchem) trzy podstawowe cechy studium przypadku166:
•

Każdy przypadek ma ściśle określone granice;

•

Każdy przypadek jest elementem większej całości (która jest przedmiotem badania);

•

Studium przypadku zachowuje integralność i kompletność, jednocześnie uwaga badacza
skupiona jest na właściwym problemie badawczym.

Silverman przestrzega, że zachowanie tych zasad w praktyce wymaga, aby „jednostka analizy była
określona już na wstępie, aby sformułować wyraźną strategię badawczą” 167. Zgadzając się z tym
postulatem, ustalono, że jednostką analizy były pojedyncze obywatelskie inicjatywy ustawodawcze.
To pojęcie obejmuje zarówno projekt legislacyjny, jak i cały towarzyszący mu proces, od założenia
komitetu inicjatywy obywatelskiej, zbieranie podpisów, wniesienie inicjatywy do parlamentu,
stadia procesu legislacyjnego, aż do ewentualnego ostatecznego przyjęcia bądź odrzucenia
zaproponowanych zmian legislacyjnych, a także ewentualne kontynuacje prac nad przedmiotem
inicjatywy w postaci innych inicjatyw legislacyjnych (np. poselskich bądź rządowych).
Kluczową kwestią w badaniach opartych o studia przypadku jest odpowiednio
przeprowadzony dobór przypadków. Jest to trudny problem metodologiczny, wobec którego

166 D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2010, s. 167–180.
167 Ibid., s. 167.
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badacze stosują różne rozwiązania168. Może to być łączenie danych ilościowych z jakościowymi
(np. dobór przypadków o których wiemy, że są najczęstsze). Może być dobór celowy, ze względu
na z góry wyróżnione kryteria. Można także zastosować dobór teoretyczny (który może być
traktowany jako szczególny przypadek doboru celowego), w którym dobieramy przypadki od razu
pod kątem przyjętej teorii. Uwe Flick przytacza (za Michaelem Pattonem) szereg metod doboru
celowego. Zależnie od charakteru badanych zjawisk można dobierać przypadki typowe lub
ekstremalne, odstające. Zazwyczaj także dąży się do zapewnienia w próbie maksymalnej
zmienności169.
W badaniu analizowanych było 6 wybranych przypadków inicjatyw, które zostały dobrane
celowo ze względu na dwa kryteria:
•

rodzaj aktu legislacyjnego - podział na zupełnie nowe projekty oraz nowelizacje projektów
istniejących;

•

bezpośredni wynik inicjatywy w parlamencie – uchwalenie, odrzucenie lub dyskontynuacja.

Założono, że w próbie znajdą się po dwie inicjatywy reprezentujące każdy z końcowych wyników,
przy czym jeden z nich będzie nowym projektem, a jeden nowelizacją. Wybrane projekty
wprowadzone do matrycy doboru przedstawia tabela 4.1.
Zastosowane kryteria doboru maksymalizowały zmienność przypadków i gwarantowały, że
w obrębie badania znajdą się projekty o różnych trajektoriach przebiegu. Dodatkowo, aby
zwiększyć zmienność, 6 przypadków spełniających kryteria zostało tak dobranych, aby dotyczyły
różnorodnych tematów (podstawowe informacje o treści dobranych projektów znajdują się w
tabeli 4.2). Dobierając inicjatywy, uwzględniono tylko takie, które zakończyły całą drogę
legislacyjną. Chodziło o możliwość zbadania całościowej trajektorii danej inicjatywy. Dobrano
także inicjatywy, które odbywały się na przestrzeni dekady poprzedzającej badanie (najstarszy
przypadek zaczął się w 2008 r., najmłodszy skończył się w 2014 r.). W przypadku inicjatyw
wcześniejszych mogłyby wystąpić problemy z dotarciem do źródeł, bądź problemy z pamięcią
respondentów.

168 Ibid., s. 167–180.
169 U. Flick, Projektowanie badania jakościowego, tłum. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010,
s. 60–61.
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Tabela 4.1. Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze wybrane do studiów przypadków
1) Rodzaj aktu

Inicjatywy
zakończone
uchwaleniem przez
Sejm

2) Wynik
inicjatywy
ustawodawczej

Nowy projekt ustawy

Nowelizacja

Obywatelski projekt ustawy
o rodzinnych ogrodach
działkowych (37)

Obywatelski projekt ustawy
o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawy - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw oraz ustawy Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego,
w związku z
wprowadzeniem parytetu
płci na listach kandydatów
(29)

Inicjatywy
Obywatelski projekt ustawy o Obywatelski projekt ustawy
zakończone
przywróceniu Święta Trzech
o zmianie ustawy o
odrzuceniem przez
Króli (34)
uprawnieniach do
Sejm
bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami
publicznego transportu
zbiorowego (33)
Inicjatywy które
uległy
dyskontynuacji

Obywatelski projekt ustawy o Obywatelski projekt ustawy
powrocie do Rzeczypospolitej o zmianie ustawy o ochronie
Polskiej osób pochodzenia
przyrody (24)
polskiego deportowanych i
zesłanych przez władze
Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich (25)
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Tabela 4.2. Treść obywatelskich inicjatyw wybranych do studiów przypadków
Data
wpłynięcia

Wynik

1

Projekt zakłada przywrócenie
Obywatelski projekt ustawy o
Święta Trzech Króli i
przywróceniu Święta Trzech
ustanowienia go dniem
Króli
wolnym od pracy

24.06.2008

Odrzucony

2

Obywatelski projekt ustawy o
zmianie ustawy o
uprawnieniach do
bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami
publicznego transportu
zbiorowego

Projekt ustawy dotyczy
poszerzenia katalogu
uprawnionych do korzystania
z ustawowych ulg na
przejazdy środkami transportu
publicznego i przywrócenia
dla tych osób wymiaru ulgi w
wysokości 49%

23.03.2009

Odrzucony

3

Obywatelski projekt ustawy o
zmianie ustawy - Ordynacja
wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i
Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawy - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw oraz ustawy Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego, w
związku z wprowadzeniem
parytetu płci na listach
kandydatów

Projekt przewiduje
wprowadzenie parytetu płci
na listach kandydatów na
posłów do parlamentu
Europejskiego, na radnych, na
posłów i senatorów (liczba
kobiet na danej liście
kandydatów nie będzie mogła
być mniejsza niż liczba
mężczyzn)

22.01.2010

Uchwalony

4

Obywatelski projekt ustawy o
powrocie do
Rzeczypospolitej Polskiej
osób pochodzenia polskiego
deportowanych i zesłanych
przez władze Związku
Socjalistycznych Republik
Radzieckich

Projekt ustawy dotyczy
zrealizowania akcji
repatriacyjnej osób polskiego
pochodzenia, które same,
bądź ich wstępni byli zesłani
lub deportowani przez władze
ZSRR w ramach
stalinowskich represji

15.09.2010

Dyskontynuacja

5

Uniemożliwienie samorządom
Obywatelski projekt ustawy o
veta w sprawie tworzenia i
zmianie ustawy o ochronie
poszerzania Parków
przyrody
Narodowych.

9.12.2010

Dyskontynuacja

6

Projekt dotyczy uregulowania
Obywatelski projekt ustawy o w sposób kompleksowy
rodzinnych ogrodach
kwestii rodzinnych ogrodów
działkowych
działkowych oraz statusu
prawnego działkowców

12.10.2012

Uchwalony

Lp

Tytuł projektu

Treść projektu
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4.3 Metody i techniki zastosowane w pracy
Badanie działania społecznego stanowi duże wyzwanie metodologiczne, ponieważ wymaga
zarówno ustalenia faktycznego ciągu zdarzeń, jak i uzyskania wglądu w aspekty takie jak
motywacje, obrane cele, rozpatrywane przez aktorów taktyki i strategie.
zdecydowano się na połączenie różnych metod, aby uzyskać maksymalnie pełny obraz.
Zastosowano triangulację rozumianą jako połączenie analizy różnego rodzaju danych. Jednym z
podstawowych założeń metodologicznych było włączenie do analizy danych wywołanych i
niewywołanych170. Dane wywołane, pochodzące z wywiadów, dostarczają wiele informacji i
umożliwiają wgląd w intencje, strategie i oceny osoby zaangażowanej w działanie, ale posiadają
jednocześnie oczywiste ograniczenia. Respondenci przedstawiają swoje działania z perspektywy
czasowej i w pewnym kontekście. Mogą chcieć wywołać odpowiednie wrażenie, albo konstruować
swoje opowieści zgodnie z przyjętą przez siebie tezą np. pomijając jedne aspekty, a uwypuklając
inne.
Z tego względu równie ważna będzie analiza danych naturalnie wytworzonych
(niewywołanych), takich, jak dokumenty czy stenogramy posiedzeń sejmowych. Stanowią one
pewien zapis zdarzeń, niezależny od badacza i niewytworzony w sytuacji badawczej. Oczywiście
także i one konstruowane są w różnych kontekstach, jednak w połączeniu z innymi danymi
zwiększają one znacząco trafność analizy. Tim Rapley zauważa, że częstą tendencją w badaniach
jakościowych jest poleganie wyłącznie na wywiadach (danych wywołanych), podczas gdy wiele
zagadnień wymaga jednocześnie uwzględnienia obydwu typów danych: „Uważam za
problematyczne badania zmierzające do zrozumienia codziennych praktyk wyłącznie [podkr. aut.]
na podstawie wypowiedzi osób badanych techniką wywiadu bądź grupy fokusowej”171.
W związku z powyższymi założeniami, zastosowano następujące metody badawcze:
1. Analizę treści:
a) Projektów ustaw zgłoszonych przez komitety obywatelskich inicjatyw ustawodawczych
oraz uzasadnień do tych projektów;
b) Sprawozdań

stenograficznych

debat

sejmowych

poświęconych

analizowanym

projektom;

170 T. Rapley, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010, s. 34–37.
171 Ibid., s. 53.
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c) Materiałów promocyjnych wyprodukowanych przez komitety obywatelskiej inicjatywy
takich jak strony internetowe, ulotki, informatory itp.;
d) Relacji poświęconych danej obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej wytworzonych
przez członków komitetu inicjatywy ustawodawczej;
2. Pogłębione wywiady indywidualne.
Ad. 1. Wymienione wyżej dokumenty były analizowane pod kątem treściowym i językowym w
odniesieniu do wszystkich wybranych inicjatyw. Pomogły naświetlić sposób postrzegania
inicjatywy przez komitet, motywacje, sposoby interakcji z innymi aktorami. Wybrane zostały cztery
rodzaje dokumentów. Każdy z nich ma swoją specyfikę i inny kontekst. Razem uzupełniają się
dostarczając wiedzy o różnych aspektach inicjatywy. Analiza treści samych projektów i złożonych
do nich uzasadnień pozwoliła zapoznać się z ogólnymi założeniami projektu i najważniejszymi
argumentami stosowanymi przez inicjatorów. Stenogramy posiedzeń sejmowych przedstawiały
przebieg komunikacji z parlamentarzystami na poszczególnych etapach procesu legislacyjnego.
Z kolei materiały promocyjne wytworzone przez komitet pozwalały na wgląd w komunikację
komitetu z opinią publiczną i popierającymi ich obywatelami. Ostatni typ źródeł użyty w badaniu
nazwany został „relacje”. Pod tą nazwą włączone zostały dokumenty w których aktorzy sami
relacjonowali przebieg inicjatyw. Były to głównie artykuły pisane przez przedstawicieli komitetów
np. na potrzeby periodyków wydawanych przez organizacje zaangażowane w inicjatywę albo
różnego rodzaju biuletynów informacyjnych. W tę kategorię włączone zostały także wywiady
prasowe z przedstawicielami komitetów przeprowadzone w trakcie realizacji inicjatywy.
Ad. 2.

Pogłębione wywiady indywidualne zostały przeprowadzone z osobami najbardziej

zaangażowanymi w organizację inicjatyw obywatelskich. W pierwszej kolejności do wywiadów
zapraszano respondentów pełniących funkcje pełnomocników lub zastępców pełnomocników
komitetów inicjatywy. Przy dalszym doborze respondentów wykorzystano także elementy metody
„kuli śniegowej” tj. wskazywanie przez respondentów kolejnych osób, które były najbardziej
zaangażowane w daną inicjatywę. Wywiady miały formę częściowo ustrukturyzowaną, dzięki
czemu respondenci mieli także możliwość swobodnej narracji o swoich działaniach i możliwość
przywołania tych aspekty, które ich zdaniem były najważniejsze. Jednocześnie wywiady były
prowadzone w oparciu o dyspozycje stworzone w odniesieniu do założeń teoretycznych i pytań
badawczych. Składały się z część: (1)i wstępnej, (2) poświęconej chronologicznemu przywołaniu
poszczególnych etapów inicjatywy, (3) podsumowującej, w której respondenci pytani byli o to,
dlaczego zaangażowali się w dane działanie oraz o ocenę inicjatywy z perspektywy czasu.
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Przeprowadzenie wywiadów było niezbędne do uzyskania tych danych, których nie można było
znaleźć w dokumentach - informacji na temat motywacji i postrzegania inicjatyw przez samych
inicjatorów, rozważanych i zastosowanych taktyk i strategii oraz wyznawanych wartości.
Przeprowadzając wywiady należało się liczyć z tym, że przebieg zdarzeń, a szczególnie percepcja
własnych motywacji może, wraz z upływem czasu ulegać zniekształceniom (np. jest podatna na
wtórne racjonalizacje). W celu uniknięcia negatywnego wpływu na trafność badania stosowano
zasady triangulacji.
Użycie opisanych metod miało na celu uzyskanie różnorodnych danych, które wzajemnie
skonfrontowane pozwolą na najbardziej trafny opis rzeczywistości. Metody stosowane były
równolegle i wzajemnie na siebie wpływały. Informacje uzyskane w wyniku analizy dokumentów
pozwalały na lepsze przygotowanie do wywiadów. Dane pochodzące z wywiadów pozwalały z
kolei na głębszą i pełniejszą interpretacje informacji pochodzących z analizy dokumentów.
Tabela 4.3 przedstawia zestawienie ilościowe źródeł poddanych analizie w podziale na
poszczególne przypadki. W każdym przypadku przeprowadzono 3 wywiady pogłębione. Natomiast
liczba analizowanych dokumentów niewywołanych różniła się dla poszczególnych przypadków.
Zależała ona od dostępności dokumentów takich jak materiały promocyjne, czy relacje członków
komitetu. Łącznie analizie poddano 91 materiałów źródłowych. Miały one bardzo różną objętość
(od

jednostronicowych

ulotek

reklamowych,

do

kilkudziesięciostronicowych

zapisów

stenograficznych debat sejmowych).
Tabela 4.3. Źródła użyte do analizy w podziale na typy i przypadki
Projekty i
uzasadnienia

Stenogramy Materiały
sejmowe promocyjne

Relacje

Wywiady

RAZEM

1. Trzej
królowie

2

3

1

4

3

13

2. Bilety
ulgowe

1

3

3

2

3

12

3. Parytety

1

3

2

2

3

11

4. Repatriacja

1

3

5

3

3

15

5. Parki
narodowe

1

3

5

11

3

23

6. Ogrody
działkowe

1

4

4

5

3

17

RAZEM

7

19

20

27

18

91
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4.4 Przebieg badania
Badanie przebiegało zgodnie z przyjętą w naukach społecznych ogólną strukturą analizy
jakościowej. Dzieli się ona zazwyczaj na kilka wzajemnie zależnych etapów. Według Matthew
Milesa i Michaela Hubermana przedstawiają się one następująco:172
•

zbieranie danych,

•

redukcja / kondensacja danych (np. poprzez kodowanie),

•

reprezentacja danych,

•

wyprowadzanie wniosków.

Istotna jest refleksja, że po zebraniu danych zawsze następuje ich metodyczna redukcja (np poprzez
zakodowanie wybranych fragmentów). Nigdy nie korzystamy z ogółu zebranych danych. Redukcja
jest jednak sama w sobie ważną częścią procesu badawczego i prowadzi do „kondensacji” danych.
Następnie przedstawia się wyselekcjonowane dane tworząc pewne reprezentacje (modele)
badanych zagadnień, aby dopiero na końcu wyprowadzić wnioski. Podobnie widzi proces
badawczy Jon Lofland. W jego ujęciu zbieranie danych to dostarczanie materiału empirycznego, ale
równie ważne jest ich ogniskowanie (focusing), czyli opracowanie w odniesieniu do tematu badania
i pytań badawczych. Te dwa procesy prowadzą do efektu w postaci pełnej analizy danych173:
•

zbieranie danych (wkład empiryczny),

•

ogniskowanie danych (wkład naukowy),

•

analiza danych (wynik).

Autor zaleca jednocześnie, aby zbieranie i ogniskowanie danych odbywało się równolegle, co
pozwala na udoskonalanie zarówno procesu zbierania danych, jak i ogniskowania, np. poprzez
zbudowanie świadomości, które informacje są najbardziej kluczowe w kontekście analizy.
Zbieranie

danych

rozpoczęto

od

pozyskania

publicznie

dostępnej

dokumentacji

wytworzonej podczas prowadzenia procesu legislacyjnego (projekty z uzasadnieniami, stenogramy
posiedzeń Sejmu). Następnie katalogi dokumentów uzupełniano o materiały promocyjne i relacje.
Większość pozyskano za pomocą kwerendy internetowej, choć niekiedy konieczne było korzystanie
z internetowego archiwum Web Archive, ponieważ wiele witryn promujących konkretne inicjatywy
172 M.B. Miles i A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych, tłum. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok 2000, s.
11–13.
173 J. Lofland et al., Analiza układów społecznych: przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, red. E.
Hałas, tłum. A. Rosińska-Kordasiewicz, S. Urbańska, i M. Żychlińska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
2009, s. 22–28.
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przestało już istnieć. Część materiałów drukowanych przekazywana była przez respondentów
zaangażowanych w organizację danej inicjatywy lub też respondenci wskazywali na źródła, gdzie
można było je odnaleźć.
Wywiady indywidualne prowadzone były od marca 2016 r. do sierpnia 2017 r. W pierwszej
kolejności do wywiadów zapraszano osoby wyznaczone na pełnomocników komitetów lub ich
zastępców. We wszystkich przypadkach udało się porozmawiać przynajmniej z jedną z tych dwóch
osób. Respondenci byli też proszeni o wskazanie innych osób, które były najbardziej zaangażowane
w daną inicjatywę i mogą posiadać największą wiedzę. Niemal zawsze byli to członkowie
komitetów inicjatyw ustawodawczych. Wszystkie wywiady prowadzone były bezpośrednio przez
autora, zazwyczaj w miejscu wybranym przez respondenta jako najbardziej dla niego dogodne. Po
uzyskaniu zgody od respondenta, wywiady były nagrywane na dyktafon, a następnie poddawane
transkrypcji.
Na kolejnym etapie (kondensacji lub ogniskowania danych) wszystkie zebrane materiały
zamienione zostały na pliki tekstowe. W przypadku wywiadów były to transkrypcje. W przypadku
materiałów drukowanych (np. broszur, ulotek) były one skanowane a następnie zamieniane na tekst
oprogramowaniem typu OCR. W kolejnym kroku wszystkie materiały już w zdigitalizowanej
formie wprowadzone zostały do programu QDA Miner. Jest to program komputerowy z kategorii
CASQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) czyli aplikacja do
komputerowej analizy danych jakościowych. Pozwolił on na równoległe zarządzanie materiałami
źródłowymi o różnym charakterze przypisanymi do poszczególnych studiów przypadków.
Następnym etapem było kodowanie. Bazując na pytaniach badawczych i założeniach
teoretycznych opracowano schemat kodowania obejmujący listę 32 kodów podzielonych na 9
sekcji, w tym odnoszące się do typów działania w teorii działania komunikacyjnego (tabela 4.4).
Ostateczna lista kodów powstawała stopniowo i była wynikiem rewidowania wstępnej listy
stworzonej na podstawie pytań badawczych pod wpływem pracy z materiałem empirycznym. Takie
rewizje mają duże znaczenie dla jakości kodowania i są standardową procedurą stosowaną w
większości podejść do analizy jakościowej174.
Lista kodów została wprowadzona do programu komputerowego. Kodowanie zostało
przeprowadzone bezpośrednio przez autora. Łącznie we wszystkich materiałach zakodowano 1862
fragmenty. Szczegółowe statystyki przedstawia tabela 4.5. oraz Aneks II.

174 M.B. Miles i A.M. Huberman, Analiza danych jakościowych..., op. cit., s. 45–46.
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Tabela 4.4. Lista kodów użytych do analizy
1. Podmiot inicjujący
1.1. Członkowie
1.2. Struktura organizacyjna
1.3. Dyskusje wewnętrzne
1.4. Współdziałanie
1.5. Konflikty wewnętrzne
1.6. Zasoby
2. Geneza
2.1. Narodziny pomysłu
2.2. Pomysłodawcy
3. Kampania promocyjna
3.1. Promocja
3.2. Organizacja zbierania
4. Działanie strategiczne
4.1. Argumenty obiektywne
4.2. Strategie i taktyki
4.3. Nastawienie na konfrontację
4.4. Grupy interesu
4.5. Układy polityczne
5. Działanie regulowane przez normy
5.1. Argumenty moralne
5.2. Argumenty oparte na autorytecie
5.3. Argumenty historyczne
5.4. Argumenty prawne
6. Działanie dramaturgiczne
6.1. Argumenty odwołujące się do podmiotu (autoreferencyjne)
6.2. Rola działania dla podmiotu
6.3. Wizerunek podmiotu
7. Działanie komunikacyjne
7.1. Komunikacja z opinią publiczną
7.2. Komunikacja z parlamentarzystami
7.3. Nastawienie na porozumienie
7.4. Otwartość na negocjacje
7.5. Przeszkody w komunikacji
8. Odpowiedzi parlamentarzystów
8.1. Odpowiedzi aprobujące
8.2. Odpowiedzi krytyczne
8.3. Odpowiedzi prezentujące gotowość na negocjacje
9. Ocena końcowa
9.1. Ocena inicjatywy
9.2. Ocena procedury
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Tabela 4.5. Liczba przydzielonych kodów w podziale na przypadki
Liczba kodów

Słów w kodach

Odsetek kodów

Odsetek słów

1. Trzej królowie

348

16936

18.69%

17.78%

2. Bilety ulgowe

219

10563

11.76%

11.09%

3. Parytety

279

15811

14.98%

16.60%

4. Repatriacja

285

13310

15.31%

13.97%

5. Parki narodowe

337

14902

18.10%

15.64%

6. Ogrody działkowe

394

23744

21.16%

24.92%

RAZEM

1862

95266

100.00%

100.00%

Po zakodowaniu całości materiału generowano z pomocą programu zestawienia fragmentów
dla poszczególnych kodów. Zestawienia te poddawano dalszej analizie w celu zidentyfikowania
najważniejszych faktów dotyczących różnych aspektów poszczególnych przypadków. Każdy z
przypadków analizowany był najpierw osobno, w wyniku czego powstało sześć rozdziałów
stanowiących opisy poszczególnych inicjatyw posiadające wspólną strukturę.
Na koniec zestawiono ustalenia dotyczące poszczególnych przypadków w celu dokonania
analizy porównawczej, odnalezienia punktów wspólnych i różnic pomiędzy poszczególnymi
przypadkami, a także zidentyfikowania prawidłowości, jak np. typowych trajektorii procesu
legislacyjnego. Porównanie gotowych studiów przypadków pozwoliło na sformułowanie wniosków
końcowych.
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5 Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze – studia
przypadków
Wyniki badań zostaną przedstawione w podziale na studia poszczególnych przypadków. Każdy z
nich został szczegółowo zrekonstruowany na podstawie zebranych materiałów, tak aby można było
odtworzyć jego przebieg i kontekst oraz przeprowadzić analizę działania. Każdy z sześciu
przypadków został opisany według ramowego schematu:
1. Przedmiot projektu i proponowane regulacje,
2. Inicjatorzy projektu,
3. Geneza inicjatywy i jej kontekst,
4. Rejestracja komitetu i kampania promocyjna,
5. Przebieg procesu legislacyjnego,
6. Analiza działania,
7. Podsumowanie.
Opis zaczyna się od przedstawienia treści projektu i proponowanych w nim przepisów. Następnie
prezentowani są inicjatorzy: ludzie, organizacje, ruchy społeczne wraz z krótką charakterystyką.
Odtwarzane są okoliczności i kontekst w jakim pojawiła się inicjatywa. W dalszej kolejności
prezentowane jesty przebieg kampanii promocyjnej zbierania podpisów oraz przebieg procesu
legislacyjnego – kolejne etapy prac parlamentarnych, aż do formalnego zakończenia procedury. Po
tej części następuje właściwa analiza działania. W każdej analizowanej inicjatywie wyróżniono
cztery aspekty, odpowiadające czterem typom idealnym działania z typologii opracowanej przez
Jurgena Habermasa w Teorii działania komunikacyjnego (por. rozdz. 3).
1. Działanie teleologiczne/strategiczne – celem podejmowania inicjatywy jest uzyskanie
konkretnych zmian w prawie, a co za tym idzie w rzeczywistości społecznej i materialnej.
Aktorzy planują i koordynują swe działania tak, żeby ten cel uzyskać. Argumentacja odnosi
się do świata faktów (roszczenia do prawdziwości). Planowane są taktyki i strategie
umożliwiające osiągnięcie celu.
2. Działanie regulowane przez normy – celem podejmowania inicjatywy jest przede
wszystkim wypełnienie nakazu płynącego z norm podzielanych przez inicjatorów i ich
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zwolenników. Szanse faktycznego sukcesu inicjatywy i zmiany rzeczywistości schodzą na
dalszy plan, gdyż niezależnie od powodzenia lub porażki jej wysunięcie traktowane jest jako
imperatyw moralny (roszczenia do słuszności). W argumentacji przywoływane są wartości i
normy.
3. Działanie dramaturgiczne – celem podejmowania inicjatywy jest przede wszystkim
autokreacja aktora zbiorowego i wytworzenie u „publiczności” jego odpowiedniego obrazu.
Centralny w działaniu jest sam podmiot działający i to na nim zogniskowane są komunikaty
(roszczenie do szczerości). Działanie koncentruje się na wizerunku (np. konkretnej
organizacji), widoczne są elementy autoprezentacji i autopromocji.
4. Działanie komunikacyjne – celem jest społeczne dojście do porozumienia w danej kwestii,
uzgodnienie wspólnego rozwiązania legislacyjnego. Inicjatywa jest tu jak gdyby
zaproszeniem do dyskusji czekającym na odpowiedź, także ze strony grup o innych
poglądach. Komunikacja obywa się przy tym na dwóch poziomach. Po pierwsze ważne jest
zaprezentowanie danej kwestii szerokiej opinii publicznej. Po drugie, istnieje otwartość na
dyskusję z parlamentarzystami i negocjowanie projektu w trakcie prac legislacyjnych.
Rzeczywistość empiryczna okazała się bardziej skomplikowana, niż może sugerować
przedstawiona powyżej typologia. We wszystkich inicjatywach splatały się różne typy motywacji,
a co za tym idzie można wyróżnić komponenty różnych typów działania (choć niektóre typy mogą
być dominujące, inne zaś występować marginalnie).
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5.1 Obywatelski projekt ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli
5.1.1

Przedmiot projektu i proponowane regulacje

Obywatelski projekt ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli 175 był propozycją przyjęcia
ustawy, która ustanawiałaby dzień 6 stycznia (święto Objawienia Pańskiego, znane szerzej jako
Trzech Króli) dniem wolnym od pracy.
Spośród omawianych przypadków, była to bez wątpienia najmniej obszerna pod względem
treści i najprostsza merytorycznie propozycja legislacyjna. Projekt ustawy składał się jedynie z
czterech artykułów. Pierwszy z nich stanowił, że „przywraca się Święto Trzech Króli”. Drugi
precyzował, że oznacza to, iż dzień 6 stycznia będzie dniem wolnym od pracy. Trzeci wprowadzał
odpowiednie zmiany do Ustawy o dniach wolnych o pracy, czwarty wprowadzał ustawę w życie.
Ustawa, po odrzuceniu przez Sejm, została zgłoszona ponownie w zmodyfikowanej wersji.
Zmieniony został tytuł na: obywatelski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego w Święto
Trzech Króli176. Artykuł pierwszy stanowił, iż „przywraca się dzień wolny od pracy w Święto
Trzech Króli”. Zmiany te wynikały z zasady, że kolejny projekt nie mógł być w pełni tożsamy z
pierwszym, odrzuconym przez wysoką izbę.

5.1.2

Inicjatorzy projektu

Inicjatorem projektu była jedna osoba – ówczesny prezydent Łodzi, a wcześniej poseł, minister,
ekonomista i działacz opozycji w czasach PRL – Jerzy Kropiwnicki. Został on pełnomocnikiem
komitetu oraz jego przedstawicielem w Sejmie. Zastępcą pełnomocnika został Włodzimierz
Tomaszewski, także polityk, ówczesny wiceprezydent Łodzi.
Inicjatorzy w zasadzie nie opierali działań komitetu na strukturach jednej czy kilku
konkretnych organizacji, choć zaczątkiem ruchu były struktury Chrześcijańskiego Ruchu
Samorządowego (ChRS) – niewielkiej partii, do której należeli wtedy Jerzy Kropiwnicki,
Włodzimierz Tomaszewski oraz inne osoby zaangażowane w inicjatywę. Do skutecznego
przeprowadzenia inicjatywy potrzeba było szerszych struktur. Ustanowiono koordynatorów
wojewódzkich, którzy rozbudowywali strukturę w danym regionie:
W Łodzi powołaliśmy komitet inicjatywy i postaraliśmy się, żeby w miastach wojewódzkich znaleźć ludzi,
którzy będą tam uczestnikami tej struktury ogólnopolskiej i oni z kolei szukali w miastach powiatowych, w

175 Druk sejmowy nr 826 z dn. 24 czerwca 2008.
176 Druk sejmowy nr 2063 z dn. 16 czerwca 2009.
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gminach i tak dalej. W ten sposób zbudowaliśmy ogólnopolską strukturę i przystąpiliśmy do prac
organizacyjnych [3K-WYW-1]177

Silną stroną inicjatorów było współdziałanie z dwiema największymi w Polsce strukturami
społecznymi: związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność” oraz Kościołem Katolickim. Od
początku inicjatywę konsultowano z biskupami i uzyskano ich akceptację. Pozwoliło to uzsykać
wsparcie w poszczególnych diecezjach i parafiach.
Poinformowałem o takiej inicjatywie, powiedziałem, że tam, gdzie będzie można wspomóc, to bardzo na to
liczymy. Reakcja przedstawicieli episkopatu była entuzjastyczna [3K-WYW-1]

Jeśli chodzi o „Solidarność”, najbardziej zaangażowany był Zarząd Regionu Ziemia Łódzka, a w
szczególności jego ówczesny przewodniczący Waldemar Krenc. Inicjatywę wspierały też niektóre
organizacje samorządowe (m.in. Liga Miejska, Wspólnota Samorządowa) oraz katolickie (m.in.
Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich).
Inicjatorzy mieli z pewnością zasoby w postaci kontaktów z przedstawicielami Kościoła, jak
również samorządowcami, działaczami „Solidarności” oraz politykami. Mieli doświadczenie
wcześniejszego zaangażowania w obywatelską inicjatywę ustawodawczą dotyczącą komunalizacji
sieci przesyłowej ciepła w Łodzi w 2005 r.178
Komitet nie posiadał środków finansowych, które mógłby przeznaczyć bezpośrednio na
swoją działalność i kampanię promocyjną. Nie zatrudniano żadnego personelu płatnego.
Organizatorzy podkreślali, że wielkim kapitałem, którym dysponowała inicjatywa był entuzjazm
ludzi, wolontariuszy, którzy odpowiedzieli na apel i zaangażowali się w działalność komitetu.
W przypadku inicjatywy Trzech Króli to tutaj głównie był ten żywioł wspólnotowy ludzi i trzeba powiedzieć,
że bardzo duże zaangażowanie tych wspólnot parafialnych. [3K-WYW-2]
A co do, że tak powiem, entuzjazmu i nastroju, to to są rzeczy, których, jak to się mówi, ani się nie da
zaplanować, ani nie da się wytworzyć, to jest albo nie ma. [3K-WYW-1]

5.1.3

Geneza inicjatywy i jej kontekst

Główny inicjator starań o przywrócenie Święta Trzech Króli, Jerzy Kropiwnicki, często powoływał
się na osobiste wspomnienia, obchodzenia tego święta w latach dziecięcych:
Można powiedzieć, że on [pomysł] dosyć dawno kiełkował, dlatego że ja z dzieciństwa pamiętałem te święta i
pamiętałem tamten moment, w którym one zostały usunięte z kalendarza państwowego. I było mi trochę żal,
177 Cytaty z materiałów źródłowych opatrzone są identyfikatorem składającym się z trzech elementów. Pierwsza litera
wskazuje, którego z sześciu studiów przypadków dotyczy cytat. Drugi człon wskazuje na charakter materiału
(WYW – wywiady, STEN – stenogramy sejmowe, UZAS – uzasadnienie projektu, PROM – materiały promocyjne
komitetu, REL – relacje spisane przez członków komitetu). Ostatnia cyfra to numer porządkowy nadawany
materiałom tego samego typu w obrębie danej inicjatywy.
178 Obywatelski projekt ustawy o restrukturyzacji i prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA z 25.02.2005.
Nie zakończyła się ona sukcesem.

88

dlatego że one w mojej pamięci pozostały jako takie można powiedzieć ciekawe, kolorowe, z kolędnikami.
Tam gdzie mieszkałem, to jednocześnie ten 6 stycznia był ostatnim dniem, kiedy choinka jeszcze była w
domu. [3K-WYW-1]

Pewne starania związane z przywróceniem święta J. Kropiwnicki podejmował już w latach
dziewięćdziesiątych jako działacz Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Intensywniejsze
działania zaczęły się w 2002 r., gdy został wybrany na stanowisko prezydenta Łodzi. W 2003 roku
odbyły się ustalenia z prezydentami sąsiednich miast: Pabianic i Zgierza w sprawie wspólnego
obchodzenia Święta Trzech Króli. 6 stycznia 2004 r. odbył się pierwszy przemarsz trzech króli do
Archikatedry Łódzkiej, gdzie prezydenci przyjmowani byli przez ks. abp. Władysława Ziółka.
Przemarsze były w następnych latach powtarzane i stały się swego rodzaju łódzką tradycją.
Kiedy zostałem prezydentem Łodzi postanowiłem przypomnieć to święto i jego tradycje. Między innymi w
ten sposób, że z prezydentami Pabianic i Zgierza, 6 stycznia składaliśmy w żłobku przy Archikatedrze
Łódzkiej złoto, kadzidło i mirrę [3K-REL-3].

Dodatkowo, działania wokół święta wpisywały się w kontekst wielokulturowej Łodzi, silnie w
tamtych

latach

podkreślany..

Święto

Objawienia

Pańskiego

miało

bowiem

wymiar

uniwersalistyczny, podkreślało otwarcie chrześcijaństwa na wszystkie narody. Data ta pokrywała się
też z terminem Wigilii Bożego Narodzenia w tradycji prawosławnej.
17.01.2008 Jerzy Kropiwnicki uczestniczył w tzw. opłatku miast papieskich w siedzibie
Episkopatu Polski. Była to uroczystość, na która zapraszano samorządowców miast, które
odwiedził podczas swoich pielgrzymek Jan Paweł II. W trakcie tego spotkania prezydent oznajmił,
że podejmie starania o przywrócenie dnia wolnego od pracy 6 stycznia, co – jak wspominają
uczestnicy spotkania – spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony Episkopatu.
Wkrótce potem Kropiwnicki przedstawił w gronie przyjaciół i współpracowników z ChRS
oraz Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego (ŁPO) propozycję zorganizowania obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej:
No i na jednym z takich spotkań, zaraz po powrocie, po tym opłatku pan prezydent mówi: „a może byśmy się
po prostu o to pokusili, żeby taką ustawę, taką inicjatywę podjąć” [3K-WYW-3]

W krótkim czasie do komitetu inicjatywy przystąpiło około 60 osób, przygotowano projekt oraz
uzasadnienie i zebrano pierwsze 3000 podpisów.

5.1.4

Rejestracja komitetu i kampania promocyjna

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej złożono do Sejmu
w marcu 2008 r., a ostatecznie zostało ono przyjęte 8.04.2008 r., co dawało inicjatorom czas do
7.07.2008 r.
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Akcja promocyjna była od początku zakrojona na szeroką skalę. Lider inicjatywy, Jerzy
Kropiwnicki zapowiadał trzykrotne przekroczenie wymaganej liczby podpisów, co było
nawiązaniem do potocznej nazwy Święta Trzech Króli:
Myśmy od razu postanowili, że będziemy każdy wymóg ustawowy przebijać trzykrotnie [3K-WYW-1]

W ocenie inicjatorów problemu nie stanowiło znalezienie tak dużej liczby obywateli popierających
inicjatywę, lecz zaangażowanie odpowiedniej liczby wolontariuszy, którzy będą w stanie
technicznie zebrać podpisy. Lokalni koordynatorzy korzystali przy tym ze swoich sieci
społecznych, np. wykorzystując struktury organizacji do których należeli, bądź którymi kierowali:
Więc różnie to było, w większości tak jak byliśmy w tym komitecie, to każdy szef do swojego stowarzyszenia
czy tam fundacji, do swojego środowiska i organizował w swoim środowisku.[3K-WYW-3]

Największy efekt przyniosła jednak współpraca z Kościołem Katolickim. Ponieważ inicjatywa od
początku uzgadniana była z Episkopatem, uzyskano znaczące wsparcie ze strony biskupów, które z
kolei pozwoliło na dotarcie do parafii.
W to się angażowali ludzie w parafiach. Bardzo dużo ludzi zaczęło zbierać te podpisy w poszczególnych
parafiach w kraju i ten aspekt związane ze świętem również religijnym na pewno odegrał ważną rolę w tym,
że ci ludzie angażowali się poprzez te wspólnoty parafialne [3K-WYW-2]

Na poziomie parafialnym inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zarówno księża, jak i
świeccy wierni włączali się w zbieranie podpisów, zazwyczaj organizując stanowiska po
niedzielnych nabożeństwach. Niekiedy administracja kościelna bardzo aktywnie włączała się w
akcję. Organizatorzy podawali przykład diecezji tarnowskiej, gdzie kuria wzięła na siebie
koordynację zbierania podpisów ze swojego terenu i w rezultacie przesłała do biura inicjatywy w
Łodzi, przeliczony transport kart z imponującą liczbą 105 000 podpisów. Dodać należy, że
inicjatywę wsparły także duże organizacje katolickie takie: Akcja Katolicka, Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, czy Rodziny Radia Maryja.
W trakcie kampanii organizatorzy dbali o kontakt z mediami, organizując konferencje
prasowe i przesyłając regularne komunikaty o liczbie zebranych podpisów. Choć media
informowały o inicjatywie, organizatorzy oceniają, że większe znaczenie miała bezpośrednia
komunikacja poprzez stowarzyszenia, czy parafie.
Więc myślę, że tutaj największą wartością było zaangażowanie tych ludzi i bezpośrednia komunikacja,
konferencje prasowe owszem, były, ale nie przeceniałbym ich wartości [3K-WYW-2]

Komitet odniósł sukces, mimo że – w przeciwieństwie do innych analizowanych inicjatyw – nie
wypracował takich elementów identyfikacyjnych jak oddzielny logotyp, hasło czy strona
internetowa.
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Podpisy z całej Polski wysyłane były do biura w Łodzi, gdzie wolontariusze zajmowali się
ich weryfikacją, podliczaniem i pakowaniem w paczki. Apelowano o przesyłanie podpisów
partiami, tak aby zdążyć zebrać je fizycznie przed wymaganym terminem. Pod koniec trwania
kampanii problemem był strajk Poczty Polskiej, który sprawił, że część wysłanych podpisów nie
dotarła do organizatorów.
Ostateczny wynik zbiórki był mimo to bardzo pozytywny dla komitetu. Przekroczono
niemal dwukrotnie założoną liczbę, ostatecznie bowiem do sejmu złożono ponad 550 000
podpisów. Łącznie z tymi, które dotarły później bądź których nie zdążono sprawdzić i skatalogować
zebrano ich niemal 700 000.
Była to w tamtym czasie rekordowa zbiórka związana z obywatelską inicjatywą
ustawodawczą. Aby zwrócić na ten fakt uwagę opinii publicznej 24.06.2008 r. w dniu składania
podpisów w Sejmie komitet urządził uroczysty przemarsz z zebranymi podpisami.
No a potem, jak się impreza rozkręciła, to chcieliśmy także osiągnąć taki efekt, można powiedzieć, zrobienia
wrażenia. No i wobec powyższego, jak szliśmy z tym do sejmu, to postaraliśmy się, żeby to było odpowiednio
widowiskowo. [3K-WYW-1]

Członkowie komitetu i ich współpracownicy uformowali orszak trzech króli, któremu towarzyszył
znany łódzki zespół muzyczny „Trubadurzy” w strojach kolędników. Przemarsz był faktycznie
szeroko relacjonowany w mediach.
Kiedy pod koniec 2008 r., po odrzuceniu pierwszego projektu obywatelskiego (więcej w
części „Przebieg legislacyjny”), zapadła decyzja aby powtórzyć akcję, pojawił się pomysł, aby
zwiększyć obywatelską presję poprzez większą liczbę podpisów. Tym razem komitet postawił sobie
za cel zebranie miliona podpisów. Wyzwaniem było zaangażowanie tak dużej siatki wolontariuszy,
gdyż jak szacował komitet wymagać to będzie od 1000 do 3000 zbierających.
Ale tutaj zdawaliśmy sobie sprawę, że stopień trudności, zwłaszcza jeżeli chodzi o zbieranie podpisów, będzie
znacznie wyższy. Bo już z prostego takiego rachunku, jaki żeśmy przeprowadzili, wynikało, że na to, żeby w
ciągu tych trzech miesięcy zebrać te około miliona podpisów, to trzeba mieć tysiąc ludzi, którzy będą je
zbierali, w chłodzie i w niepogodzie [3K-WYW-1]

Druga inicjatywa opierała się w zasadzie o te same organizacje i osoby, które uczestniczyły w
pierwszej akcji, ale miały one większe doświadczenie i były w stanie zebrać więcej podpisów.
Drugą inicjatywę zgłoszono do Marszałka Sejmu dokładnie w Święto Objawienia
Pańskiego, 6 stycznia 2009 r., a zgłoszenie zostało przyjęte 20.01.2009, co dawało komitetowi czas
na kampanię do 20.04.2009 r. Tego dnia złożono w Sejmie ponad 930 000 podpisów, jednak jak
podawał komitet, łącznie z tymi które nie zdążyły dotrzeć na czas było to 1 136 209 podpisów.
Znów więc udało się osiągnąć zamierzony cel oraz pobić rekord ilościowy tego typu akcji.
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5.1.5

Przebieg procesu legislacyjnego

Komitet złożył projekt wraz z podpisami 24.06.2010, niemal dwa tygodnie przed upływem
trzymiesięcznego terminu kampanii. Projekt skierowano do pierwszego czytania na posiedzeniu
Sejmu decyzją z dnia 25.07.2008. Datę pierwszego czytania wyznaczono na 19.09.2008.
Prezentacji projektu podczas pierwszego czytania podjął się pełnomocnik komitetu Jerzy
Kropiwnicki. W zwięzłym przemówieniu przedstawił najważniejsze argumenty za przywróceniem
dnia wolnego 6 stycznia, ze szczególnym naciskiem na argumenty dekomunizacyjne. Swoje
wystąpienie zakończył retorycznym stwierdzeniem, iż Sejm będzie musiał dokonać wyboru
pomiędzy Józefem Piłsudskim (który po odzyskaniu niepodległości święto uznał) a Władysławem
Gomułką (który w 1960 r. zlikwidował dzień wolny).
Stanowiska klubów były zróżnicowane. Rządząca Platforma Obywatelska była przeciwna
inicjatywie, motywując to potencjalnymi wysokimi kosztami ekonomicznymi. Krytykowano także
nazwę projektu („O przywróceniu Święta Trzech Króli”) ponieważ samo święto zawsze istniało
jako święto kościelne. Przeciwne inicjatywie było także koło SDPL-Nowa Lewica, argumentując,
że nie ma powodów do wprowadzenia nowego święta, a poparcie obywatelskie zawsze zdobędzie
projekt dający nowe przywileje. Zdecydowanie za inicjatywą opowiedział się klub PiS, jak również
koalicyjny dla Platformy klub PSL. Niejasne było stanowisko klubu SLD, który zamiast
przywrócenia Święta Trzech Króli zaproponował dodatkowy ruchomy dzień wolny, do odbioru
przez pracownika w różnych terminach.
W następującej debacie udział wzięło 35 posłów, w większości popierających projekt
przedstawicieli klubu PiS. Jak zresztą stwierdzono na sali byli jedynie nieliczni posłowie PO, nie
było także przedstawicieli rządu. Poddawano w wątpliwość wyliczenia PO dotyczące dużych strat
dla gospodarki, jak również przypominano że wcześniejsze decyzje wprowadzające wolne soboty
lub zakazujące handlu w niektóre święta nie przyniosły mierzalnych strat gospodarce. W
wystąpieniach niektórych posłów pojawił się też dodatkowy argument związany z tym, że na
decyzji przywracającej święto 6 stycznia, skorzystają też Polacy wyznania prawosławnego, gdyż
dla nich ten dzień to Wigilia Bożego Narodzenia. Niektórzy z przeciwników pomysłu wskazywali,
że bardziej pożądane społecznie byłoby ustanowienie dnia wolnego w Wigilię lub w Wielki Piątek,
bądź też że ze względu na koszty ustanowienie nowego święta powinno wiązać się z likwidacją
jednego z już ustanowionych dni wolnych od pracy (np. 1 maja). Podsumowanie debaty
przedstawia tabela 5.1.
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Tabela 5.1. Wystąpienia podczas I czytania obywatelskiego projekt ustawy o przywrócenia
Święta Trzech Króli (Sejm VI kadencji, 22. posiedzenie, 19.09.2008)
Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Przedstawienie argumentów za przywróceniem

inicjatywy ustawodawczej – Jerzy Kropiwnicki

święta, z naciskiem na argumenty historyczne i
dekomunizacyjne

Oświadczenia klubów
Arkadiusz Rybicki, Przedstawiciel Klubu

Negatywna ocena projektu. Krytyka tytułu

Platforma Obywatelska

projektu oraz wskazanie negatywnych skutków
ekonomicznych. Wniosek o odrzucenie w
pierwszym czytaniu.

Elżbieta Rafalska, Przedstawicielka Klubu

Poparcie projektu, krytyka stanowiska PO.

Prawo i Sprawiedliwość

Argumenty zbliżone do inicjatorów. Wniosek o
dalsze prace w komisjach.

Izabela Jaruga-Nowacka, Przedstawiciel Klubu

Krytyka stanowiska PO, poparcie ogólnego

Sojusz Lewicy Demokratycznej

kierunku poszerzania praw pracowniczych.
Krytyka dominującej roli Kościoła Katolickiego.
Propozycja wprowadzenia dodatkowego 1 dnia
wolnego do wyboru przez pracownika.

Franciszek Jerzy Stefaniuk, Przedstawiciel

Poparcie projektu, wskazanie na wpływ świąt na

Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe.

konsumpcję. Wniosek o prace w komisjach.

Marek Borowski, Przedstawiciel Koła SDPL-

Krytyka inicjatywy. Argument, iż projekty

Nowa Lewica i Demokratycznego Koła

dające szybkie zyski obywatelom zawsze będą

Poselskiego

miały duże poparcie. Wskazanie, że
wymagałoby to zmiany Konkordatu.
Zakwestionowanie sensu prac w komisjach przy
tak prostym projekcie. Wniosek o odrzucenie w
pierwszym czytaniu.

Pytania poselskie
Pytania zadało 35 posłów.

Zdecydowana większość posłów (23) poparło
projekt, tylko 4 (wszyscy z PO) zgłaszało
zastrzeżenia.

Podsumowanie
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Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Podziękowanie za debatę odpowiedzi na

inicjatywy ustawodawczej – Jerzy Kropiwnicki

pytania. Powtórzenie większości argumentów za
przywróceniem święta, polemika z argumentami
ekonomicznymi.

Głosowanie nad wnioskiem PO i SDPL o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu
przesunięto na jedno z kolejnych posiedzeń Sejmu, 17.10.2008. Przed głosowaniem troje posłów
PiS zadało jeszcze pytania. Poseł Rafalska domagała się przygotowania stanowiska rządu i realnego
wyliczenia

kosztów

ekonomicznych

wprowadzenia

dodatkowego

dnia

wolnego

wobec

wcześniejszych sprzecznych głosów posłów. Poseł Sobecka wskazała wręcz, że wobec wzrostu
popytu wewnętrznego, skutki ekonomiczne mogą być dodatnie a nie ujemne oraz, że święto ma
znaczenie ekumeniczne, jako że w tym dniu zaczynają się się święta Bożego Narodzenia w wielu
kościołach wschodniego chrześcijaństwa.
Ostatecznie przegłosowany został wniosek o odrzucenie projektu, choć jedynie niewielką
większością 21 głosów (za odrzuceniem – 207, przeciw - 186, wstrzymało się – 2, nie
głosowało - 65). Projekt poparli wszyscy posłowie PiS i większość PSL, przeciw była większość
posłów PO (10 głosowało inaczej), SDPL i SLD.
Wobec tak szybkiego zakończenia ścieżki legislacyjnej projektu, prezydent Kropiwnicki i
jego współpracownicy postanowili jeszcze raz zmobilizować komitet i doprowadzić do ponownego
złożenia projektu. Jak wspominała jedna z osób zaangażowanych w akcję:
Pojechaliśmy do Łodzi, postanowiliśmy, że jednak drugi raz próbujemy, oczywiście ludzie się odmeldowali w
komitecie i wtedy postanowiliśmy, że tą drugą inicjatywę złożymy 6 stycznia, a co. No i 6 stycznia 2009 roku
wnieśliśmy do marszałka kolejne powiadomienie o podjęciu kolejnej inicjatywy [3K-WYW-3]

Podczas drugiej kampanii postawiono sobie za cel zebranie miliona podpisów, co miało
stanowić dla parlamentarzystów silniejszy argument na rzecz przyjęcia propozycji. Ten ambitny cel
udało się zrealizować. W opinii organizatorów, mobilizacja ta wynikała ze społecznych reakcji na
odrzucenie pierwszego projektu. Ostatecznie 17.04.2009 r. w Sejmie złożono wymaganą liczbę
podpisów.
6.01.2009, równolegle z rozpoczęciem drugiej inicjatywy obywatelskiej, swój projekt o
niemal identycznej treści złożyła grupa posłów PiS. Obydwa projekty zostały skierowane do
pierwszego czytania na tym samym posiedzeniu sejmu 1.07.2009 r.
Projekt ponownie prezentował Jerzy Kropiwnicki. Oprócz znanych już argumentów,
prezydent wszedł w polemikę ze stanowiskiem Konfederacji Pracodawców „Lewiatan”. Dowodził,
że wbrew informacjom rozpowszechnianym przez organizację, Polska nie przoduje w liczbie dni
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wolnych od pracy w Unii Europejskiej. Wskazywał też na niejednoznaczne skutki gospodarcze,
łącznie z możliwością zwiększenia, a nie zmniejszenie PKB. Projekt poselski prezentował Antoni
Macierewicz z PiS. Skupił się on na aspekcie historycznym sprawy, prezentując opór przeciwko
przywróceniu święta jako opór przed dekomunizacją.
Stanowiska ponownie prezentowali przedstawiciele klubów parlamentarnych. Stanowiska te
były zbliżone do tych z debaty nad pierwszym projektem obywatelskim. Platforma Obywatelska
ponownie wnioskując o odrzucenie projektu zasugerowała prace nad własnym rozwiązaniem, które
umożliwi ustanowienie święta 6 stycznia, choć nie było jasne na jakich zasadach. Klub SLD
skrytykował projekt bardziej jednoznacznie, niż poprzednio przypominając o propozycji
dodatkowego „ruchomego” dnia wolnego. SDPL skrytykowało także i to rozwiązanie
przypominając, że istnieją już urlopy na żądanie. PiS i PSL, jak również koło Polska XXI poparły
projekt obywatelski. Przedstawiciel rządu wystąpił z koncyliacyjnym stanowiskiem wyrażając chęć
negocjacji. Na koniec Jerzy Kropiwnicki dziękując za wsparcie, jakiego doświadczył, apelował do
posłów o nieodrzucanie projektu w pierwszym czytaniu (szczegóły debaty nad drugim projektem
obywatelskim przedstawia tabela 5.2).
Tabela 5.2. Wystąpienia podczas I czytania obywatelskiego projekt ustawy o przywróceniu
dnia wolnego w Święto Trzech Króli (Sejm VI kadencji, 45. posiedzenie, 01.07.2009)
Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Przedstawienie argumentów za przywróceniem

inicjatywy ustawodawczej – Jerzy Kropiwnicki

święta, z naciskiem na argumenty historyczne i
dekomunizacyjne, jak również niejednoznaczne
efekty gospodarcze.

Antoni Macierewicz, Prawo i Sprawiedliwość,

Zgłoszenie tożsamego z obywatelskim projektu

sprawozdawca projektu poselskiego

poselskiego jako wyraz poparcia. Utożsamienie
braku przywrócenia święta brakiem
dekomunizacji w Polsce.

Oświadczenia klubów
Arkadiusz Rybicki, Przedstawiciel Klubu

Krytyka zaangażowania kościoła w projekt oraz

Platforma Obywatelska

przedstawienie dowodów na negatywne skutki
ekonomiczne. Ponowny wniosek o odrzucenie w
pierwszym czytaniu. Zapowiedź przedłożenia
własnych rozwiązań związanych z odbieraniem
świąt w soboty.
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Elżbieta Rafalska, Przedstawicielka Klubu

Poparcie projektu, krytyka stanowiska PO.

Prawo i Sprawiedliwość

Argumenty zbliżone do inicjatorów i posła
Macierewicza. Wniosek o dalsze prace w
komisjach.

Izabela Jaruga-Nowacka, Przedstawiciel Klubu

Krytyka kościelnego charakteru inicjatywy.

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Przypomnienie propozycji wprowadzenia
dodatkowego 1 dnia wolnego do wyboru przez
pracownika.

Franciszek Jerzy Stefaniuk, Przedstawiciel

Poparcie projektu, apel o porozumienie i zgodę

Klubu Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wniosek o prace w komisjach.

Piotr Krzywicki, Przedstawiciel Koła Polska

Poparcie projektu. Krytyka stanowiska lewicy.

XXI
Marek Borowski, Przedstawiciel Koła SDPL-

Krytyka inicjatywy i powtórnego rozpatrywania

Nowa Lewica

uprzednio odrzuconego projektu. Krytyka
pomysłu ruchomego dnia wolnego. Wniosek o
odrzucenie w pierwszym czytaniu.

Pytania poselskie
Pytania zadało 33 posłów.

Zdecydowana większość posłów (28) poparło
projekt, tylko 3 wystąpiło z krytyką

Stanowisko Rządu
Radosław Mleczko. Podsekretarz Stanu w

Deklaracja otwartości na negocjacje. Wyrażenie

Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

nadziei na wypracowanie satysfakcjonującego
rozwiązania w przyszłości (propozycja PO).

Podsumowanie
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Odpowiedzi na pytania. Powtórzenie

inicjatywy ustawodawczej – Jerzy Kropiwnicki

argumentów za przywróceniem święta, apel o
nieodrzucanie inicjatywy w pierwszym czytaniu.

Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu odbyło się
jeszcze podczas tego samego posiedzenia. Także tym razem wniosek został przyjęty. Większa była
przewaga głosów (za odrzuceniem 240, przeciw – 179, wstrzymało się – 4, Nie głosowało – 37), co
wynikało głównie z większej mobilizacji posłów PO. Skutecznie została wprowadzona dyscyplina
klubowa; w powtórnym głosowaniu żaden z posłów PO nie poparł projektu.
Wkrótce po odrzuceniu projektu, 15.07.2009 roku klub PiS złożył ponownie projekt ustawy
przywracającej dzień wolny w Święto Trzech Króli (był to już czwarty projekt dotyczący tej
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kwestii). Został on w grudniu 2009 r. skierowany do pracy w komisjach ale nigdy nie był dalej
procedowany.
Tymczasem Jerzy Kropiwnicki i członkowie komitetu inicjatywy zastanawiali się, czy
podejmować po raz trzeci akcję zbierania podpisów, znów podnosząc ich liczbę. Jednocześnie do
komitetu doszły informacje, że w klubie PO odzywały się głosy niezadowolenia z dyscypliny
nakazującej odrzucenie projektu obywatelskiego. Pod koniec 2009 r. prezydent Kropiwnicki gościł
u premiera Donalda Tuska i pytał go o sprawę święta:
I wtedy przy okazji (...) zapytałem także premiera, co on na ten temat, czy koniecznie musimy zbierać te 2
miliony [podpisów]? Powiedział, że nie, że ma tylko do mnie jedną prośbę, żebym tego przez jakiś czas kilku
lat nie rozpowszechniał (...) ale że on mi daje słowo, że w ciągu dwunastu miesięcy od tej naszej rozmowy
będzie już, a może nawet krócej. No to przyjąłem to do wiadomości, można powiedzieć nie miałem powodu,
żeby w to wątpić. [3K-WYW-1].

Zapowiedzi na temat rządowej inicjatywy pojawiały się już zresztą wcześniej, także w trakcie
debaty nad drugim projektem obywatelskim. Ostatecznie w kolejne święto Trzech Króli,
6.01.2010 r. grupa posłów PO złożyła projekt ustawy179, który przywracał dzień wolny 6 stycznia,
choć jednocześnie likwidował regulacje umożliwiające „odbieranie” dni wolnych za święta
przypadające w soboty. Miało to w zamyśle projektodawców zniwelować potencjalne straty
gospodarcze wynikające ze skrócenia czasu pracy.
Pierwsze czytanie nowego projektu odbyło się 20.05.2010 r. Następnie trafił on do prac w
komisji, która zarekomendowała jego przyjęcie. Ostatecznie nowy projekt został przyjęty
24.09.2010 r. przy poparciu niemal wszystkich partii (oprócz lewicy). Zastrzeżenia zgłosił jeszcze
Senat, wracając do wątpliwości, czy można ustanowić dzień wolny w święto kościelne bez
nowelizacji Konkordatu. Kwestia ta była rozstrzygana już wcześniej i Sejm te poprawki odrzucił.
Ustawa weszła w życie. 6 stycznia 2011 r. był już dniem wolnym od pracy.
Regulacje dotyczące zwrotu dni wolnych za święta przypadające w soboty zostały przez
NSZZ „Solidarność” zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Skarga została uznana i ta część
ustawy została uchylona. W rezultacie uchwalona ustawa dotyczyła jedynie przywrócenia święta
Trzech Króli i była zasadniczo tożsama z projektem obywatelskim.

179 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy i zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy, Druk nr 2992
z dn. 17.12.2009 r.
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Rys. 5.1. Podsumowanie ścieżki legislacyjnej obywatelskich projektów dotyczących
ustanowienie dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli
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5.1.6

Analiza działania

Działanie strategiczne
Argumenty odwołujące się do sfery faktów nie były dominujące w debacie nad inicjatywą, ważny
wątek dyskusji dotyczył kwestii ekonomicznych. Chodziło o ustalenie, czy wprowadzenie dnia
wolnego generowałoby straty dla gospodarki, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Przedstawiano
różne wyliczenia, a część z nich opierała się na prostym podziale sumy rocznego PKB przez liczbę
dni pracy. Tego typu szacunki spotykały się z ostra krytyką Jerzego Kropiwnickiego, który często
odwoływał się do własnej, eksperckiej wiedzy ekonomicznej:
Z całą pewnością nie wolno, nie należy liczyć tak – ponieważ jest to błąd metodologiczny, którego do
wiadomości nie przyjmie żaden ekonomista mający stopień naukowy – żeby po prostu dzielić wielkość
dochodu narodowego przez liczbę dni roboczych, dlatego, że rzecz jest o wiele bardziej skomplikowana. [3KSTEN-2]

Kontrargumentując przytaczano fakt, że przestoje w niektórych sektorach gospodarki równoważyć
będzie zwiększony popyt w usługach i handlu w związku ze świętem. Dodatkowo, wskazywano, że
wprowadzenie nowego dnia wolnego może zostać zrekompensowane przez podwyższoną
wydajność pracy w inne dni. Odwoływano się tu w szczególności do analogii z wprowadzaniem
wolnych sobót. Pełnomocnik komitetu przytaczał dane, które świadczyły o tym, że w wyniku tamtej
operacji gospodarka nie poniosła strat a wydajność pracy w pozostałe dni tygodnia zwiększyła się o
0,5%. Domniemane zwiększenie wydajności pracy mało wiązać się z lepszym wypoczynkiem
pracownika:
Konieczność dbania o to, żeby człowiek w pracy był należycie wypoczęty, i przekonanie, że dobrze
wypoczęty, odstresowany, mający czas dla rodziny pracownik pracuje lepiej niż ten, który jest uwiązany w
kieracie niewolniczym, nie ulega wątpliwości. [3K-STEN-2]

Były to więc próby czysto pragmatycznej reinterpretacji wprowadzenia święta, gdzie nie tylko nie
stoi ono w sprzeczności z interesem gospodarczym kraju i nie przynosi spadku PKB, lecz stanowi w
istocie swego rodzaju inwestycję, która ma zwrócić się w postaci zwiększonej efektywności. Jeden
z członków komitetu ujął to w kategoriach „opłacalności”:
Oczywiście może ktoś powiedzieć, że bo to bardziej socjalny wymiar. Ja uważam, że ekonomicznie to się
bardzo opłaca. Jeżeli ludzie idą do pracy zrelaksowani, wypoczęci i przygotowani duchowo [3K-WYW-2]

Innymi argumentami odnoszącymi się do sfery faktów były porównania liczby dni wolnych w
Polsce i w Unii Europejskiej. Miejsce Polski w tych zestawieniach miało być argumentem
przesadzającym o zasadności dodania kolejnego dnia świątecznego.
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Zwracam jednocześnie uwagę, że Polska nie przoduje wśród krajów Unii Europejskiej pod względem liczby
dni wolnych od pracy w ciągu roku. Znajduje się pod tym względem na miejscu 12 wśród krajów Unii
Europejskiej. [3K-STEN-1]

Zarówno w kwestii szacowania strat w gospodarce, jak i liczby dni wolnych przedstawiciele
komitetu i zwolennicy inicjatywy prowadzili polemikę głównie z ekspertami reprezentującymi
konfederacje i związki pracodawców. Były to środowiska najbardziej przeciwne wprowadzaniu
święta, a ich sprzeciw miał przełożenie polityczne na rządzącą partię:
Problem stanowił ostry protest Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” - ze względu na
jego nagłośnienie w mediach oraz ze względu na wrażliwość na opinie biznesu w kierownictwie PO.
[3K-REL-1]

Platforma Obywatelska faktycznie przyjęła dogmatycznie liberalną interpretację skutków projektu i
sprzeciwiała się wprowadzeniu święta wskazując głównie na ryzyko zmniejszenie PKB. Choć
ustawę popierało koalicyjne PSL, to sytuacja była dla inicjatorów niekorzystna ponieważ przeciw –
choć wychodząc z innych przesłanek (patrz: działanie regulowane przez normy) – były także kluby
lewicowe.
Ani w przypadku pierwszej, ani powtórnej inicjatywy obywatelskiej rząd nie sformułował
oficjalnego stanowiska, a projekt został odrzucony zanim sporządzono szczegółowe analizy.
Sprawa ta była podnoszona podczas debat parlamentarnych, jednak mimo wymiany argumentów z
dziedziny ekonomii, merytoryczna dyskusja była utrudniona.
Strategia PO zakładała przygotowanie własnego projektu, który wprowadzając dzień wolny
w Święto Trzech Króli równoważyłby jednocześnie potencjalne straty dla gospodarki poprzez
likwidację odbierania świąt przypadających w soboty (a więc zwiększenia liczby dni pracujących).
Ostatecznie strategia ta obróciła się przeciwko jej autorom. Projekt został zaskarżony do Trybunału
Konstytucyjnego przez NSZZ „Solidarność”, a część dotycząca odbioru świąt anulowana
(zachowany został status quo). Jerzy Kropiwncki zauważa, że gdyby takie propozycje przyjęte
zostały w toku prac w komisji nad projektem obywatelskim (co było potencjalnie możliwe),
„Solidarność” miałaby prawdopodobnie opory, aby kierować do TK „własny” projekt.

Działanie regulowane przez normy
W przypadku inicjatywy przywrócenia Święta Trzech Króli aspekt normatywny wydawał się
dominujący w argumentacji. Widoczny był na kilku poziomach.
Na pierwszy plan wysuwały się argumenty związane z religijną wagą święta. Związane było
to także z dużym zaangażowaniem kościoła katolickiego w promowanie inicjatywy i zbieranie
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podpisów. Przypominano, że jest to jedno z najważniejszych świąt kościelnych w roku oraz że
posiada wielowiekową tradycję:
Święto Trzech Króli jest najstarszym ze świąt chrześcijańskich związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa,
obchodzonych nawet wcześniej niż Święta Bożego Narodzenia. [3K-UZAS-1]

Święto to (którego właściwa nazwa kościelna to: Święto Objawienia Pańskiego) jest jednym z tzw.
świąt nakazanych, w których katolicy mają obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej. 6 stycznia
zawsze znajdował się na tej liście niezależnie od statusu tego dnia w prawodawstwie krajowym. W
momencie ogłaszania inicjatywy było to jedyne z katolickich świąt nakazanych, które nie wiązało
się z dniem urzędowo wolnym od pracy.
Pomysłodawcy starali się dowieść, że święto to ma znaczenie religijne nie tylko dla
katolików. Wskazywano, że jest ono uznawane przez większość kościołów chrześcijańskich, w tym
kościoły wschodnie. Co ważniejsze, 6 stycznia w kalendarzu gregoriańskim odpowiada dacie 24
grudnia w kalendarzu juliańskim, używanym w liturgii prawosławnej, jest to zatem w tamtym
kościele dzień wigilii Bożego Narodzenia.
Dodatkowo, obchody religijne święta łączyły się w wielu regionach Polski z różnymi
tradycjami i obrzędami folklorystycznymi (w rodzaju przemarszu kolędników). Stanowiło to
dodatkowy argument za wprowadzeniem święta w celu ochrony cennych tradycji.
Drugą ważną grupę argumentów odnoszących się do norm i wartości stanowiły te, które
były związane z dekomunizacją. Odnosiły się one do faktu, że Święto Trzech Króli zlikwidowane
zostało w 1960 r. w okresie nasilonych represji antykościelnych:
Takie przywrócenie jest także likwidacją skutków represji prowadzonych przez reżim komunistyczny pod
przywództwem Władysława Gomułki, w stosunku wiary katolickiej i Kościoła Katolickiego w Polsce, które
wyrażały się prześladowaniem księży, wspólnot parafialnych i społeczeństwa katolickiego [3K-UZAS-1].

Wskazywano, że większość tego typu decyzji władz komunistycznych została anulowana wkrótce
po transformacji, jednak nie objęło to przywrócenia Święta Trzech Króli. Zostało ono zlikwidowane
łącznie ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia, które jednak
przywrócono znacznie wcześniej. Z tego względu sprawę Święta Trzech Króli traktowano także
jako symbol niedokończonej dekomunizacji:
Że jest to taki ostatni, można powiedzieć ostatni taki symboliczny… bo ja wiem, ostatek decyzji
komunistycznych w tej sferze. Bo wszystkie inne decyzje podjęte za czasów komuny, a skierowane przeciwko
kościołowi, zostały już uchylone, natomiast ten trwał [3K-WYW-1]
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Jednocześnie pojawił się w tym obszarze spór prawny związany z postanowieniami Konkordatu z
1993 r. Zawierał on listę świąt katolickich, które uznawane będą jednocześnie za dni wolne od
pracy. Nie było na niej Święta Objawienia Pańskiego, jednak w innym miejscu umowa zastrzegała,
że katalog świąt może być poszerzany. Wątpliwości prawne dotyczyły tego, czy parlament może
taką decyzję podjąć jednostronnie czy wymaga ona konsultacji ze Stolicą Apostolską. Ostatecznie
wobec jednoznacznego poparcia dla inicjatywy ze strony hierarchii kościelnej wątpliwości te
odrzucono.
Argumentując na rzecz Święta Trzech Króli powoływano się często na ustawodawstwo
innych państw europejskich. W wielu z nich 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy. W tej liczbie
znalazły się zarówno kraje tradycyjnie katolickie takie jak Włochy i Hiszpania, ale także
prawosławna Grecja, czy protestanckie, zlaicyzowane Szwecja i Finlandia. Dane te przytaczano w
kontekście, w którym Polska, jako kraj o mocnej tożsamości katolickiej, nie może być pod tym
względem „gorszy” od innych krajów.
Jerzy Kropiwnicki podkreślał, że poparcie kwestii przywrócenia święta, jest przede
wszystkim sprawą tożsamości. Wielokrotnie odwoływał się do faktu, iż rządzące partie PO i PSL na
europejskiej scenie politycznej zaliczane są do chadecji, a więc są niejako zobowiązane do
popierania projektów związanych z tożsamością chrześcijańską:
Wiem dobrze,że w Unii Europejskiej zarejestrowaliście się jako partia chadecka, chrześcijańskodemokratyczna.(Głos z sali: Co to ma do rzeczy?) Tak jest. Ma do rzeczy. Partia chrześcijańskodemokratyczna nie może występować przeciwko przywróceniu święta chrześcijańskiego. [3K-STEN-3]

Równie silne co odwołanie do partyjnej tożsamości religijnej, było nawiązanie do tożsamości
antykomunistycznej. W tym ujęciu decydujące miałoby być zakorzenienie danej partii w tradycjach
opozycji demokratycznej z czasów PRL:
Ale akurat jeżeli chodzi o PiS i Platformę, to są to formacje, które wywodzą się z oporu przeciwko tamtej
władzy i przeciwko tamtym elementom zniewolenia. [3K-STEN-2]

Zgodnie z tą interpretacją i linią podziału, inicjatorów nie dziwił brak poparcia formacji
lewicowych, jako postkomunistycznych. Warto jednak zauważyć, że stanowisko SLD było
początkowo niejednoznaczne, a nawet przychylne świętu, choć ostatecznie posłowie tej formacji
nie udzielili mu poparcia.
Z całą pewnością zarówno w argumentacji, jak i w konstruowaniu działań poszczególnych
aktorów, widać było napięcie pomiędzy interpretacją ekonomiczną, gdzie rozważano kwestie
opłacalności (bądź nie) decyzji dla polskiej gospodarki (roszczeniami do skuteczności) a
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normatywną (roszczenia do słuszności), w której decydujące dla poparcia było zaangażowanie
religijne i antykomunistyczne.

Działanie dramaturgiczne
Działania związane z inicjatywą miały też wymiar dramaturgiczny. Inicjatorzy, choć niewątpliwie
wywodzili się ze świata polityki, nie chcieli, aby inicjatywa miała charakter partyjny. Jak już
wspomniano, celowo nie zabiegano o pomoc struktur partyjnych przy kampanii promocyjnej i
zbieraniu podpisów:.
Struktur partyjnych żeśmy unikali, wtedy może natężenie niechęci między różnymi stronnictwami
politycznymi nie było tak wielkie jak dzisiaj, ale nie chcieliśmy, żeby ta inicjatywa była traktowana jako
inicjatywa jakiegoś stronnictwa politycznego [3K-WYW-1]

Zamierzenie to nie do końca się udało, ponieważ aktywne i jednoznaczne poparcie jakie inicjatywie
udzieliło PiS, jak również składanie przez tę partię „wspierających” projektów poselskich sprawiło,
że inicjatywa była wiązana z tym ugrupowaniem.
W dużo większym stopniu niż z konkretną partią, inicjatywa związana była jednak
wizerunkowo z konkretną osobą – Jerzym Kropiwnickim. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy
pomysłu zazwyczaj odnosili się do niego jako do „akcji Kropiwnickiego”. Był on jednocześnie
liderem i twarzą inicjatywy, reprezentował ją zarówno w parlamencie, jak i w mediach.
Z racji tego, że ostatecznie ruch poparcia dla przywrócenia święta osiągnął pokaźne
rozmiary, a pod projektem podpisało się ponad milion osób, w przestrzeni publicznej pojawiły się
interpretacje i teorie według których mobilizacja ta miała w istocie na celu stworzenie jakiegoś
nowego zbiorowego podmiotu politycznego. Z tymi głosami polemizował sam prezydent
Kropiwnicki, który podczas debaty parlamentarnej wokół powtórnie zgłoszonego projektu mówił:
Ponieważ od poprzedniego mojego pobytu i wystąpienia w tym miejscu z podobną inicjatywą minęło już
wystarczająco dużo czasu, macie państwo choćby z tego powodu jasny i wyraźny dowód na to, że nic za tym
się nie kryło, z wyjątkiem woli przywrócenia święta, które zostało Polakom przez komunistów zrabowane. I
tylko tyle. Nie powstał jak dotąd żaden sformalizowany „ruch 6 stycznia” ani żadna partia polityczna Trzech
Króli. Nie było takiego zamiaru, choć de facto taki ruch spontanicznie istnieje [3K-STEN-3]

Nie wydaje się faktycznie, aby wokół inicjatywy tworzono jakiś konkretny projekt polityczny.
Niewątpliwie jednak, silne utożsamienie akcji z osobą Jerzego Kropiwnickiego sprawiało, że
udzielone jej poparcie mogło przysparzać popularności ówczesnemu prezydentowi Łodzi. Zapewne
też brała to pod uwagę rządząca Platforma Obywatelska, której kandydat w 2006 r. przegrał z
Jerzym Kropiwnickim wybory prezydenckie w Łodzi. W związku z tym, mimo iż ostatecznie
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zapadła

polityczna decyzja o zgodzie na przywrócenie święta, istotne dla większości

parlamentarnej było, aby odbyło się to bez bezpośredniego udziału Kropiwnickiego.

Działanie komunikacyjne
Podobnie, jak w innych inicjatywach, wyróżnić możemy dwa główne aspekty działania
komunikacyjnego związanego z omawianym przypadkiem: komunikację z opinią publiczną, i
komunikację w obrębie parlamentu.
Choć opinia publiczna nie oceniała inicjatywy jednoznacznie, poparcie społeczne dla niej
było bardzo wysokie. Przedstawiciele komitetu podczas debaty nad powtórnie zgłoszonym
projektem przytaczali wyniki badań sondażowych, w których wprowadzenie dnia wolnego 6
stycznia popierało ponad 65% Polaków. Organizatorzy powoływali się na rekordowo wysoką liczbę
zebranych podpisów – imponującą już przy pierwszym podejściu, a podwyższoną jeszcze przy
drugim. Organizatorzy chętnie interpretowali ten sukces frekwencyjny jako wskaźnik wyjątkowej
powszechności i intensywności poparcia społecznego dla inicjatywy:
Jest więc coś, co powoduje, że w przypadku jednej inicjatywy można raz zebrać 700 tys., a potem ponad 1 mln
podpisów, a w przypadku innych nie można zebrać nawet 100 tys. [3K-STEN-3]

Na opinię publiczną, a szczególnie na zwolenników proponowanego rozwiązania wpływ miało
odrzucenie pierwszego projektu w pierwszym czytaniu, a więc szybkie i stanowcze odrzucenie
wniosku obywateli. Nie tylko nie zakończyło to sprawy, ale wręcz wywołało większą mobilizację
zwolenników drugim podejściu:
To był pierwszy przypadek, że obywatelski projekt został odrzucony już w pierwszym czytaniu. (…) Dlatego
między innymi tak silnie zareagowaliśmy inicjując następne podejście, ponieważ... To zresztą wywołało ten
efekt żywiołowy, że w następnym podejściu więcej było [podpisów] [3K-WYW-2]

W przypadku omawianej inicjatywy ważnym pośrednikiem w komunikacji z obywatelami był
Kościół katolicki. Z pomocą struktur kościelnych komitet był w stanie dotrzeć z komunikatem do
tak dużej liczby zwolenników. Przeciwko inicjatywie występowały duże związki pracodawców,
które korzystały z dostępu do mediów, aby przekonywać do szkodliwości ekonomicznej pomysłu.
Zaangażowanie obydwu tych wpływowych aktorów zbiorowych po dwóch stronach sporu, miało
duży wpływ na prace parlamentarne, stawiając posłów przed koniecznością pogodzenia
sprzecznych oczekiwań.
Komunikacja z parlamentarzystami była od początku utrudniona, ze względu na
przegłosowanie wniosku o odrzucenie już w pierwszym czytaniu. Oznaczało to, że nie odbyły się
żadne prace w komisjach, które zazwyczaj stanowią okazję do nawiązania bądź podtrzymania
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dialogu. Przedstawiciele komitetu, a w szczególności jego lider, podejmowali próby namawiania
przedstawicieli różnych klubów do poparcia projektu jeszcze przed oficjalną debatą, jednak nie
odniosło to pożądanego skutku. Główną przeszkodą w otwartej debacie i konstruktywnej
komunikacji była dyscyplina wprowadzona w klubie PO; szczególnie silnie egzekwowana przy
drugim podejściu. Jak wspominał Jerzy Kropiwnicki:
Żadne argumenty wypowiedziane na sali nie mogły więc mieć jakiegokolwiek znaczenia - udział posłów PO w
debacie był więc serią występów quasi-teatralnych. [3K-REL-1]

Przy drugim podejściu przedstawiciele PO wspominali o własnym alternatywnym projekcie, który
wiązałby się z przywróceniem święte. Pełnomocnik komitetu podejmował w debacie ten wątek,
zachęcając do tego, aby skierować projekt obywatelski do dalszych prac w komisjach i wtedy
zmodyfikować go zgodnie z pomysłami partii rządzącej:
Dla mnie istotą problemu jest przywrócenie Polakom dnia wolnego w Święto Trzech Króli, a resztą niech się
komisja zajmie, może tak, może inaczej. Może zostanie wypracowany jakiś kompromis, który pozwoli
przywrócić to święto Polakom w sposób, który zadowoli osoby reprezentujące tutaj różne zdania
[3K-STEN-3]

Jak wiemy, tak się jednak nie stało, a za sprawą dyscypliny partyjnej projekt został po raz drugi
odrzucony. Dyscyplina stłumiła realną dyskusję, choć jak się okazało stała w sprzeczności z
opiniami niektórych posłów Platformy Obywatelskiej. Doprowadziło to do przesunięcia dyskusji z
forum parlamentu do obrad klubowych, gdzie ujawniły się wewnętrzne podziały i różne stanowiska
w odniesieniu do projektu obywatelskiego.
W niedługi czas po (...) debacie (...) dowiedziałem się, iż przed głosowaniem doszło do ostrej wymiany zdań
wewnątrz klubu PO. Z protestami przeciw polityce klubu i dyscyplinie w głosowaniu wystąpiła większość tzw.
„konserwatystów”, a wsparli ich niektórzy z „umiarkowanych liberałów”. Pierwsi nie chcieli głosować wbrew
sumieniu, drudzy uważali, iż dla partii może być szkodliwe konfrontowanie się z inicjatywą znajdującą tak
duże poparcie społeczne. Nastroje zostały uspokojone obietnicą, że „do sprawy się wróci - ale nie z inicjatywy
Kropiwnickiego” [3K-REL-1]

Faktyczne porozumienie także nastąpiło, jak wspomniano wyżej, poza formalnymi ramami prac
parlamentarnych. Obietnica przyjęcia dnia wolnego 6 stycznia padła podczas rozmowy Donalda
Tuska i Jerzego Kropiwnickiego, a zrealizowana została później w formie projektu poselskiego.
Ważnym argumentem była tu „groźba” ponowienia projektu obywatelskiego po raz trzeci przy
jeszcze większym poparciu obywateli (mowa była o planach zebrania 2 milionów podpisów).
Komitet i jego wolontariusze byli gotowi do kolejnej akcji, a politycy liczyli się z realnością takiego
scenariusza. Mogłoby mieć to tym większą siłę oddziaływania, że kalendarzowo wypadałoby blisko
kolejnych wyborów prezydenckich i parlamentarnych.
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5.1.7

Podsumowanie

Obywatelska inicjatywa dotycząca dnia wolnego w Święto Trzech Króli formalnie poniosła
zdecydowaną, podwójną klęską. Jednocześnie w dłuższej perspektywie osiągnęła zamierzony cel.
Była szczególna pod kilkoma względami. Z jednej strony uzyskała rekordową skalę
poparcia, z drugiej została wyjątkowo szybko odrzucona przez parlament. Był to pierwszy
przypadek odrzucenia projektu obywatelskiego już w pierwszym czytaniu. Jednocześnie był to
także pierwszy przypadek, w którym inicjatywa została tak szybko powtórnie zgłoszona do
parlamentu z jeszcze większą liczbą podpisów.
W podjętych działaniach silny był aspekt normatywny, w szczególności odniesienie do
tradycji i religii katolickiej, a także kontekst historyczny i dążenie do zniesienia komunistycznych
represji. Oponenci inicjatywy, choć w większości uznawali powyższe roszczenia do słuszności,
podnosili argumenty z innego porządku dopatrując się potencjalnych strat gospodarczych i
nieustannie zadając pytania o koszty takiego rozwiązania. Choć także na gruncie argumentacji
ekonomicznej inicjatorzy byli skłonni do rozmowy, tak naprawdę inicjatywa została odrzucona
zanim można było taką dyskusję skutecznie podjąć.
Trudno w pełni ocenić, jak duży wpływ na zdecydowane odrzucenie inicjatywy miał aspekt
dramaturgiczny działania i silne utożsamienie inicjatywy z aktywnym wtedy politykiem Jerzym
Kropiwnickim. Choć on sam szukał porozumienia także z politycznymi oponentami, wydaje się, że
istniała wśród nich obawa o wizerunkowe przejęcie i zdyskontowanie przez lidera potencjalnego
sukcesu inicjatywy.
Tym co ostatecznie przesądziło o sukcesie rozumianym jako spełnienie pierwotnego
postulatu (choć nie poprzez inicjatywę obywatelską) była skala obywatelskiego poparcia dla
inicjatyw oraz determinacja komitetu. Niezwykle duża, bezprecedensowa akcja zbierania podpisów
została powtórzona, pokazując poparcie dla pomysłu i niezadowolenie społeczne z powodu itp.
ostentacyjnego odrzucenia pierwszej próby. Jak podsumowywała jedna z inicjatorek:
Raz były zebrane podpisy i została ta ustawa odrzucona, później drugi raz były zbierane podpisy, i chociaż po
raz drugi też ustawa była odrzucona, to ona poprzez tę ilość zebranych podpisów wywarła taki wielki wpływ
na polityków (...) ta ilość podpisów wyjątkowo na nich oddziaływała [3K-WYW-2]

Drugie odrzucenie groziło jednocześnie eskalacją sytuacji, podejmowaniem kolejnych prób, a być
może protestami. Zgody co do „twardego kursu” nie było także wewnątrz obozu rządzącego.
Dlatego też porzucono logikę jednoznacznej konfrontacji na rzecz porozumienia, do którego doszło,
choć nie na sali sejmowej. Warto zauważyć, że ostatecznie poselski projekt przywracający dzień
106

wolny 6 stycznia został poparty przez wszystkie największe partie i został przegłosowany dużą
większością 365 głosów (na 405 głosujących). W odbiorze osób zaangażowanych w inicjatywę
obywatelską był to finalny sukces. Na bazie komitetu powstało później stowarzyszenie Powrót
Trzech Króli, które działa na rzeczy przywracania tradycji i organizowania obchodów związanych
ze świętem (takich jak „orszaki trzech króli”).
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5.2 Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego
5.2.1

Przedmiot projektu i proponowane regulacje

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu180 zbiorowego dotyczył poszerzenia katalogu
uprawnień i podwyższenia ustawowych zniżek na bilety dla uczniów i studentów. Uczniowie do 24.
roku życia i studenci do 26. roku mieli mieć zwiększoną ustawową ulgę na bilety zbiorowego
transportu kolejowego i autobusowego z obowiązujących w momencie zgłaszania projektu 37% do
49%. Co więcej, ulgi te miały dotyczyć nie tylko imiennych biletów miesięcznych, lecz także
wszystkich biletów jednorazowych (łącznie z biletami autobusowymi). Ostatnim elementem
proponowanych zmian było poszerzenie katalogu rodzajów pociągów, w których obowiązywałyby
ulgi. Obok osobowych i pośpiesznych uczniowie i studenci mogliby korzystać także z pociągów
ekspresowych. Należy zaznaczyć, że podwyższenie wymiaru ulgi zostało przedstawione przez
projektodawców jako przywrócenie stanu sprzed 2001 roku, kiedy uczniowie i studenci uprawnieni
byli do ulgowych przejazdów w wysokości 50%.

5.2.2

Inicjatorzy projektu

Inicjatywa została podjęta przez koalicję około 20 organizacji studenckich. Jej bezpośredni
pomysłodawcy i koordynatorzy byli związani z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości,
natomiast najważniejszymi współorganizatorami akcji było Niezależne Zrzeszenie Studentów
(NZS) i Parlament Studentów RP.
Koalicja miała charakter otwarty. Inicjatorzy zachęcali wszystkie organizacje studenckie do
włączania się w działanie. W internecie udostępniano niezbędne materiały i znaki graficzne, tak aby
przyłączenie się było jak najprostsze. Wystarczała prosta deklaracja, aby organizacja została
włączona do koalicji:
To było bardzo luźne takie, nawet powiedziałbym federacyjne podejście do tego wszystkiego. My żeśmy
informowali wszędzie na naszej stronie, że jeżeli ktoś będzie chciał to jak najbardziej jesteśmy gotowi,
otwarci, proszę przychodzić, przysyłać nam na przykład logo z informacją, że chcecie dołączyć do akcji. My
zamieszczamy na stronie, potem na materiałach. Bardzo prosty sposób. [B-WYW-3]

Podejście to przyniosło pożądany skutek, ponieważ w połączeniu z promocją w mediach, wywołało
oddolny ruch i zachęciło wiele organizacji do przyłączenia się do inicjatywy. Dołączyły się m.in.
180 Druk sejmowy nr 1892 z dn. 21 kwietnia 2009.
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stowarzyszenia studenckie Młodzi dla Polski i Studenci dla Rzeczpospolitej. Były też lokalne
samorządy studenckie lub koła naukowe.
To było tak, że wystartowaliśmy dość skromnie, natomiast potem to nabierało jakiejś takiej medialnej coraz
większej… medialnego zainteresowania, i same organizacje zaczęły się zgłaszać. Tak się zgłosiło też na
przykład ZSP zdaje się, z tego, co pamiętam, czyli organizacja o zupełnie innych poglądach niż my, ale
zgłosiła się i chciała pomagać. Tak się zgłaszały, wydzwaniały do nas jakieś koła naukowe z innych
uniwersytetów (…). Więc tak potem było też oddolnie, można powiedzieć, też ruch jakiś tam zaczął być
wykonywany. [B-WYW-1]

Oprócz wspomnianego Zrzeszenia Studentów Polskich do akcji przyłączyło się kilka organizacji
stricte lewicowych, jak np. stowarzyszenie Młodzi Socjaliści.
Akcja została rozpoczęta w Warszawie, ale szybko nabrała charakteru ogólnopolskiego.
Komitet dążył do tego, aby na każdej uczelni wyznaczyć koordynatora odpowiedzialnego za
zbieranie podpisów. Dzięki promocji i rozgłosowi, nie było problemów z rekrutacją lokalnych
koordynatorów:
W pewnym momencie było ich [koordynatorów] dwustu kilkunastu. Mówię, no właściwie na każdej uczelni
mieliśmy koordynatora. Mnóstwo osób się do nas zgłaszało. Mieliśmy stronę internetową, mieliśmy
oczywiście maila z telefonami. (…) Więc to funkcjonowało, wydaję mi się nieźle, jak na tamte czasy i nasze
możliwości [B-WYW-3].

Oprócz tego w akcję włączyło się ponad 40 organizacji uczelnianych NZS (organizacja ma
charakter federacyjny), co oznaczało ponad 2000 członków potencjalnie gotowych do wspierania
inicjatywy. Była to duża struktura, która wydatnie przyczyniła się do sukcesu kampanii zbierania
podpisów.
Inicjatorzy podkreślali, że całość przedsięwzięcia realizowana była przez ludzi młodych,
niemal wyłącznie studentów. Praca związana z organizacją inicjatywy i zbieraniem podpisów była
całkowicie społeczna. Problemem było zgromadzenie jakichkolwiek zasobów finansowych.
Niezbędne wydatki (jak np. ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej) sfinansowane zostały ze składek
członków Komitetu Inicjatywy.

5.2.3

Geneza inicjatywy i jej kontekst

Ulgi komunikacyjne dla studentów i uczniów zostały obniżone z 50% do 37% w roku 2001 przez
lewicowy rząd Leszka Millera, co miało na celu znalezienie niezbędnych w tamtym czasie
oszczędności budżetowych. Środowiska studenckie od tamtego czasu kilkukrotnie próbowały
podjąć temat przywrócenia większych ulg. Parlament Studentów RP zainicjował w 2007 r. zbieranie
podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w tym zakresie, jednak nie zebrał
wystarczającej liczby.
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W połowie 2008 roku kolejną próbę postanowiło podjąć kilku działaczy studenckich z
Forum Młodych PiS. Głównym pomysłodawcą i spiritus movens akcji był Marcin Mastalerek –
wówczas student stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Szczecińskim, a jego partnerami
Paweł Szefernaker i Błażej Spychalski. Ten ostatni już wówczas pracował w Sejmie i posiadał
doświadczenie niezbędne do poradzenia sobie z formalnościami związanymi ze zgłoszeniem
inicjatywy.
Ważnym punktem dla inicjatywy było dołączenie NZS, jako dużej organizacji studenckiej
z rozbudowanymi strukturami. Ówczesny przewodniczący organizacji Piotr Wiaderny, miał przed
przyłączeniem obawy związane z wcześniejszą nieudaną próbą podjętą przez Parlament Studentów
RP:
Pojawiała się obawa, czy my, jako organizacja o zasięgu ogólnopolskim, ale mniejsza [od Parlamentu
Studentów RP], czy damy radę. Baliśmy się, bardzo się baliśmy o to, czy nie dojdzie do kompromitacji, i że
rozpoczniemy, a się skończy na tym, że nam zabraknie kilkadziesiąt tysięcy i nic z tego nie będzie, to było
wielkie ryzyko, które też jako przewodniczący musiałem wziąć na siebie. [B-WYW-1]

W organizacji toczyły się też dyskusje wewnętrzne dotyczące tego, czy włączać się w inicjatywę
firmowaną przez osoby powiązane z młodzieżówką PiS, czy może lepiej zorganizować własną
inicjatywę. Przeważyło jednak zdanie, że aby osiągnąć cel potrzebne jest połączenie sił a także fakt,
że inicjatorzy deklarowali apolityczność akcji i otwartość na wszystkie chętne organizacje. Jeden z
członków komitetu ujął to tak:
Środowiska, które pracowały nad zbieraniem podpisów, one były bardzo różne, od lewa do prawa. Myśmy się
tutaj nie ograniczali jakoś specjalnie, nie mówili, że z tymi nie będziemy współpracowali, bo są tam jacyś
różowi. Takiego czegoś nie było i udało się to zrobić [B-WYW-3]

Organizatorzy byli świadomi, że silne utożsamienie z jedną partią polityczną ograniczyłoby im pole
manewru, natomiast sama sprawa obniżenia ulg jednoczyła znaczną część środowisk akademickich.

5.2.4

Rejestracja komitetu i kampania promocyjna

Studenci skupieni wokół inicjatywy zaczęli intensywne działania z początkiem roku akademickiego
2008/2009. Ostatecznie złożenie dokumentów do rejestracji nastąpiło 17.11.2008, a rejestracja
komitetu (przyjęcie zawiadomienia przez marszałka sejmu) – 23.12.2008.
W związku z tym kampania promocyjna przypadła głównie na początek roku 2009. Komitet
miał opracowany harmonogram działania i plan, który zakładał, jak wiele podpisów muszą zebrać
wolontariusze na poszczególnych uczelniach, aby osiągnąć pułap 100 tysięcy. Jednak w praktyce
zbieranie nie postępowało początkowo tak szybko, jak zakładano:

110

Zebranie tych stu tysięcy podpisów okazało się niesamowicie trudną rzeczą. My na początku startując nie
zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że mając 2000 osób, my jako NZS, Marcin te kilkadziesiąt, plus kilka innych
organizacji, powiedzmy 2500 do 3000 osób, które mogłyby teoretycznie zbierać, będzie miało problem, żeby
zebrać 100 000, a to było problemem. [B-WYW-1]

Powodzenie akcji zależało między innymi od skuteczności lokalnych koordynatorów na
poszczególnych uczelniach. Aby ich zmotywować członkowie komitetu inicjatywy sami
intensywnie jeździli do ośrodków akademickich w całej Polsce i spotykali się ze studentami, aby
przedstawiać projekt i motywować ich do działania:
Ja jeździłem po całej Polsce wtedy. Spotykałem się ze studentami parlamentów studenckich na różnych
uczelniach, tam Wrocław, Poznań, gdzie tam jeszcze z takich większych miejscowości. W Zielonej Górze
byłem, w Szczecinie to Marcin był, w Gdańsku, oczywiście Warszawa, Rzeszów, Białystok, Kraków
oczywiście, Lublin. Wszędzie żeśmy tam jeździli, spotykali się, rozmawiali. [B-WYW-3]

Sytuacja poprawiła się też dzięki stopniowemu poszerzaniu koalicji i oddolnym zgłoszeniom
z różnych części Polski. Z niektórych miejsc prywatne osoby przysyłały do komitetu pojedyncze
karty z 15 podpisami.
Ku zaskoczeniu organizatorów podpisy zbierali zresztą nie tylko studenci, ale także
uczniowie. Ich także dotyczył proponowany projekt, a ci z ostatnich klas szkół średnich, przeważnie
byli uprawnieni do formalnego wyrażenia swojego poparcia. Jak szacują organizatorzy, od uczniów
mogła pochodzić nawet jedna szósta lub jedna piąta wszystkich podpisów.
Głównym punktem informacyjnym była strona internetowa założona pod adresem
www.ulgidlastudentow.pl, która zawierała podstawowe informacje merytoryczne i kontaktowe, jak
również niezbędne dokumenty.
Pamiętam, że była strona internetowa też założona przez studentów, (...), gdzie wrzucaliśmy z miejscowości
zdjęcia z całej Polski z takich akcji, że w tym mieście dzisiaj zbieramy, w innym mieście w inny dzień
zbieramy. Pamiętam, że było takie logo bardzo proste wymyślone. Naprawdę robiliśmy to własnym sumptem,
bez żadnego wsparcia finansowego [B-WYW-2].

Logo, czy raczej motyw graficzny przekazywał w formie piktograficznej najważniejsze założenia
projektu. Student zmierzający do pociągu trzyma ogromny bilet z napisem „49%”. W tle widzimy
skreśloną starą ulgę – 37% (rys. 5.2).

111

Rys. 5.2. Logo inicjatywy „Przywracamy ulgi da studentów”

Źródło: Strona inicjatywy, www.ulgidlastudentow.pl

Oczywiście, komitet i organizacje, które włączyły się do akcji zabiegały o obecność w
mediach. Organizowano konferencje prasowe i akcje promocyjne, a jednocześnie dawano wolną
rękę wszystkim lokalnym koordynatorom do aranżowania własnych spotkań z dziennikarzami
i zabiegania o uwagę. Oprócz form tradycyjnych sięgnięto także po happeningi. Jeden z nich odbył
się w Warszawie:
Pamiętam taki, taki happening, że gdzieś tam przed Uniwersytetem Warszawskim chodzili studenci przebrani
za takich zawiadowców z dworca, gdzie gwizdali, mieli czapki takie kolejarzy i zapraszali do podpisywania. A
przy stolikach studenci podpisywali, tak? Były kolejki do tego. No takie formy, na tamte czasy takie
niestandardowe [B-WYW-2]

Dzięki dużej aktywności inicjatorów, akcja stała się stosunkowo głośna, co z kolei pozwoliło
uzyskać jeszcze większy zasięg ogólnopolski i w rezultacie zapewnić odpowiednią liczbę podpisów.
Członkowie komitetu sami weryfikowali przychodzące podpisy, tak aby zminimalizować
ryzyko odrzucenia projektu przez Kancelarię Sejmu z przyczyn formalnych. Liczbę 100 tysięcy
podpisów udało się osiągnąć około 3 tygodnie przed terminem końcowym. Ostatecznie do Sejmu
złożono 134 tys. podpisów, a łącznie z tymi, które dotarły po czasie zebrano ok. 150 tys.
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5.2.5

Przebieg procesu legislacyjnego
23.03.2009, w ostatnim dopuszczalnym prawem terminie komitet złożył u marszałka sejmu

ponad 130 tysięcy podpisów pod projektem ustawy. Projekt skierowano do pierwszego czytania na
posiedzeniu sejmu decyzją z dnia 21.04.2009.
Opinia prawna z 9.05.2009 przyznała, że projekt jest poprawny formalnie, ale wskazała, że
w uzasadnieniu nie podano szacunkowej liczby beneficjentów, a jedynie kwotę 350 milionów
złotych, która miała by obciążyć budżet. Kwota ta została przez autora opinii prawnej określona
jako „istotne obciążenie dla budżetu państwa” i w związku z tym wnioskował on o odrzucenie
projektu w całości.
I czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu VI kadencji nr 43 w dniu 19.06.2009. Do
prezentacji projektu obywatelskiego został wyznaczony Marcin Mastalerek, jeden z głównych
inicjatorów całego przedsięwzięcia. Jak wspominali członkowie komitetu, dla nich, jako dla ludzi
młodych, możliwość prezentacji projektu na forum Sejmu była wyróżnieniem, a jednocześnie
wyzwaniem. Mastalerek przygotował swoje wystąpienie, które próbował wcześniej w obecności
kolegów.
Na posiedzenie Sejmu przybyła też duża grupa studentów zaangażowanych w kampanię
promocyjną projektu. Niestety, spotkali się z utrudnieniami w wejściu na sejmową galerię.
Niewielka grupa studentów (około 20 osób) została wpuszczona dopiero po interwencji
wicemarszałka Krzysztofa Putry. Pierwotnie, debata nad projektem obywatelskim miała też
odbywać się 18.06.2009 w późnych godzinach wieczornych. Po interwencjach i decyzji Konwentu
Seniorów została jednak przeniesiona na następny dzień, na godziny, które umożliwiłaby transmisję
telewizyjną.
Jednocześnie z projektem obywatelskim odbyło się też pierwsze czytanie poselskiego
projektu ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego, który w treści był z nim niemal identyczny. Został on
zgłoszony przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości niedługo przed posiedzeniem.
Reprezentant inicjatywy, Marcin Mastalerek rozpoczął od podziękowań dla wszystkich osób
zaangażowanych w przygotowanie inicjatywy i zbieranie podpisów. Nie prezentował szczegółowo
zapisów projektu, ale skupił się na podkreśleniu, że został on poparty zarówno przez lidera PO
Donalda Tuska, jak i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (jeden i drugi wypowiadali się na ten
temat podczas spotkań ze studentami). Odpierał też z góry ewentualne wątpliwości dotyczące braku
środków finansowych na realizację projektu.
Następnie przemawiał wnioskodawca projektu poselskiego Mariusz Kamiński, który
stwierdził, że jest on wyrazem poparcia dla projektu obywatelskiego. Po tych wystąpieniach
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przedstawiono stanowiska klubów i kół parlamentarnych. Klub PiS, jak również ówczesne koła
Polska XXI oraz SDPL-Nowa Lewica wyraziły pełne poparcie dla projektu. Kluby Lewicy i PSL
wyrażały się o nim przychylnie, ale postulowały pracę w komisjach w celu doprecyzowania
szczegółów. Jednak największy ówczesny klub – Platforma Obywatelska wyraził dość
zdecydowany sprzeciw. Uzasadniano go sytuacją kryzysu gospodarczego i brakiem środków
budżetowych. Obiecano także powrót do tematu przy bardziej sprzyjającej koniunkturze
gospodarczej.
W sesji pytań udział wzięło aż 25 posłów. W przeważającej większości byli to posłowie PiS,
którzy wyrażali poparcie dla studentów i projektu. Stanowiska PO broniło kilkoro posłów tej partii,
którzy wskazywali na trudności budżetowe i konieczność wzięcia za to odpowiedzialności. Także
wiceminister Jarmuziewicz, przedstawiciel rządu, wypowiadał się krytycznie i nawiązał do faktu, że
cały system ulg jest zbyt rozbudowany i zbyt skomplikowany. Dyskusja dotyczyła też
dokładniejszego wyliczenia skutków finansowych ustawy, nie przyniosła jednak konkluzji. Cała
debata była bardzo spolaryzowana i przyjęła formę sporu pomiędzy dwiema największymi partiami.
PO złożyła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Szczegóły debaty podczas
I czytania przedstawia tabela 5.3.
Marszałek przeniósł jednak na następne posiedzenie głosowanie nad wnioskiem o
odrzucenie projektu ustawy w I czytaniu. W zaistniałej sytuacji 23.06.2009 komitet zorganizował
briefing prasowy pod kancelarią premiera i wystosował list, w którym domagał się wycofania
wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Działanie to miało pewien oddźwięk medialny i
odniosło pożądany skutek. Następnego dnia, kiedy na 44. posiedzeniu Sejmu miało odbyć się
głosowanie, wniosek został wycofany. Zamiast tego, projekt skierowano do Komisji Finansów
Publicznych oraz Komisji Infrastruktury.

Tabela 5.3. Wystąpienia podczas I czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (Sejm VI kadencji, pos. nr 43, 19.06.2009)

Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Prezentacja projektu i stojącej za nim

inicjatywy ustawodawczej – Marcin Mastalerek argumentacji. Przypomnienie obietnicy Donalda
Tuska sprawie poparcia projektu.
Mariusz Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość,

Zgłoszenie tożsamego z obywatelskim projektu

sprawozdawca projektu poselskiego

poselskiego jako wyraz poparcia.
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Oświadczenia klubów
Bożena Szydłowska, Przedstawicielka Klubu

Brak poparcia dla projektu z racji trudnej

Platforma Obywatelska

sytuacji budżetowej. Obietnica powrotu do
pomysłu przy lepszej koniunkturze
gospodarczej.

Adam Hofman, Przedstawiciel Klubu Prawo i

Pełne poparcie projektu. Apel do Lewicy i PSL o

Sprawiedliwość

poparcie projektu.

Jan Kochanowski, Przedstawiciel Klubu Lewica Zgłoszenie poprawek i zastrzeżeń do projektu.
Wniosek o pracę w komisjach.
Józef Racki, Przedstawiciel Klubu Polskie

Zarzut ideologicznej prezentacji projektu i

Stronnictwo Ludowe.

powiązań z PiS, wniosek o pracę w komisjach.

Andrzej Walkowiak, Przedstawiciel Koła Polska Poparcie projektu.
XXI
Zdzisława Janowska, Przedstawicielka Koła

Poparcie projektu.

SDPL-Nowa Lewica
Bożena Kotkowska – poseł niezrzeszona

Poparcie projektu.

Pytania poselskie
Pytania zadało 25 posłów.

21 posłów poparło projekt (wszyscy z PiS),
pozostałych 4 wypowiadało się krytycznie
(wszyscy z PO)

Wystąpienie przedstawiciela rządu
Wiceminister Infrastruktury Tadeusz

Stwierdzenie, iż system ulg jest generalnie

Jarmuziewicz

przeregulowany i skomplikowany. Zapowiedź
prac nad jego uproszczeniem. Odrzucenie
projektu ze względu na ograniczenia budżetowe.

Podsumowanie
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Podsumowanie dyskusji, odpowiedzi na pytania.

inicjatywy ustawodawczej – Marcin
Mastalerek
Mariusz Kamiński, Prawo i Sprawiedliwość,

Krytyka postawy PO. Zachęta do prac w

sprawozdawca projektu poselskiego

komisjach i do wyliczenia realnych kosztów.

Także 24.06.2009 opublikowano stanowisko rządu w sprawie projektu, w którym rozwijano
tezy postawione już przez ministra Jarmuziewicza. Z jednej strony argumentowano tam, że państwa
nie stać na wprowadzenie tych ulg oraz, że może to wywołać falę dalszych roszczeń. Z drugiej
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trony wskazywano, że zmiana jest na tyle niewielka (podniesienie z 37% do 49%), że de facto nie
ma dla uczniów i studentów dużego znaczenia.
Prace w komisjach przez dłuższy czas w ogóle się nie rozpoczęły. Specjalna podkomisja
ukonstytuowała się dopiero po ponad pół roku 10.02.2010, nie podjęła jednak w zasadzie żadnych
prac. Nie wyznaczono też terminów kolejnych spotkań. Prace nad ustawą uległy niemal
całkowitemu wstrzymaniu.
W tej sytuacji członkowie komitetu starali się wpływać na parlamentarzystów organizując
spotkania, konferencje prasowe a nawet happeningi przypominające o ich projekcie. Konferencję
prasową urządzono np. 1.10.2009, w dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Domagano się
wtedy powołania podkomisji do prac nad projektem.
Tymczasem w czerwcu 2010 r. odbywały się wybory prezydenckie. Obaj główni kandydaci
włączyli postulat podwyższenia ulg dla studentów do swoich programów wyborczych. Parę dni
przed rozpoczęciem ciszy wyborczej obietnicę taką złożył Bronisław Komorowski, który wybory
wygrał. We wrześniu 2010 Donald Tusk potwierdził, że rząd planuje przywrócić wyższe ulgi.
Postanowiono to jednak zrobić zupełnie z pominięciem projektu obywatelskiego, nad którym ciągle
nie toczyły się żadne prace, choć formalnie znajdował się w podkomisji. Zmiany znalazły się w
rządowej ustawie okołobudżetowej uchwalonej 26.10.2010 r.181 Wprowadziły one wyższy wymiar
ulgi dla studentów do ukończenia 26 roku życia (w wysokości 51%). Nie dotyczyły natomiast
uczniów, dla których ulgi zostały na poziomie 37%. Zmiany weszły w życie już 1.01.2011. r.
W kwietniu 2011 r. podkomisja pracująca nad projektem obywatelskim reaktywowała
działalność, aby odnieść się do zaistniałej sytuacji i w rezultacie 26.05.2011 przyjęła wniosek o
odrzucenie projektu ze względu na nowy, zmieniony stan prawny i wprowadzenie wyższych ulg dla
studentów. Zabrakło jednak czasu na prezentację sprawozdania i głosowanie nad wnioskiem, gdyż
VI kadencja Sejmu dobiegła końca.
Projekt pozostawał więc cały czas w mocy i zgodnie z prawem przechodził do nowej, VII
kadencji Sejmu. Jednocześnie główny postulat inicjatywy tj. podniesienie ulg dla studentów został
już zrealizowany. W związku z tym przed ponownym I czytaniem Marszałek Sejmu zwrócił się do
komitetu z prośbą o wycofanie projektu. Ujawnił się tu problem prawny, kto jest uprawniony do
takiego posunięcia. Komitet stanął na stanowisku, że projekt można by wycofać tylko wtedy, jeśli
poparcie wycofaliby podpisani obywatele (przez analogię do wycofanie się posłów z poparcia
projektu poselskiego).

181 Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U.
Nr 238, poz. 1578)
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Po wymianie pism i sporach prawnych projekt został 17.11.2011 skierowany do ponownego
pierwszego czytania, które odbyło się na 9. posiedzeniu nowego Sejmu, 29.02.2012. Sytuacja była
podwójnie nietypowa, ponieważ oprócz uchwalenia inną droga głównego punktu projektu,
przedstawiciel komitetu inicjatywy Marcin Mastalerek kandydował z list PiS w wyborach w 2011 r.
i został wybrany na posła na Sejm. Zarówno on, jak i inni członkowie komitetu, po upływie niemal
czterech lat od momentu zbierania podpisów nie byli już także studentami.
Niezależnie

od okoliczności,

poseł

Mastalerek

zaprezentował

ponownie

projekt

obywatelski. Nie przedstawiał już jednak jego założeń. Zaznaczył także, że nie będzie odpowiadał
na pytania, ponieważ nie ma to już sensu. Przypomniał całą historię projektu. Jednocześnie
postulował, aby projekt skierować do komisji „na wypadek”, gdyby ulgi zostały znowu zniesione.
W całym wystąpieniu atakował mocno PO oraz dał wyraz rozczarowaniu jakie przeżył on i jego
koledzy w związku z projektem.
Klub PO złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu ze względu na jego
merytoryczną dezaktualizację. Oświadczenia pozostałych. klubów dotyczyły w większym stopniu
zagadnienia projektów obywatelskich w ogóle, niż kwestii przedmiotowej. Poseł Wipler
przypomniał postulaty PiS dotyczące regulaminu Sejmu, które uniemożliwiałby „zamrażanie”
projektów. Przedstawiciele Ruchu Palikota i PSL postulowali prace w komisjach, które miałyby
skupić się na poszerzeniu katalogu grup uprawnionych do ulgi, bądź ulepszaniu istniejących
przepisów. Pytania zadało tylko dwoje posłów. Jedno z nich dotyczyło realnych kosztów
wprowadzenia ulg dla studentów. Minister Jarmuziewicz, który ponownie reprezentował Radę
Ministrów oszacował te koszty na kilkadziesiąt milionów złotych (znacznie mniej niż szacowali
inicjatorzy). Oskarżył też posła Mastalerka o niepotrzebne „odświeżanie” nieaktualnej sprawy. Ten
ostatni ripostował, że wynika to z przepisów prawa, a do sytuacji nie doszłoby, gdyby Platforma
zamiast uchwalać „swoje” ulgi, sięgnęła do istniejącego projektu obywatelskiego. Z drugiej strony
padały zarzuty o upolitycznienie inicjatywy obywatelskiej, cała dyskusja przybierała miejscami
charakter kłótni. Szczegóły debaty podczas ponownego I czytania przedstawia tabela 5.4. W dniu
2.03.2012 odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu obywatelskiego. Wynik
głosowania przedstawiał się następująco: 230 posłów było za, 218 przeciw, a 2 wstrzymało się od
głosu. Za wnioskiem głosowali posłowie PO oraz PSL (z wyjątkiem dwóch), zaś przeciw –
posłowie wszystkich partii opozycyjnych. Projekt został zatem definitywnie odrzucony.
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Tabela 5.4. Wystąpienia podczas ponownego I czytania Obywatelskiego projektu Ustawy o
zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Sejm VII kadencji, pos. nr 9, 29.02.2012)
Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Przypomnienie całej drogi projektu

inicjatywy ustawodawczej – Marcin Mastalerek obywatelskiego. Chęć dalszych prac nad
wnioskiem, na wypadek ponownego zniesienia
ulg.
Oświadczenia klubów
Monika Wielichowska, Przedstawicielka Klubu

Przedstawienie bezprzedmiotowości projektu.

Platforma Obywatelska

Wniosek o jego odrzucenie.

Przemysław Wipler, Przedstawiciel Klubu

Uwagi dotyczące nieposzanowania projektu

Prawo i Sprawiedliwość

obywatelskiego. Przypomnienie o propozycjach
zmian regulaminu Sejmu. Wniosek o dalsze
prace w komisjach.

Paweł Sajak, Przedstawiciel Klubu Ruch

Uwagi dotyczące nieposzanowania projektu

Palikota

obywatelskiego. Wniosek o prace w komisjach
(w celu uwzględnienia zniżek dla innych grup).

Janusz Piechociński, Przedstawiciel Klubu

Zarzut upolitycznienia inicjatywy obywatelskiej,

Polskie Stronnictwo Ludowe.

wniosek o prace w komisjach.

Patryk Jaki, Przedstawiciel Koła Solidarna

Krytyka postępowania PO w całym toku sprawy.

Polska
Pytania poselskie
Pytania zadało 2 posłów.

Poseł Mariusz A. Kamiński (PiS) pytał o realne
koszty wprowadzenia ulg w 2011 r. Natomiast
poseł Elżbieta Rafalska (PiS) zadała pytania
niezwiązane bezpośrednio z projektem.

Wystąpienie przedstawiciela Rządu
Wiceminister Transportu, Budownictwa i

Zarzut niepotrzebnego ponownego „składania

Gospodarki Morskiej, Tadeusz Jarmuziewicz

wniosku” w sytuacji wprowadzenia
wnioskowanych ulg.

Podsumowanie
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Polemika z min. Jarmuziewiczem.

inicjatywy ustawodawczej – Marcin
Mastalerek
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Rys. 5.3. Podsumowanie ścieżki legislacyjnej obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie
ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego
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5.2.6

Analiza działania

Działanie strategiczne
Omawiany projekt był w swoich założeniach stosunkowo prosty, a fakt, iż środowiska studenckie
zgłaszają projekt podwyższający zniżki dla studentów był dla wszystkich aktorów na tyle
oczywisty, że nie wymagał rozbudowanego uzasadniania. W warstwie argumentacyjnej odwołującej
się do sfery obiektywnej, wskazywano, że wydatki poniesione na dofinansowanie przejazdów
studenckich są inwestycją w naukę, która z czasem się państwu opłaci. Konieczność wprowadzenia
większych zniżek uzasadniano także rosnącymi kosztami studiowania i mniejszą zasobnością
rodzin w dobie kryzysu ekonomicznego:
Dlaczego właśnie z taką determinacją walczymy teraz o te zniżki? Otóż jest kryzys gospodarczy, który nie
omija ani studentów, ani uczniów, ani ich rodzin. Jest coraz mniej pieniędzy. Polskie rodziny mają coraz mniej
pieniędzy, a przecież koszty studiowania w miastach akademickich nie maleją.. [B-STEN-1]

Projektodawcy zdawali sobie jednak sprawę, że projekt spotka się z oporem ze strony ówczesnego
rządu i partii rządzącej, choćby ze względu na ograniczenia budżetowe. Dano im to odczuć jeszcze
przed rozpoczęciem debaty parlamentarnej. Prominentni politycy Platformy Obywatelskiej
organizowali konferencje prasowe w ważnych dla inicjatywy momentach. Po raz pierwszy doszło
do tego już przy składaniu do Sejmu zebranych podpisów:
Natomiast my złożyliśmy te podpisy, pamiętam akcję złożenia i całe wielkie zainteresowanie wtedy mediów, i
różne ruchy osób, którym ten pomysł nie był na rękę. I budowanie, to było bardzo ciekawe dla nas, jako
młodych ludzi, doświadczenie, budowanie przez polityków jakichś alternatywnych wydarzeń medialnych, po
to, żeby przykryć właśnie to, co się dzieje w Sejmie. [B-WYW-1]

Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu Sejmu najpierw podjęto próbę przesunięcia
debaty na późne godziny wieczorne (poza transmisją), później zaś nie chciano wpuścić studentów
zaangażowanych w projekt na galerię sejmową. Negatywne nastawienie rządzącej większości było
związane – jak mówili sami inicjatorzy – z utożsamieniem inicjatywy z projektem opozycyjnym.
To było tak, że w związku z tym, że było też zaangażowanie duże Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości to
ówczesny Marszałek Sejmu tak jakby traktował to…, tą ustawę jako taką, która jest ustawą, można
powiedzieć, przeprowadzaną przez opozycję. [B-WYW-2]

Przyczyniło się do tego także złożenie przez grupę posłów PiS bliźniaczego projektu tuż przed
pierwszym czytaniem. W założeniach miał to być wyraz poparcia dla inicjatywy studenckiej. W
praktyce dał asumpt do utożsamienia w debacie obydwu projektów. W dodatku członkowie
komitetu inicjatywy nie wiedzieli o tych zamiarach.
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Wobec powyższych uwarunkowań inicjatorzy przyjęli strategię konfrontacji i nacisku na
większość parlamentarną. W trakcie przemówienia w sejmie i w późniejszej debacie przedstawiciel
komitetu, Marcin Mastalerek cytował popierającą zniżki wypowiedź Donalda Tuska (która miała
paść na spotkaniu ze studentami UJ 3.12.2008) i konkludował:
Mógłbym w tym momencie zakończyć moje wystąpienie. Przecież mam poparcie liderów dwóch
największych partii w Polsce. To wszystko daje ponad 300 głosów na sali. Tak że mógłbym zabrać moje
notatki, usiąść i spokojnie czekać na to, aż dojdzie do głosowania. Jednak niestety praktyka w naszym Sejmie
wygląda tak, że z dotrzymywaniem obietnic jest różnie. [B-STEN-1]

Mastalerek apelował także do koalicyjnego PSL, aby razem z partiami opozycyjnymi głosował za
projektem. Apele te nie były w żaden sposób uzgodnione z ich adresatami, nie odniosły więc
skutku, a nad projektem zawisła groźba odrzucenia w pierwszym czytaniu. Ponieważ głosowanie
zostało odroczone, inicjatorzy naciskali (m.in. poprzez list do premiera), aby projekt skierować
przynajmniej do prac w komisji. Tak też się stało, ale prace podkomisji do rozpatrzenia ustawy tak
naprawdę nigdy nie ruszyły z miejsca.
Mieliśmy świadomość tego, że jest pewnego rodzaju niemoc, bo jeżeli sprawa jest w komisji i nie jest
poruszana, to nie mamy na to żadnego wpływu. Ale od czasu do czasu okazywaliśmy, że wiemy to i
chcielibyśmy, żeby to ruszyło. [B-WYW-2]

Mimo stosowania różnego rodzaju narzędzi nacisku (organizowania konferencji prasowych
i happeningów), inicjatorom udało się osiągnąć jedynie tyle, iż podkomisja została powołana oraz
powstało stanowisko rządu do projektu. Przypadek omawianej inicjatywy pokazuje, że w obecnym
stanie prawnym, partie posiadające większość nie tylko mogą łatwo odrzucić projekty
obywatelskie, ale też bez większego wysiłku i konieczności uzasadniania „zamrozić” pracę nad
nimi. Natomiast sami obywatele nie mają w tej sytuacji żadnych formalnych możliwości działania.

Działanie regulowane przez normy
Aspekt normatywny nie wysuwał się na pierwszy plan w omawianej inicjatywie, ale w
argumentacji odwoływano się także do norm i wartości. Najczęściej pojawiała się w tym kontekście
równość szans edukacyjnych dla studentów. Koszty dojazdów na studia obciążają bowiem
najbardziej osoby z ośrodków peryferyjnych. Im są one wyższe tym większa jest dla takich osób
bariera finansowa związana z rozpoczęciem studiów.
Nasz projekt ustawy sprowadza się do wyrównywania szans. Chcemy wyrównywania szans młodych ludzi,
którzy nie mieli, tak jak już wcześniej wspomniałem, tego szczęścia, nie urodzili się w wielkiej aglomeracji.
[B-STEN-1]
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Jednocześnie podkreślano też inną wartość jaką jest pielęgnowanie więzów rodzinnych. Ten aspekt
także wiązał się z cenami studenckich biletów, które umożliwiają częstszy bądź rzadszy kontakt z
rodziną.
Ponadto odwoływano się do argumentów historycznych i powołujących się na przykłady
innych państw. Te pierwsze sprowadzały się do przypominania, że przed rokiem 2001 studenci i
uczniowie mieli już zniżki w wysokości 50%, które obniżył szukający oszczędności rząd Leszka
Millera. Chodziłoby więc nie o wywalczenie nowych przywilejów, a o przywrócenie odebranych
uprawnień. Argumenty porównawcze odwoływały się do faktu, iż w krajach takich jak Francja,
Dania, a także Czechy zastosowanie mają nawet wyższe zniżki komunikacyjne dla studentów.
Aspekt normatywny uwydatnił się także na głębszym poziomie. Szczególnie działacze NZS
podkreślali, że inicjatywa wpisuje się w etos walki o prawa studentów i jest swego rodzaju
kontynuacją tradycji tej organizacji sprzed 1989 r. Ponieważ niemal wszystkie osoby zaangażowane
w działanie robiły to wolontariacko, podkreślano formacyjny charakter poświęcania czasu na
działalność społeczną w interesie ogółu studentów:
I tego typu działalność studencka, równoległa do studiów, kiedy student uczy się poświęcania swojego czasu
dla innych, walki o jakieś prawa, o jakieś wyższe cele, zdecydowanie jest pozytywne. (...) wielu ludzi poczuło,
że można o coś walczyć, że można doprowadzić to do sukcesu, który nie kończy się (...) w krótkim okresie
czasu, ale docelowo jest to jednak wprowadzone. [B-WYW-1]

Można założyć, że chęć walki o prawa studenckie motywowały także członków mniejszych
organizacji i osoby indywidualne, które oddolnie przyłączały się do akcji i wysyłały komitetowi
zebranie podpisy.

Działanie dramaturgiczne
Analiza zebranych materiałów daje podstawy do twierdzenia, że trzeci rodzaj działania – działanie
dramaturgiczne – stanowiło bardzo istotny aspekt całej inicjatywy. Zarówno w wywiadach, jak i
dokumentach, powtarza się przekonanie, że przeprowadzenie tej inicjatywy miało wywołać na
pozostałych aktorach, głównie na parlamentarzystach i elitach politycznych wrażenie, że mają do
czynienia z grupą młodych ludzi, którzy są autentyczni, skuteczni i reprezentują całość swojego
środowiska (mimo braku środków finansowych):
Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że to też jest tak, że może się grupa młodych osób zebrać i pokazać
skuteczność, że zbierze te podpisy, że zrobi wszystko, żeby to zrealizować. Że jest taka możliwość, że bez
dużego zaangażowania finansowego, bez zaangażowania środków finansowych można zorganizować taką
akcję, która mocno skonsoliduje środowisko i będzie skuteczna. [B-WYW-2]
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Także w trakcie prezentacji projektu wiele razy podkreślano, jak wielką determinacją wykazali się
młodzi ludzie zaangażowani w inicjatywę i sporo miejsca poświęcono na ich dowartościowanie.
Sam fakt konsolidacji środowiska i zebrania podpisów jest tu przedstawiany jako sukces ważniejszy
nawet niż końcowy efekt starań:
Młodzi ludzie, którzy zgromadzili się na galerii, są bardzo zainteresowani losami naszej ustawy. (Oklaski) To
oni są prawdziwymi zwycięzcami nie tylko dzisiaj, ale także w ostatnim okresie, kiedy wspólnie zbieraliśmy
te podpisy. Oni są zwycięzcami bez względu na to, czy ten projekt przejdzie, czy utknie w komisji, czy
zostanie odrzucony, bo mieli odwagę sami wziąć swój los we własne ręce i mieli tyle determinacji, by zebrać
te 130 tys. podpisów. [B-STEN-1]

Wokół inicjatywy powstało też dużo refleksji autotematycznej na temat tego, jaką rolę odgrywało to
działanie dla podmiotu i osób zaangażowanych. Jeden z inicjatorów oceniał, że po pierwsze on i
inni członkowie nabyli podczas realizacji inicjatywy dużo wiedzy i umiejętności oraz nawiązali
znajomości, a po drugie udowodnili otoczeniu własną skuteczność, co z kolei podniosło ich
samoocenę i przyniosło motywację do dalszych działań.
Bardzo dużo się nauczyliśmy, bardzo dużo pokazaliśmy, że można zrobić, nie tylko zebrać podpisy, ale także
zrobić skutecznie akcję marketingową taką promocyjną. [B-WYW-2]
To nie była nasza jedyna akcja, bo my później przeprowadzaliśmy różne inne akcje już nie na taką skalę, ale
tak jakby ta nam dodała skrzydeł. Poznaliśmy wiele osób, z którymi zaczęliśmy współpracę. [B-WYW-2]

Z kolei przedstawiciel NZS patrzył na to działanie przez pryzmat tego, jakie skutki przyniosło dla
organizacji. Było to ważne ze względu na to, że przechodziła w tamtym momencie kryzys i
zastanawiano się w jakim kierunku powinna się rozwijać.
To był jeden z projektów, który wyznaczył kształt organizacji na przyszłe lata. Ja jestem z tego dumny, że w to
weszliśmy, że to zrealizowaliśmy, to zmieniło organizację po prostu, dzięki pracy przy tym projekcie
organizacja się zmieniła. [B-WYW-1]

Wejście w inicjatywę oznaczało dla NZS zaangażowanie się w sprawach studenckich także na
forum publicznym, a nie tylko wewnętrzną działalność samopomocową i kształceniową dla
własnych członków. Prace nad zbieraniem podpisów i promocją skonsolidowały organizację, a
sukces w postaci zebranych podpisów potwierdził słuszność obranego kierunku.
W wymiarze działania dramaturgicznego cały czas powracało także pytanie o powiązanie
inicjatywy z konkretną partią polityczną. Z jednej strony inicjatorzy nie ukrywali z jakiego
środowiska pochodzą, z drugiej chcieli, aby inicjatywa była możliwie neutralna politycznie. Miało
to umożliwić zgromadzenie wokół niej jak najszersze poparcie różnych organizacji.
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Ale my cały czas powtarzaliśmy wszystkim, że to jest akcja poza polityką, społeczna i głównie dzięki temu
udało nam się zebrać dużo organizacji wokół tego. [B-WYW-3]

O ile zamierzenie to udało się zrealizować na etapie kampanii promocyjnej i zbierania podpisów
(jak relacjonowano wyżej, faktycznie do kampanii przyłączyły się bardzo zróżnicowane
organizacje), o tyle trudności pojawiły się podczas procedowania w Sejmie, gdzie projekt został
wtłoczony w kontekst partyjny, co znacznie zmodyfikowało zamierzony przez inicjatorów
wizerunek „koalicji ponad podziałami”. Z punktu widzenia teorii Habermasa była to kwestia
roszczenia do szczerości wysuwanego przez inicjatorów, które nie zostało przez parlamentarzystów
uznane. Te rozważania wiążą się istotnie z aspektem działania komunikacyjnego.

Działanie komunikacyjne
Inicjatywę jako działanie komunikacyjne możemy ponownie rozpatrywać na dwóch poziomach:
komunikacji z opinią publiczną i komunikacji z parlamentarzystami.
Komunikację ze środowiskiem studenckim i opinią publiczną można uznać za sukces.
Dzięki otwartej formule i drożnym kanałom komunikacji nie dochodziło tu do starć czy napięć. Co
prawda projekt był na tyle prosty i jednoznaczny, że nie wymagał dyskusji lub negocjacji wewnątrz
środowiska, osiągnięciem było jednak pozyskanie i zjednoczenie wokół idei różnych organizacji,
które wystąpiły razem i sprawiły, że głos studentów stał się mocno słyszalny.
Dużo większy problem nastąpił na etapie prac sejmowych. Można powiedzieć, że od
początku nie było tam stworzonych warunków do porozumienia. Opisane już wrogie gesty i
utrudnienia wymierzone w młodych ludzi chcących zaprezentować projekt były wstępem i
zwiastunem dalszych problemów z porozumieniem. Wpisanie projektu w spolaryzowaną walkę
dwóch największych partii uniemożliwiło w zasadzie merytoryczną dyskusję i pozbawiło
przedstawicieli komitetu inicjatywy statusu neutralnej „trzeciej strony”. Oni sami zresztą
początkowo także zbyt mało zabiegali o dialog ze wszystkimi ugrupowaniami (choć nawiązywali
kontakty z pojedynczymi posłami). Projekt został przedstawiony w tonie, który chwilami brzmiał
bardziej jak żądanie niż zaproszenie do rozmowy:
Wymagamy tego, by Ministerstwo Finansów, by koalicja rządowa znalazła środki na inwestowanie w młodych
ludzi. [B-STEN-1]

Dopiero w trakcie dalszej debaty, zaczęto deklarować gotowość do rozmów i negocjacji podczas
prac w komisjach:
Bardzo się cieszę, bo podczas obrad tej komisji będziemy mogli uargumentować dokładnie i przedstawić nasze
stanowisko. Wiem, że państwo z Polskiego Stronnictwa Ludowego mają swoje propozycje rozwiązań.
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Jesteśmy gotowi o tych rozwiązaniach rozmawiać, będziemy o nich rozmawiali. Nie zgadzamy się z nimi, ale
dajmy sobie szansę na rozmowę. Nie odrzucajmy tego projektu w pierwszym czytaniu. [B-STEN-1]

To, że ostatecznie projekt faktycznie trafił do komisji, a nie został odrzucony w pierwszym czytaniu
można uznać za jedyny sukces komunikacyjny w trakcie prac parlamentarnych. Skrajna opieszałość
w powołaniu komisji, a następnie brak jakichkolwiek prac, uniemożliwiał bowiem nie tylko
dochodzenie do porozumienia, ale w zasadzie jakąkolwiek rozmowę na temat projektu. Zamrożenie
projektu wywołało u inicjatorów duży zawód i frustrację, gdyż liczyli na to, że nad projektem będą
jednak prowadzone prace legislacyjne:
Znaczy liczyliśmy na to, że rzeczywiście, liczyliśmy na to, że ten projekt nie będzie w marszałkowskiej
zamrażarce, tylko że będzie przez sejm w miarę w normalnym trybie przeprowadzony. [B-WYW-2]

W sytuacji niemożności wpłynięcia na parlamentarzystów, organizatorzy ustawicznie wracali do
sprawdzonych metod komunikacji z opinią publiczną. Robili to skutecznie, sięgając m.in. po formę
happeningów. W najbardziej efektownym z nich wykorzystano rekwizyt – starą zamrażarkę, która
stała się symbolem blokady projektu w Sejmie.
No my organizowaliśmy konferencje prasowe przed Sejmem. Zresztą jedną mieliśmy taką dość ciekawą,
przynieśliśmy zamrażalkę taką starą i były takie happeningi robione często. Żeśmy wysyłali pisma do Rządu,
do pana Premiera, do Marszałka Sejmu, do parlamentarzystów, no takie były różne akcje robione.
Zaangażowanie jeżeli chodzi o grupę ludzi, która gdzieś tam z nami pracowała, zaangażowanie nie spadło, tak
powiem. [B-WYW-3]

Działania te nie wpłynęły bezpośrednio na przebieg prac legislacyjnych, ale podtrzymywały i
podsycały oczekiwania społeczne dotyczące meritum sprawy. To z kolei doprowadziło do
włączenia postulatu podwyższenia zniżek w programy kampanii prezydenckiej podczas wyborów w
2010 r. i w rezultacie do wprowadzenia żądanej zmiany.

5.2.7

Podsumowanie

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego miał nietypową trajektorię. Niełatwo też
jednoznacznie go ocenić.
Projekt został odrzucony przez Sejm w powtórnym pierwszym czytaniu, choć stało się to
niemal w trzy lata po jego zgłoszeniu. Jednocześnie główny postulat wnioskodawców –
podwyższenie zniżek dla studentów został zrealizowany jeszcze przed zakończeniem procedowania
projektu obywatelskiego, choć formalnie bez związku z nim. Nie sposób jednak nie połączyć tych
faktów. Nacisk dużej grupy społecznej, zmobilizowanej w ramach akcji był dostatecznie silny, aby
w okresie przedwyborczym sprawić, że jej postulat został zrealizowany. Można powiedzieć, że
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częściowo zadziałał tu właśnie mechanizm opisywany przez Habermasa. Temat znalazł się w sferze
publicznej i zaistniał na tyle wyraźnie, że wpłynął na decyzje instytucji politycznych.
W kontekście tej inicjatywy należy jednak zadać pytanie, dlaczego – skoro ostatecznie
rządzący zdecydowali się uznać postulat młodych obywateli – nie został formalnie przyjęty ich
projekt? Dlaczego, jak wyraził się przedstawiciel inicjatywy podczas debaty sejmowej, nie „dano
satysfakcji” grupie obywatelskiej? Odpowiedź może tkwić w dramaturgicznym aspekcie działania
oraz niedostatku działania komunikacyjnego.
W trakcie realizacji inicjatywy wystąpił rozdźwięk pomiędzy otwartością i gotowością do
współpracy ze wszystkimi chętnymi w trakcie kampanii promocyjnej (co ostatecznie dało
wymierne rezultaty w postaci sukcesu przy zbieraniu podpisów), a sytuacją podczas prac
parlamentarnych, gdzie projekt został powiązany z partią opozycyjną. Jeden z inicjatorów,
oceniając sytuację z perspektywy czasu upatrywał większych szans komitetu w nawiązaniu jeszcze
szerszej współpracy – także z organizacjami młodzieżowymi związanymi z innymi partiami
politycznymi:
Być może trzeba było jeszcze szerzej pójść do innych organizacji, jeszcze szerzej poprosić innych o
współpracę, nie wiem, wejść we współpracę z ZHP, z harcerzami być może, bo oni docelowo też w dużej
mierze będą studentami. Nie wiem, może trzeba było zaprosić wszystkie organizacje młodzieżowe partyjne na
przykład też do tego i zobaczyć, co one na to by powiedziały [B-WYW-1]

Jednocześnie niemożność pracy nad projektem obywatelskim spowodowana była także
utrudnieniami w działaniu komunikacyjnym za które odpowiedzialna była partia rządząca.
Niedopuszczanie młodych ludzi do udziału w procedurach, symboliczne spychanie projektu na
margines i wniosek o jego odrzucenie już w pierwszym czytaniu dość szybko spowodowały reakcję
w postaci „okopania się” na stanowiskach i budowania nastawienie na konfrontację, a nie na
porozumienie. Jak ujął to jeden z członków komitetu doprowadziło to do frustracji i swoistej
radykalizacji przedstawicieli inicjatywy:
Więc uważaliśmy na początku to, w jaki sposób nas potraktowano, za porażkę, znaczy, że nie doceniono
naszej pracy, to nas troszeczkę też zradykalizowało pod kątem takiej… podejścia do polityków, którzy nie
chcieli z nami rozmawiać, pod tym kątem byliśmy nieco zawiedzeni. Natomiast docelowo, kiedy zostało to
wprowadzone, no to uznaliśmy to po części za nasz sukces, bo jednak do tej dyskusji zmusiliśmy, żeby
dostrzegli problem i to wprowadzili, nieco w innej tam formie, ale zostało to wprowadzone [B-WYW-1]

W aspekcie czysto strategicznym działanie było sukcesem, ponieważ doprowadziło do pożądanej
przez wnioskodawców zmiany prawnej (choć w ostatecznym rozwiązaniu pominięto np. uczniów,
którym pozostawiono mniej korzystne zniżki). W aspekcie komunikacyjnym zabrakło dialogu.
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Zmiana została wymuszona przez nacisk społeczny w sferze publicznej, choć mogła zostać
wprowadzona na drodze porozumienia z przedstawicielami inicjatywy. Dodatkowo, konflikt
doprowadził do wypaczenia procedury obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i sytuacji, w której
przeprowadzono powtórne czytanie bezprzedmiotowego już projektu po tym, jak przez niemal dwa
lata nie było nad nim żadnych prac. Praktyka taka z całą pewnością nie służy demokracji, choć
pokazuje także luki w samym kształcie prawnym procedury.
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5.3 Obywatelski projekt ustawy o zmianie ordynacji wyborczych, w
związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów 182
5.3.1

Przedmiot projektu i proponowane regulacje

Ustawa miała na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich pochodzących
z wyborów, poprzez wprowadzenie do ordynacji wyborczych obowiązku stosowania tzw. parytetów
płciowych183, czyli nałożenie na komitety zgłaszające listy obowiązku zapewnienia na zgłaszanych
listach wyborczych równej liczby kobiet i mężczyzn. Proponowane zapisy precyzowały, że „liczba
kobiet na liście nie może być mniejsza niż liczba mężczyzn”. Oznaczało to, że w przypadku list
o parzystej liczbie kandydatów, minimalna liczba kobiet stanowiłaby połowę liczby wszystkich
kandydatów, a w przypadku list o nieparzystej liczbie kandydatów, kobiet musiałoby być
przynajmniej o jedną więcej, niż mężczyzn. Treść ustawy nie ograniczała w żaden sposób górnej
granicy obecności kobiet na listach – teoretycznie zgodne z tymi przepisami byłyby listy złożone w
całości z kobiet (liczba kobiet na liście byłaby większa od liczby mężczyzn na liście, która
wynosiłaby zero).
Wprowadzenie parytetów dla kobiet miałoby dotyczyć zarówno wyborów lokalnych,
krajowych i europejskich. Miałyby one zastosowanie tylko tam, gdzie wybory przeprowadza się na
podstawie list kandydatów, tzn. w większości w tych sytuacjach, w których przeprowadza się w
Polsce wybory proporcjonalne. W rezultacie ustawa dotyczy wyborów do:
•

rad gmin,

•

rad powiatów,

•

sejmików wojewódzkich,

•

Sejmu RP,

•

Parlamentu Europejskiego.

Parytety nie miałyby zastosowania tam, gdzie wprowadzona jest ordynacja większościowa (Senat)
lub przeprowadza się wybory na stanowiska jednoosobowe (prezydenta, wójta itp.) W czasie, gdy
składana była inicjatywa, w wyborach do rad gmin, obowiązywała ordynacja proporcjonalna w
gminach powyżej 20 000 mieszkańców, a większościowa w gminach poniżej tej liczby. Tam także
182 Pełny tytuł projektu brzmiał: Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w związku z
wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów. W tekście dla wygody zastosowano nazwę skróconą. Druk
sejmowy nr 2713 z dn. 20 stycznia 2010.
183 Słowo „parytet” i „parytetowy” odnoszą się tylko do rozwiązań, w których miejsca na listach rozdzielane są po
połowie. W sytuacji, gdy mowa jest o ustaleniu innych proporcji między płciami, powinno mówić się o kwotach i
systemie kwotowym.
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wybory odbywały się na podstawie list kandydatów, zostały one w propozycji uwzględnione. Z
projektu ustawy wyłączono jedynie wybory uzupełniające do gmin poniżej 20 000 mieszkańców,
gdzie mogli uczestniczyć kandydaci spoza list.
Ustawa powierzała okręgowym komisjom wyborczym sprawdzanie list pod względem
spełnienie warunku odpowiedniej liczby kobiet podczas rejestracji list. Zakładano, że w przypadku
odmowy podmiotom zgłaszającym zarejestrowania listy będzie przysługiwał normalny tryb
odwoławczy.
Projekt ustawy poprzedzono preambułą, która odwołuje się do art. 33 Konstytucji RP z
1997 r. i wskazuje, że ustawa ma na celu pełniejszą realizację zasady równości kobiet i mężczyzn
„we wszystkich dziedzinach życia, w tym życia politycznego”, a także precyzuje, że celem jest
wyrównanie szans obydwu płci w ubieganiu się o mandaty do sprawowania funkcji w niektórych
wybieralnych organach władzy publicznej.

5.3.2

Inicjatorzy projektu

Inicjatorami projektu były kobiety-członkinie Rady Programowej I Kongresu Kobiet, który odbył
się w dniach 20-21.09.2009 r. Kongres miał być podsumowaniem wkładu kobiet w pierwsze
dwudziestolecie III RP. Zgromadził w Warszawie ponad 4000 uczestników i uczestniczek.
Wprowadzenie do ordynacji wyborczej systemu parytetowego było jednym z dwóch
głównych postulatów Kongresu; obywatelska inicjatywa ustawodawcza była z nim silnie
powiązana. Kilkudziesięcioosobowa Rada Programowa i kilkutysięczna grupa uczestniczek i
sympatyczek stanowiły dla inicjatywy mocne zaplecze intelektualne i organizacyjne.
Natomiast bazowaliśmy w głównej mierze na paniach zaangażowanych w Kongres Kobiet, w całej Polsce, bo
mieliśmy i mamy do tej pory Radę Programową, to są kobiety z całej Polski, z różnych środowisk –
akademickich, biznesowych, z sektora publicznego, samorządowego i pełnomocniczki. [P-WYW-3]

Postulat parytetów na listach wyborczych został sformułowany podczas obrad panelu tematycznego
„Kobiety w polityce”. Jego moderatorką była profesor Małgorzata Fuszara, która problematyką
systemów parytetowych zajmowała się także naukowo. Została ona poproszona o włączenie się w
prace komitetu inicjatywy ustawodawczej i ostatecznie została zastępczynią pełnomocnika
komitetu, główną ekspertką i autorką projektu; reprezentowała komitet podczas pierwszego
czytania w Sejmie.
Pełnomocnikiem komitetu został Jacek Ambroziak - prawnik i polityk, były opozycjonista,
poseł na Sejm Kontraktowy, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i Jerzego Buzka. Został
on poproszony o zaangażowanie w prace komitetu ze względu na wiedzę prawniczą i legislacyjną,
doświadczenie polityczne, oraz znajomość z wieloma aktywnymi politykami. Jak sam przyznawał:
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Przez to, że byłem ministrem 2 razy i w Sejmie byłem posłem, więc myślę, że to ułatwiało im to, że ja
miałem… Raz, łatwiej mogłem dotrzeć do kontaktów, na przykład do Marszałka Sejmu, którym wtedy był
Bronisław Komorowski, a który kiedyś był moim podwładnym, więc łatwo było mnie nawiązać z nim kontakt,
a od niego też zależało wiele. [P-WYW-2]

Podział zadań wewnątrz komitetu zakładał, że pan Ambroziak odpowiedzialny był głównie za
dopełnienie kwestii formalnych i nadzór nad prawną stroną inicjatywy, natomiast profesor Fuszara
odpowiadała za stronę merytoryczną,
W skład komitetu weszło wiele postaci aktywnych w życiu publicznym i zaangażowanych
w organizację Kongresu. Były to: Henryka Bochniarz, Magdalena Środa, Kinga Dunin, Barbara
Labuda, Olga Krzyżanowska. Organizatorzy chcieli by członkowie komitetu reprezentowali
szerokie spektrum poglądów i mieli społeczny autorytet. Stąd obecność byłych opozycjonistek z
czasów PRL: Henryki Krzywonos i Henryki Wujec. Zadbano o udział ekspertów. Była to m.in.
profesor Małgorzata Fuszara, profesor Eleonora Zielińska oraz prawnicy-konstytucjonaliści, w tym
profesor Piotr Winczorek, którego pozytywna opinia o projekcie była dla inicjatorów niezwykle
cenna, szczególnie, że był on osobą spoza środowiska organizującego Kongres:
Chciałyśmy mieć pewnego rodzaju pewność, że nawet tacy prawnicy, którzy nie są w sprawy równościowe, że
tak powiem, zaangażowani, ale są świetnymi konstytucjonalistami, nie będą zgłaszać żadnych zastrzeżeń do
tego projektu [P-WYW-1]

Komitet nie posiadał znaczących zasobów materialnych, które mógłby przeznaczyć na
swoją działalność, ale dysponował istotnymi zasobami niematerialnymi. Były to kontakty z
wieloma osobami ważnymi w życiu publicznym. W tym z politykami. W komitecie było wiele osób
aktywnych w sferze równości płci, także byli i obecni politycy. Z Kongresem sympatyzowało wiele
dziennikarek i publicystek, co miało istotny wpływ na zaangażowanie mediów i dostęp do czasu
antenowego. Inicjatywa uzyskała także nieodpłatne wsparcie jednej z agencji PR. Inicjatywa była
swoistą kontynuacją Kongresu, co sprawiało, że dysponowano dość dużą bazą społeczną w całej
Polsce. Był to początek ruchu społecznego, który w późniejszych latach sformalizował się i stał
stowarzyszeniem. Inicjatorzy w momencie rozpoczynania kampanii nie byli już anonimowi:
Tak naprawdę to chodziło o ruch społeczny, on był rozpoznawalny, i do dzisiaj jest rozpoznawalny jako ruch,
jako brand. [P-WYW-1]

5.3.3

Geneza inicjatywy i jej kontekst

Geneza inicjatywy wiąże się bezpośrednio z I Kongresem Kobiet, który odbył się w czerwcu 2009
r. Postulat wprowadzenia parytetów (kwot płci) na listach kandydatów do Sejmu i innych organów
kolegialnych pojawiał się w pracach parlamentarnych od lat dziewięćdziesiątych. System kwotowy
był elementem senackiego projektu Ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn wniesionego w
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2002 r. (odrzuconego przez Sejm w roku 2005). Projekt ten przewidywał m.in. kwotę 30% w
pierwszych latach obowiązywania i stopniowe dojście do kwoty 40%, a także naprzemienne
umieszczanie nazwisk kandydatów-kobiet i mężczyzn na listach wyborczych.
W przygotowanie ustawy zaangażowana była profesor Małgorzata Fuszara, która
opublikowała także na ten temat szereg artykułów. W trakcie Kongresu Kobiet prowadziła panel
„Kobiety w polityce”. Postulat wprowadzenia kwot wydał się uczestniczkom na tyle ważny, a
jednocześnie konkretny, że stał się jednym z dwóch głównych postulatów Kongresu Kobiet:
Głównym postulatem tej sesji, którą prowadziłam, było wprowadzenie kwot jako takiego sposobu, który
przyspiesza po prostu zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w polityce, co wiadomo ze świata, z badań, z
doświadczeń innych krajów, to dosyć łatwo jest pokazać, w związku z tym to się przerodziło w jeden z
głównych postulatów Kongresu [P-WYW-1]

O ile główny postulat został sformułowany dość ogólnie jako „wprowadzenie do ordynacji
wyborczej systemu parytetowego obowiązującego na listach wyborczych w wyborach wszystkich
szczebli wraz z sankcją zabraniającą rejestracji listy, na której zasada ta nie jest przestrzegana” 184, o
tyle w szczegółowych postulatach doprecyzowano, że chodzi o „50% kandydatów i kandydatek”, a
także dodana została „zasada naprzemiennego umieszczania kobiet i mężczyzn na listach
wyborczych185.
Podczas Kongresu nie padła propozycja zgłoszenia postulatu w postaci obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej. Pomysł ten pojawił się na jednym ze spotkań członkiń Rady
Programowej po Kongresie; chodziło o nadanie postulatowi Kongresu konkretnej formy:
O to walczymy, ale co to znaczy, że o to walczymy? Widzieliśmy, że to jest..., że nie przekonamy polityków,
jeśli nie pokażemy konkretnego projektu obywatelskiego [P-WYW-3]

Wybór trybu inicjatywy obywatelskiej był związany z doświadczeniami poprzednich projektów
legislacyjnych, które były zgłaszane zazwyczaj jako projekty poselskie i nie zakończyły się
sukcesami. Także po Kongresie odbyły się wstępne spotkania z przedstawicielami władz, którzy nie
złożyli żadnych konkretnych obietnic. Uznano, że forma inicjatywy obywatelskiej wywoła większy
oddźwięk społeczny:
Oczywiście były różne drogi możliwe, była możliwa droga poprzez inicjatywę poselską, no ale uznałyśmy, że
to jest znacznie mniej, mniejszy ma oddźwięk społeczny [P-WYW-1]

Projekt powstawał w gronie eksperckim i towarzyszyły mu konsultacje z prawnikamikonstytucjonalistami. W wyniku tych konsultacji doszło do pewnych samoograniczeń komitetu.
184 Kongres Kobiet „Kobiety dla Polski, Polska dla kobiet”, Warszawa 20-21.06.2009 – Postulaty,
https://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/text/kongresy_kobiet/i_kongres_kobiet/postulaty_i_kongresu_kobiet
185 Ibidiem
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Zrezygnowano z „mechanizmu suwaka” - naprzemiennego umiejscowienia kobiet i mężczyzn na
listach ze względu na możliwość niekonstytucyjności takiego rozwiązania. Ostatecznie projekt
skupił się jedynie na kwestii parytetu na listach wyborczych (zapewnienia kobietom połowy
miejsc).

5.3.4

Rejestracja komitetu i kampania promocyjna

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej zostało złożone
13.09.2010 r. przyjęte przez marszałka sejmu 22.09.2009 r., co dawało inicjatorom czas na zebranie
podpisów do 22.12.2009 r. Za zgodność inicjatywy z wymogami prawa odpowiedzialnym był
pełnomocnik inicjatywy Jacek Ambroziak, który przygotował dla komitetu wzory list do zbierania
podpisów i wytyczne do zbierania podpisów, tak aby nie zostały zakwestionowane.
Okres jesienno-zimowy nie był sprzyjający dla prowadzenia kampanii w przestrzeni
publicznej. Niska temperatura, śnieg i deszcz utrudniały prowadzenie zbiórki podpisów na ulicach i
w przestrzeni otwartej. Organizatorzy kampanii starali się uporać z tym problemem głównie
poprzez zbieranie podpisów w zadaszonych przestrzeniach publicznych: centrach handlowych,
muzeach, foyer kin i teatrów. Każdorazowo wiązało się to z koniecznością zdobycia zgody od
zarządzających obiektami.
Cała kampania oparta była na zaangażowaniu uczestniczek I Kongresu Kobiet. Kampania
prowadzona była pod hasłem „Czas na kobiety”. Oficjalnie nie przystąpiły do niej inne organizacje,
choć popierana była przez osoby związane z wieloma inicjatywami, głównie, choć nie wyłącznie,
feministycznymi. Komitet nie posiadał formalnych struktur, na których mógłby się oprzeć.
To było bardzo wielkie wyzwanie, dlatego, że myśmy nie miały żadnych struktur. Zwykle takie inicjatywy
obywatelskie, które mogą liczyć na duże poparcie, są albo przez partie polityczne, które mają struktury
organizowane, albo przez kościoły na przykład, związki zawodowe, no i tam wtedy im jest łatwo zbierać
podpisy [P-WYW-1]

W rezultacie cała akcja opierała się na wolontariuszach rozsianych po całym kraju, którzy
przysyłali wypełnione listy do komitetu. Z pewnością na korzyść komitetu działał fakt, że akcja
rozpoczęła się zaledwie trzy miesiące po zakończeniu Kongresu, a więc wydarzenia te były
relatywnie niedawne. Organizatorzy przez cały okres kampanii nie mieli pewności, czy uda się
zebrać ustawową listę podpisów. Zachęcano uczestniczki Kongresu, ale z czasem włączyło się
więcej osób, luźno związanych z pierwotną grupą inicjatorów.
To zbierały osoby dobrej woli, że tak powiem, głównie te, które były na Kongresie, ale nie tylko, bardzo dużo
ludzi się włączało do tego, no i zbieraliśmy podpisy gdzie się dało, ale tak jak mówię, często to, ale to była
rzeczywiście ogromna taka, okazuje się, dosyć spontanicznie nawiązująca się machina, i udało się zebrać „z
górką”. [P-WYW-1]
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W prowadzeniu kampanii pomagało nagłośnienie medialne inicjatywy. Obecność w mediach
zapewniło komitetowi kilka czynników. Po pierwsze w samej radzie programowej Kongresu
a zatem w kręgu osób blisko związanych z inicjatywą znajdowało się wiele dziennikarek
i publicystek, które szeroko relacjonowały kampanię w macierzystych redakcjach. Dla innych
mediów temat był także interesujący ponieważ toczył się wokół niego spór i wzbudzał sporo
kontrowersji. W studiach telewizyjnych, czy radiowych organizowano debaty i rozmowy
zwolenników i przeciwników, dzięki temu większa liczba odbiorców dowiedziała się o
prowadzonej kampanii.
To rzeczywiście był na tyle temat nowy, ciekawy, kontrowersyjny, że media chciały o tym rozmawiać i to nam
pomagało, sprzyjało nam to. [P-WYW-3]

Członkowie komitetu inicjatywy wspominali, że pewna trudność tkwiła w wytłumaczeniu
obywatelom mechanizmu systemu parytetowego lub kwotowego. Nie była to kwestia ani
powszechnie znana, ani oczywista. Istniało przekonanie, że kwoty dotyczą przydzielania mandatów,
a nie jedynie list kandydatów:
Natomiast te parytety, pamiętam że to trzeba było tłumaczyć i nie dla wszystkich to było jasne i to był
większy wysiłek, dlatego ta debata publiczna była dla nas bardzo, bardzo ważna. [P-WYW-3]

Komitet przygotował także materiały informacyjne wyjaśniające założenia projektu. Na stronie
internetowej komitet zamieścił tekst „obalający mity” na temat parytetów, tj. odpowiadający na
najczęściej pojawiające się zarzuty.
Oprócz kampanii terenowej i medialnej członkinie komitetu organizowały liczne spotkania
z przedstawicielami władz i kluczowych instytucji społecznych. Odbyły się m.in. spotkania z
szefami

partii

politycznych,

klubów

parlamentarnych,

marszałkami

Sejmu

i

Senatu,

przewodniczącymi komisji legislacyjnych a także z przedstawicielami Episkopatu Polski. Te
rozmowy, pomogły poznać politykom założenia projektu przed dyskusją parlamentarną.
Pod koniec czasu zbiórki w komitecie istniała niepewność, dotycząca możliwości zebrania
wymaganej liczby podpisów. Ostatecznie zgromadzono ich ponad 150 tysięcy. Komitet zdecydował
się składać podpisy w trzech partiach, aby przyspieszyć proces weryfikacji. Ostatnią złożono w
ostatnim dniu kampanii - 22.12.2009 r.

5.3.5

Przebieg procesu legislacyjnego

Projekt skierowano do pierwszego czytania 1.02.2010 podczas 61. posiedzenia Sejmu, w dniu
18.02.2010. Obrady Sejmu prowadziła Wicemarszałek Ewa Kierzkowska. Większość kół i klubów
do przedstawienia stanowiska wydelegowała posłanki. Klub SLD postanowił zachować swoisty
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parytet; przemawiali razem Izabela Jaruga-Nowacka i Tomasz Kamiński. W sesji pytań do głosu
zgłosiło się 20 kobiet (na 48 przemawiających posłów).
Inicjatywę zaprezentowała przedstawicielka komitetu prof. Małgorzata Fuszara. W
merytorycznym wystąpieniu odwoływała się do wyników badań własnych dotyczących aktywności
kobiet w polityce, przytaczała dane o dotychczas niskim udziale kobiet w wybieralnych ciałach
kolegialnych. Powoływała się na badania opinii publicznej. Uprzedzała argumenty o
niekonstytucyjności projektu, przywołując istniejące opinie prawne.
Stanowiska klubów i kół poselskich były zróżnicowane. Zdecydowana większość
zabierających głos popierała intencje wnioskodawczyń i cel zwiększenia udziału kobiet w polityce.
Nie wszyscy jednak poparli mechanizm parytetowy. Przedstawicielka PO poparła projekt, ale
zaproponowała zmianę parytetu na kwotę 30% miejsc na listach dla kobiet. PiS zgłosiło ogólne
wątpliwości dotyczące skuteczności parytetu. Zdecydowane poparcie projektu zgłosiły kluby SLD,
PSL i koło SDPL. Zdecydowany sprzeciw zgłosiło koło Polska Plus.
Krytyczne głosy pojawiły się w sesji pytań poselskich. Przeważały głosy podważające sens
wprowadzenia parytetów (29 spośród 48 mówców). Podnoszono argumenty o potencjalnej
nieskuteczności tego mechanizmu, jego „sztuczności” i niezgodności z konstytucją. Pojawiały się
też głosy wspierające to rozwiązanie. W debacie posłowie nie bronili stanowisk swoich klubów,
ośmiu z piętnastu przemawiających posłów z klubu PO oraz jeden poseł PSL było przeciwnych
parytetom, 2 z 24 posłów PiS uczestniczących w debacie je poparło. Zwolennicy i przeciwnicy
parytetu byli wśród kobiet, jak i mężczyzn.
Przeciwna ustawie była pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Elżbieta
Radziszewska choć, jak zaznaczyła, nie prezentowała oficjalnego stanowiska rządu, a jedynie
własną opinię. Przedstawicielka komitetu, podsumowując debatę nie odniosła się do tego
wystąpienia, skupiła się na przekonywaniu posłów do poparcia projektu powtarzając najważniejsze
argumenty przybliżające sytuację w krajach stosujących podobne rozwiązania. Podsumowanie
debaty przedstawia tabela 5.5.
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Tabela 5.5. Wystąpienia podczas I czytania obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ordynacji wyborczych, w związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów
(Sejm VI kadencji, 61. posiedzenie, 18.02.2010)

Przedstawienie projektu
Przedstawicielka komitetu obywatelskiej

Przedstawienie projektu i stojącej za nim

inicjatywy ustawodawczej – prof. Małgorzata

argumentacji. Przytoczenie wyników badań o

Fuszara

poparciu dla projektu.

Oświadczenia klubów
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz,

Ogólne poparcie dla kobiet w polityce. Otwarte

Przedstawicielka Klubu Platforma Obywatelska pytanie o zasadność parytetu i wysokość kwoty
50%. Propozycja kwoty 30%. Wniosek o
skierowanie projektu do prac w komisjach.
Beata Szydło, Przedstawicielka Klubu Prawo i

Wniosek o dalsze prace w komisjach. Poparcie

Sprawiedliwość

idei wspierania kobiet. Wątpliwości co do
parytetów jako najlepszego instrumentu.

Izabela Jaruga-Nowacka, Tomasz Kamiński

Poparcie inicjatorek i projektu w pełnym

Przedstawiciele Klubu Sojusz Lewicy

wymiarze 50%, krytyka PO za zbyt

Demokratycznej

zachowawczą postawę.

Ewa Kierzkowska, Przedstawicielka Klubu

Pełne poparcie projektu, jako zwiększającego

Polskie Stronnictwo Ludowe.

szanse kobiet w polityce. Wniosek o prace w
komisjach.

Jan Filip Libicki, Przedstawiciel Koła Polska

Krytyka projektu oraz idei parytetów. Wniosek o

Plus

skierowanie do komisji ze względu na
obywatelski charakter inicjatywy.

Zdzisława Janowska Przedstawicielka Koła

Poparcie inicjatywy i projektu, gotowość

SDPL

głosowania za.

Jan Widacki, Przedstawiciel Demokratycznego

Wątpliwości co do parytetów jako

Koła Poselskiego

nierozwiązujących źródłowych problemów
nierówności. Wniosek o prace w komisjach.

Pytania poselskie
Pytania zadało 48 posłów.

Większość posłów (29) zgłaszało zastrzeżenia i
krytykowało projekt, 11 go poparło, 8 zadało
pytania neutralne.
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Podsumowanie
Elżbieta Radziszewska, pełnomocnik rządu do

Brak oficjalnego stanowiska rządu. „Osobista

spraw równego traktowania

opinia” bardzo krytyczna, przeciwna parytetom
jako „sztucznym”.

Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Odpowiedzi na pytania, powtórzenie

inicjatywy ustawodawczej – prof. Małgorzata

najważniejszych argumentów, przybliżenie

Fuszara

rozwiązań zagranicznych.

Po pierwszym czytaniu projekt skierowano do Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego. Przez około dwa miesiące komisja nie
podejmowała prac nad projektem. Stało się to tematem akcji komitetu inicjatywy wzywającej
zwolenników ustawy do wysyłania listów adresowanych do posłów-członków komisji z
wezwaniem do podjęcia prac nad projektem. Ustawa stała się przedmiotem dyskusji podczas trzech
kolejnych posiedzeń komisji w kwietniu i maju 2010 r. Największa debata odbyła się po kolejnej
przerwie, na posiedzeniu 8.07.2010. Przeciwko ustawie argumentowała część zaproszonych gości i
ekspertów, w tym stały ekspert komisji dr Jarosław Flis, który wysuwał nowe argumenty związane
z praktyką funkcjonowania polskiego systemu wyborczego; twierdził, że wprowadzenie kwot
dotyczących całych list będzie nieskuteczne wobec dużego znaczenia pozycji na liście. Podczas
debaty obecne były kobiety z ruchu sprzeciwiającego się rozwiązaniom parytetowym.
Przedstawicielka PO podtrzymała stanowisko partii rządzącej popierające kwoty, choć zgłosiła
poprawkę ustanawiającą je na poziomie 35% (czyli wyższym niż zgłaszane podczas pierwszego
czytania 30%). Posłowie nawiązywali też do faktu, że podczas kampanii prezydenckiej w czerwcu
2010 r. Bronisław Komorowski poparł postulat wprowadzenia parytetów. Lider SDPL Marek
Borowski zgłosił poprawki dotyczące gwarancji reprezentowania obydwu płci na pierwszych trzech
bądź pięciu miejscach listy. Na koniec posiedzenia powołano siedmioosobową podkomisję do prac
nad projektem.
Podkomisja spotykała się cztery razy (od lipca do października 2010) i kontynuowała
dyskusje rozpoczęte podczas prac w komisji. Oprócz postulatów wprowadzenia niższych kwot
zamiast pełnego parytetu, pojawiły się też poprawki dotyczące ustalenia kwot dotyczących
pierwszych trzech bądź pierwszych pięciu miejsc na listach (wprowadzenie stosunków kandydatów
obydwu płci jeden do dwóch bądź dwa do trzech). Propozycje te nie uzyskały akceptacji komisji.
Zmodyfikowany projekt zawarty w sprawozdaniu komisji wprowadzał kwoty na listach dla
kandydatów-kobiet i kandydatów-mężczyzn na poziomie 35%. Dodano do projektu zapisy, które
wprost stwierdzały, że w przypadku niespełnienia nowych wymogów listy nie będą rejestrowane
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przez komisje wyborcze. Było to zgodne z intencją projektodawcy obywatelskiego, chociaż nie
zostało wyrażone wprost w pierwotnym projekcie. Postanawiano,

że nowe przepisy będą

stosowane w wyborach w zarządzanych sześć miesięcy po uchwaleniu ustawy.
Zmodyfikowany projekt został poddany dyskusji podczas drugiego czytania na posiedzeniu
Sejmu. Przedstawiciele komitetu inicjatywy nie mogli już zabierać głosu. Poseł sprawozdawca,
Halina Rozpondek z PO przedstawiła nowy projekt jako propozycję kompromisową i efekt długich
dyskusji. W oświadczeniach klubów ustawa została poparta przez wszystkie kluby oprócz klubu
PiS, którego przedstawiciel zdystansował się od ustawy bardziej zdecydowanie niż podczas
pierwszego czytania. Jednocześnie przedstawicielka klubu SLD zgłosiła poprawki przywracające
pierwotny parytet (50%) zamiast kompromisowej kwoty 35%, a szef klubu SDPL Marek Borowski
zgłosił poprawki podobne do forsowanych przez siebie podczas prac komisji – ustalające stosunek
kandydatów kobiet i mężczyzn w pierwszej trójce i pierwszej piątce na liście. Ze względu na
zgłoszone poprawki, projekt skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia nowego
sprawozdania. Następnego dnia odbyło się tylko jedno posiedzenie komisji (25.11.2010) podczas
którego negatywnie zaopiniowano poprawki wniesione na posiedzeniu plenarnym.
Trzecie czytanie odbyło się 3.12.2010 na posiedzeniu Sejmu. Najpierw głosowano poprawki
zgłoszone podczas drugiego czytania. Przewodniczący SLD namawiał do przywrócenia parytetów
50%. Zgodnie z rekomendacjami podkomisji wszystkie poprawki zostały odrzucone. W krótkiej
dyskusji zaskoczyła jedynie wypowiedź posła PO, który zaatakował projekt ustawy. W dyskusji
powtórzono głosy popierające i negujące ustawę. W ostatecznym głosowaniu Sejm ustawę przyjął.
Głosowało 404 posłów, spośród których za przyjęciem projektu było 241, przeciw – 154, a
wstrzymało się 9. Projekt poparła większość posłów PO, SLD i PSL, przeciw byli niemal wszyscy
posłowie PiS i PJN.
Ustawa została przesłana do Senatu, który wprowadził do projektu drobne poprawki,
regulujące sytuację w przypadku list, na których znajdowałoby się tylko troje kandydatów (co
uniemożliwia zachowanie kwoty 35%). Listy takie są możliwe w wyborach samorządowych.
Poprawka zobowiązywała wtedy do zapewnienia stosunku kandydatów obydwu płci dwa do
jednego. Poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję, a następnie przyjęte przez
Sejm. Ostatecznie ustawę przekazano prezydentowi do podpisu 10.01.2011. Została podpisana
31.01.2011 co oznaczało, że kwoty mogły mieć zastosowanie w wyborach parlamentarnych
zaplanowanych na jesień 2011 r.
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Rys. 5.4. Podsumowanie ścieżki legislacyjnej obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ordynacji wyborczych, w związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów
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5.3.6

Analiza działania

Działanie strategiczne
W kampanii i podczas prac parlamentarnych przedstawicielki i przedstawiciele komitetu chętnie
odwoływali się do argumentów z zakresu racjonalności celowościowej i zgłaszających roszczenie
do prawdziwości. Ponieważ temat parytetów często interpretowany był w sposób silnie
normatywny lub wręcz emocjonalny, wydaje się, że celem komitetu było ukierunkowanie debaty na
jak najbardziej obiektywne argumenty i przedstawiać swoje rozwiązanie jako racjonalny wybór.
Najprostszym i najczęściej pojawiającym się argumentem z tego zakresu było wskazywanie
braku proporcjonalnej reprezentacji kobiet w parlamencie i innych gremiach kolegialnych w
stosunku do ich udziału w społeczeństwie. Wskazywano, że nie tylko na liście finalnie wybranych
posłów i senatorów kobiety stanowią znaczącą mniejszość, ale także że dysproporcja zaczyna się
już na etapie układania list, na co miał mieć wpływ przedkładany projekt:
Jak jest obecnie w Polsce? O tym, że nierówność w Polsce jest rażąca, świadczą twarde dane statystyczne.
Kobiety w ostatnich wyborach do Sejmu stanowiły na listach wyborczych tylko 23% wszystkich osób
kandydujących i często umieszczane były na dalekich, niedających praktycznie szans na wybór miejscach. [PSTEN-1]

W powyższym cytacie, pochodzącym z przemówienia prof. Fuszary podczas pierwszego czytania
projektu w Sejmie, warto podkreślić sformułowanie „twarde dane statystyczne”. W całym
wystąpieniu obecne były liczne odwołania do badań naukowych i mierzalnych danych.
Za argumentem o niereprezentowaniu kobiet szedł argument o niewykorzystaniu ich
potencjału w służbie państwu. Przywoływano tu statystyki świadczące o wyższym odsetku osób
wykształconych wśród kobiet. Podawano liczne przykłady sukcesów kobiet na różnych polach
działania. Był to argument wskazujący na możliwość pozyskania nowych, wartościowych
polityków w sytuacji otwarcia na większą liczbę kobiet. Ta grupa argumentów była o tyle ważna dla
inicjatorów, że pokazywała problem od strony pozytywnej, wskazując na to, jak wprowadzenie tych
regulacji może przyczynić się do wykorzystania potencjału kobiet:
Z drugiej strony pokazywałyśmy korzyści, mówiąc też o tym na przykład, że w grupie Kongresu, który był
ruchem masowym w różnych środowiskach, jest wiele fantastycznych kobiet, które mogą przyjść do tych
partii, pod warunkiem, że zobaczą że nie są traktowane instrumentalnie, że jest jakaś otwartość partii na nich.
[P-WYW-3]

Kolejny argument, który odwoływał się do sfery faktów, dotyczył dynamiki wzrostu udziału
kobiet w polityce. Na początku transformacji udział kobiet był bardzo niski. Wzrósł nieznacznie
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około 2001 roku i pozostał na zbliżonym poziome przez kolejne lata. Inicjatorzy pokazywali te
dane, aby wzmocnić argumenty za zwiększeniem partycypacji kobiet w polityce, gdyż proces ten
był bardzo powolny i wymaga mechanizmów, wymuszających jego przyspieszenie:
No i stąd doszłyśmy do wniosku, że będziemy walczyły o parytety, że te parytety jako mechanizm, który jest
w stanie znacznie szybciej zmienić nie tylko percepcję społeczną czy taką polityczną dotyczącą zwiększenia
liczby kobiet w parlamencie na przykład, może też przyspieszyć to, że rzeczywiście tych kobiet w krótszym
czasie będzie więcej w tym parlamencie czy na tych listach wyborczych, niż gdyby to zostawić takiemu
nazwijmy to naturalnemu procesowi kulturowemu [P-WYW-3]

Spór o to, czy należy prawnymi rozwiązaniami wspomagać osiągnięcie równego pod względem
płci składu organów kolegialnych, czy raczej czekać na „naturalny” rozwój sytuacji był jednym z
głównych punktów spornych dyskusji. Argumenty odwołujące się do dotychczasowej dynamiki
zjawiska wskazywały na nietrafność tezy o samoczynnym wyrównywaniu nierówności.
Odwoływano się do twierdzeń o konieczności ustanowienia „masy krytycznej” kobiet w
parlamencie i innych organach. Według tego rozumowania dopiero po osiągnięciu pewnego
znaczącego odsetka kobiet w gremiach decyzyjnych (podawano różne wielkości, ale zazwyczaj
oscylujące w granicach 30%) ich perspektywa będzie miała na tyle dużą siłę oddziaływania, aby
realnie wpłynąć na zmianę podejmowanych decyzji i poruszanych w debacie tematów. Było to o
tyle istotne, że pozwalało argumentować także na rzecz sensowności wprowadzenia kwoty dla
kobiet, w sytuacji gdy nierealne było przeforsowanie pełnego parytetu.
Ostatnim argumentem odwołującym się do sfery racjonalnej był argument o braku ryzyka
związanego z wprowadzeniem ustawy. W myśl tego rozumowania wprowadzenie parytetów nie
przesądza o żadnej zmianie, a jedynie daje możliwość kandydowania większej liczbie kobiet.
Ostateczna decyzja zawsze leży w rękach wyborców; to od nich będzie zależało, czy będziemy
mieli do czynienia ze zwiększeniem liczby kobiet, czy nie:
Więc nieraz (…) polemizowałem, mówiąc, że taka ustawa nic nie zmieni, w sensie nie pogorszy sytuacji, a
tylko może poprawić ta sytuację, bo i tak to zależy od wyborców, jeżeli kobieta im się spodoba, to zagłosują,
jeżeli im się nie spodoba, to nie zagłosują. [P-WYW-2]

Wszystkie powyższe argumenty były o tyle istotne, że w trakcie debaty parlamentarnej
panowała ogólna zgoda dotycząca ostatecznego rezultatu, który inicjatorzy chcieli osiągnąć:
zwiększenia liczby kobiet w parlamencie i innych ciałach ustawodawczych. Spór dotyczył głównie
tego, czy proponowane narzędzie prawne – parytety płciowe na listach kandydatów, pozwolą ten
cel osiągnąć.
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Podczas prac nad ustawą nie bez znaczenia była płeć posłów, którzy zabierali głos
i wypowiadali się na temat ustawy. Nie było tak, że mężczyźni gremialnie negowali projekt, a
kobiety go popierały. W przypadku tej ustawy, część posłów prezentowała zdanie odmienne niż ich
partie. Często taki wyłom wiązał się z płcią tj. posłanki z partii opozycyjnych będących przeciw
projektowi popierały go, a posłowie-mężczyźni z partii popierających, negowali. Nie był to klucz
uniwersalny, ponieważ wśród posłów zgłaszających odmienne zdanie niż ich partia z obydwu stron
zdarzali się zarówno mężczyźni, jak i kobiety, jednak trend był zauważalny – także dla członków
komitetu inicjatywy.
Dla komitetu kluczowe było jednak uzyskanie poparcia partii tworzących koalicję rządzącą,
w szczególności Platformy Obywatelskiej. Partia ta miała już w swoich wewnętrznych regulacjach
zapisane kwoty na listach, ale to także nie musiało przesądzać o poparciu projektu, ponieważ w
pewnym sensie niwelowało wyjątkowość tych zapisów w porównaniu do innych partii:
Platforma była trochę w takiej trudnej sytuacji, bo z jednej strony nie mogła powiedzieć wizerunkowo, że jest
temu przeciwna, ale z drugiej strony póki to nie był wymóg ustawowy, tylko jakiś mechanizm taki
wewnątrzpartyjny, to myśleli, że to może jakoś stanowić o ich przewadze konkurencyjnej, na przykład, żeby
przyciągać kobiety, a jak inni tego nie mają, to tylko pokazuje, że mają gorszą ofertę na przykład dla kobiet.
No ale też zrozumieli, że trochę nie mają wyjścia (...) [P-WYW-3]

O ile więc partie lewicowe od początku jednoznacznie popierały projekt, o tyle PO uczyniła to z
pewnym wahaniem (i nie bez zdania odrębnego części swoich posłów). Kluczowa dla sukcesu
strategicznego była zgoda komitetu na zaproponowane rozwiązanie kompromisowe – początkowo
kwotę 30%, a finalnie 35% na listach wyborczych. Decyzja, aby zaakceptować tę propozycję,
zaważyła na całym procesie legislacyjnym i doprowadziła do stosunkowo sprawnego i skutecznego
procedowania projektu. Jak wspominał jeden z członków komitetu:
Myśmy wiedzieli, że jak już przyjęliśmy ten 30% parytet, to już wiedzieliśmy, że oprócz twardych
przeciwników, to ona przejdzie. No w Senacie nie było też już żadnych wątpliwości, że ona przejdzie. [PWYW-2]

W sytuacji akceptacji propozycji niższej niż zakładano kwoty kobiet na listach pewnym
paradoksalnym problem dla komitetu były poprawki zgłoszone przez SLD w trakcie prac w komisji
oraz podczas II czytania przywracające parytet 50%. Z jednej strony było to zgodne z pierwotną
propozycją obywatelską, z drugiej nie mogło znaleźć poparcia większości parlamentarnej.
Inicjatorzy nie zaangażowali się głębiej w działania SLD, czekając na rozstrzygnięcie
parlamentarnej większości (która poprawki odrzuciła):
Oczywiście, myśmy się zgodzili z wnioskiem SLD, żeby było 50%, ale nie przywiązywaliśmy do tego
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wielkiej wagi znając rozkład sił w parlamencie, wiedząc, że to nie ma szans na przewalczenie, czyli po prostu
popierając idee nie kruszyliśmy kopii [P-WYW-2]

Główna strategia działania w odniesieniu do projektu polegała ze strony inicjatorów na szukaniu
porozumienia ze wszystkimi graczami politycznymi, ale w szczególności z partią rządzącą.
Zaakceptowano przy tym propozycję mniejszych kwot, która choć odchodziła od litery pierwotnego
projektu dawała szanse na sukces w postaci uchwalenia ustawy. Był to ciekawy aspekt działania,
który miał znaczenie zarówno strategiczne, jak i komunikacyjne, do czego wrócimy jeszcze w
części poświęconej działaniu komunikacyjnemu.

Działanie regulowane przez normy
W omawianej inicjatywie silnie obecny był także aspekt normatywny, a inicjatorzy w swoim
działaniu niejednokrotnie zgłaszali obok roszczeń do prawdziwości także roszczenia do słuszności.
Najbardziej dobitnie podkreśliła to profesor Fuszara w swoim wystąpieniu na sali sejmowej, gdzie
trawestując słowa słynnego polskiego socjologa prawa mówiła:
Już Leon Petrażycki stwierdził, że konieczność zapewnienia równych praw kobietom jest tak oczywista, że nie
wymaga uzasadnienia, a co najwyżej wychowania tych, którzy tej sprawy nie rozumieją – nie wymaga
dowodów, ale wychowania. Podobne argumenty znajdujemy we współczesnych debatach, kiedy zwraca się
uwagę na fakt, że równy dostęp do stanowisk jest sprawą oczywistą i nie można wymagać uzasadnienia od
osób, które tym mówią [P-STEN-1]

Główną wartością, na którą powoływali się inicjatorzy, była równość kobiet i mężczyzn. Chodziło
tu w szczególności o tak zwaną równość szans w odróżnieniu od równości praw. W tym ujęciu
zauważano, choć kobiety mają zapewnione równe prawo do kandydowania, to ze względu na różne
czynniki (takie, jak tradycja czy stereotypy) nie mogą z nich w pełni korzystać. Proponowane
rozwiązanie miałoby właśnie zwiększyć równość szans.
Dlaczego proponujemy takie rozwiązanie prawne? Wynika to przede wszystkim z faktu, że w Polsce, jak
zresztą w wielu innych krajach, nadal za równością praw nie idzie równość szans [P-STEN-1]

Podkreślano, że system parytetowy nie jest w swojej istocie systemem przywilejów dla kobiet
ponieważ kobiety mają w jego wyniku uzyskać tyle samo (równą liczbę) miejsc na listach co
mężczyźni. W tym duchu inicjatorzy podejmowali polemikę z przeciwnikami rozwiązania, którzy
uważali, że preferencje czy przywileje dla kobiet mogą je deprecjonować:
Mówią ci: Parytety to system, który upokarza kobiety. Kobiety nie potrzebują ułatwień, to poniżej ich
godności! Nieprawda: stosowanie zasad sprawiedliwości nigdy nie upokarza. Kwoty nie dają specjalnych i
niezasłużonych przywilejów dla kobiet wynikających z płci, tylko likwidują niesprawiedliwe przywileje
mężczyzn - wynikające z płci i z tradycji [P-PROM-1]
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Przypominano, że równość obywateli niezależnie od ich płci, czy innych cech jest jedną z podstaw
demokracji, a zatem wprowadzenie parytetów nie ogranicza, a umacnia demokrację. Miało to
budować logiczny ciąg wartości – z popierania demokracji wynika poparcie równości, z tego zaś
akceptacja systemu parytetowego (lub kwotowego).
Natomiast demokrata z całą pewnością nie może być przeciwnikiem równości, bo to się po prostu nie mieści
w żadnych możliwościach rozumienia demokracji [P-WYW-1]

W nieco innym ujęciu argument ten odwoływał się do wartości jaką w demokratycznym
społeczeństwie jest wolność wyboru. Jak ujęto to lapidarnie w jednym z materiałów promocyjnych:
System kwotowy zwiększa więc wolność wyboru: o kobiety właśnie. [P-PROM-1]

W rozumowaniu tym chodziło o wskazanie, że poprzez zwiększenie obecności kobiet na listach
daje się wyborcy możliwość pełniejszego wyboru spośród kandydatów-kobiet. Generalnie, duża
część argumentacji odwołująca się do norm i wartości powstawała w polemice z przeciwnymi
stanowiskami, które zarzucały temu rozwiązaniu niedemokratyczność i ograniczenie wolnego
wyboru.
Na poziomie normatywnym można umieścić liczne w debacie nad projektem odwoływanie
się do doświadczeń innych państw. Ponieważ podobne rozwiązania wprowadzono w wielu
państwach Europy i świata, powoływanie się na ich przykład stanowiło ważną część debat:
Bylibyśmy czterdziestym którymś, czy już pięćdziesiątym którymś krajem, który wprowadziłby to, i naprawdę
są to łatwe do sięgnięcia ponie, sprawdzone wzory, jak mamy to zrobić. Myślę,że to, iż nie jesteśmy w
awangardzie, nie oznacza, że mamy być ostatni, bo jeżeli jeszcze trochę poczekamy,to nie tylko Rwanda nas
wyprzedzi, Macedonia nas wyprzedzi, ale w ogóle cały świat nas wyprzedzi [P-STEN-1]

Wśród argumentów prawnych dominowały odwołania do Konstytucji RP. Projekt miałby
realizować zapisy art. 33186. Odwoływano się do pozytywnych opinii konstytucjonalistów
zaangażowanych przez komitet na etapie przygotowań projektu. Dyskusje nad zgodnością z
konstytucją

propozycji

skrótowo

podsumował

jeden

z

członków

komitetu

inicjatywy

ustawodawczej:
Konstytucja nie określała nigdy, czy mają to być sami mężczyźni, czy same kobiety, tylko po prostu mówi o
równych prawach, a sejm liczy 460 posłów, a senat 100… A jaki to będzie poziom, to już jest wewnętrzna
sprawa parlamentu, rządu, społeczeństwa… Czy będzie 50 chłopów czy 100 w Senacie będzie czy 100 kobiet,
to jest kwestia wyborców. [P-WYW-2]
186 Art. 33 Konstytucji RP mówi, że „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu
rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.” oraz „Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe
prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do
zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności
publicznych i odznaczeń.”
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Istniał jeszcze jeden argument prawny odwołujący się do ratyfikowanej przez Polskę w 1980 r.
Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Akt ten dopuszcza czasowe
stosowanie specjalnych rozwiązań prawnych preferujących kobiety w celu zwiększenia ich udziału
w życiu publicznym.

Działanie dramaturgiczne
Dramaturgiczny

aspekt

działania

był

w

przypadku

ustawy

parytetowej

związany

z

reprezentowaniem przez komitet Kongresu Kobiet. We wszystkich wypowiedziach i materiałach
pojawiało się odwołanie do tego wydarzenia, którego uczestniczki tworzyły zalążki ruchu
społecznego, a jego nazwa stawała się coraz bardziej rozpoznawalna (jak zauważyła w
przytaczanym już cytacie jedna z członkiń komitetu – nazwa Kongresu stanowiła mocny brand).
Wystąpienie w Sejmie profesor Fuszara rozpoczęła od słów: „W imieniu Kongresu Kobiet
mam zaszczyt przedstawić propozycję zmian w prawie wyborczym...” [P-STEN-1]. Kongres
uchwalił postulat wprowadzenia parytetów jako część swoich postanowień końcowych; całą
inicjatywę kobiety uważały niejako za jego kontynuację. Stąd częste powoływanie się na mandat
płynący z tego faktu. Symbolicznie mandat ten miał dla członkiń i członków inicjatywy większe
znaczenie, niż sam fakt zebrania 150 tysięcy podpisów. Powoływanie się na Kongres umieszczało
bowiem inicjatywę w szerszym kontekście i służyło przedstawieniu projektu jako elementu
większego programu. W swym wystąpieniu Małgorzata Fuszara przypominała o tym, że parytety
nie były jedynym postulatem kobiet:
Kongres Kobiet stworzył po raz pierwszy taką przestrzeń, w której kobiety rozmawiały ze sobą o tym, czego
by sobie życzyły, żeby to wprowadzić, i o co chodzi. Postulaty Kongresu Kobiet są zawarte na 30 stronach.
Bardzo zachęcam wszystkich, którzy myślą, że tylko do parytetu sprowadziła się nasza rozmowa, do tego,
żeby zajrzeli na strony internetowe i poznali, jak szeroki jest wachlarz tych postulatów. [P-STEN-1]

Kongres, ze względu na swój pluralizm i zaangażowanie różnorodnych postaci aktywnych w sferze
publicznej dawał także inicjatywie wizerunek projektu, który powstał ponad podziałami. Podobnie
jak w przypadku większości pozostałych analizowanych inicjatyw organizatorzy dbali o
podkreślanie jego obywatelskiego, a nie partyjnego charakteru:
Poparcie w różnych grupach osób, rozmaicie ulokowanych w strukturze społecznej, o różnych poglądach
politycznych, wskazuje na taki właśnie ogólny, ponadpartyjny charakter tej propozycji [P-STEN-1]

Częste odwoływanie się do Kongresu mogło mieć podwójną funkcję. Skierowane było do
polityków i opinii publicznej, którzy w ten sposób utrwalali sobie tę nazw, a w rezultacie stawała
się ona bardziej znacząca i rozpoznawalna. Byłaby to funkcja promocyjna. Skierowane było także
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do uczestniczek i sympatyczek Kongresu, które zapewne śledziły dalsze poczynania Komitetu.
Mogły czuć się w ten sposób dowartościowane i uwzględnione w debacie. Widziały też, że
postulaty zgromadzenia, w którym brały udział nie pozostały tylko na papierze. Byłaby to funkcja
konsolidacyjna i więziotwórcza.

Działanie komunikacyjne
Działanie komunikacyjne, skierowane na wymianę poglądów oraz na osiągnięcie porozumienia
było w omawianej inicjatywie ważnym aspektem.
Istotna dla inicjatorów i inicjatorek była komunikacja z opinią publiczną. W celu poznania
ogólnego poglądu społeczeństwa na temat parytetów zamówiono badania opinii publicznej, które
następnie powtórzono w trakcie trwania prac nad ustawą. W pierwszym badaniu rozwiązania takie
poparło 60% respondentów, w kolejnym odsetek ten się zwiększył. W opinii Małgorzaty Fuszary
oraz innych członków komitetu publiczna debata na temat parytetów, zwiększenie wiedzy na temat
rozwiązań przyczyniło się do większego poparcia projektu:
To był zresztą dla mnie fascynujący też pewien proces, dlatego, ze pierwszy raz tak namacalnie widziałam, że
w miarę dyskutowania problemu wzrasta liczba osób popierających projekt [P-WYW-1]

Wywołanie debaty publicznej na temat udziału kobiet w polityce i możliwych sposobów jego
zwiększania było jednym z celów inicjatorek, a jego realizację uważały za sukces sam w sobie:
Kiedy komitet się zawiązał i zbieraliśmy te podpisy w całej Polsce, toczyły się różne debaty, dyskusje w
mediach czy to jest dobre, czy to jest niedobre i to były ciekawe rozmowy, które wywoływały dużo emocji,
właśnie głównie przeciwników, ale to też była dobra okazja do tego, żeby się w ogóle zastanowić nad tym,
więc w ogóle sama ta debata publiczna, która się wywiązała przy okazji projektu była wartością dużą [PWYW-3]

Inicjatorki były głęboko przekonane o słuszności swoich rozwiązań i miały uprzednio
przygotowane odpowiedzi na większość pojawiających się kontrargumentów. Nie bały się krytyki, a
ataki na inicjatywę traktowały jako kolejną okazję do wytłumaczenia jej założeń. W kampanii
promocyjnej osobom zainteresowanym i przeciwnikom tych rozwiązań rozdawano broszury
wyjaśniające projekt.
Udokumentowane poparcie społeczne dla projektu było ważnym argumentem w rozmowach
z politykami, na forum parlamentu. Zdaniem przedstawicielki komitetu podczas debaty sejmowej
wyraźne było samoograniczanie polityków, także tych niechętnych ustawie, którzy czuli respekt
przed projektem obywatelskim, w dodatku popieranym przez większość Polaków.
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Wyraźnie się pilnowano chyba przed jakimiś takimi… sformułowaniami obraźliwymi, no bo z drugiej strony
jest to inicjatywa obywatelska, więc nie ulega kwestii, że bardzo wiele osób było w to zaangażowane, więc
jest to samobójcze, jeżeli ktoś, dla partii politycznej, jakieś ma takie wystąpienia za ostre, a z drugiej strony
jednak liczono się z tym, że można przy okazji, wobec tak ogromnie zwiększającego się poparcia dla tego
projektu, po prostu obrazić połowę elektoratu, więc tam padały nonsensowne argumenty, ale niczego tam się
takiego, nic się takiego szczególnego nie działo [P-WYW-1]

Podczas debaty pojawiło się wiele wypowiedzi posłów przeciwnych ustawie, ale nie były to
wypowiedzi radykalne, nie szły też za nimi postulaty odrzucenia projektu. Dzięki tej dość
sprzyjającej atmosferze na początku projekt udało się skierować do dalszych prac w komisji i
zaprosić parlamentarzystów do debaty nad projektem.
Chętnie umówię się poza tą salą i całą swoją wiedzą, jaką mam, z chęcią podzielę się z każdym, kto będzie
chciał ze mną rozmawiać o działaniach na rzecz większego udziału kobiet w polityce. Chcę też powiedzieć, że
w związku z tym osobiście deklaruję rozmowę z każdą osobą, z każdej opcji politycznej, na temat zwiększania
liczby kobiet w polityce, środków prowadzących do zwiększenia liczby kobiet w polityce [P-STEN-1]

Zapraszano polityków do kontaktu z komitetem, ale także szukano takiego kontaktu. Spotkania
organizowane były na etapie kampanii promocyjnej; podczas prac w parlamencie nabrały
intensywności. Przedstawicielki komitetu korzystały z każdej okazji, aby promować projekt wśród
posłów, szczególnie wśród decydentów partyjnych i sejmowych.
I myśmy się wtedy spotkały, pamiętam, ze wszystkimi klubami, spotkałyśmy się też z prezydentem,
spotkałyśmy się też z... chyba zabiegałyśmy o spotkanie z marszałkiem, no i o tym rozmawialiśmy, dlaczego
to jest ważne, jakie partie mają plany, jak się na to zapatrują. No i to był jakiś taki element ważny lobbingu
pewnego politycznego. [P-WYW-3]

Szczególnie ważne było spotkanie z ówczesnym Marszałkiem Sejmu Bronisławem Komorowskim,
który na początku był projektowi niechętny, aby z czasem się do niego przekonać. Spotkania
komitetu z marszałkiem zaowocowały w niedalekiej przyszłości, kiedy Bronisław Komorowski
jako kandydat na prezydenta poparł parytety podczas kampanii wyborczej, a następnie jako
prezydent elekt:
Mieliśmy spotkania z marszałkiem sejmu, Komorowskim, kobiety przyszły i ja, gdzie on ze mnie śmiał się, że
też jestem za kobietę, ja powiedziałem, że niech się nie śmieje, bo może źle to się skończyć dla niego, bo jak
kobiety wezmą go w obroty… No ale to żarty. Ale oczywiście on, który na początku był taki sceptyczny,
powiedział, że będzie się starał, żeby przeszło przez sejm bez specjalnych zgrzytów, żeby zamknąć ten temat,
który tam budzi równe emocje, także w jego partii, jak on to mówi [P-WYW-2]

Kolejnym sposobem, dzięki któremu udrażniana była komunikacja z parlamentarzystami były
kontakty z posłankami-członkiniami parlamentarnej grupy kobiet, która w większość przychylna
była projektowi. Przedstawicielki komitetu, często prosiły posłanki, aby tłumaczyły zalety projektu
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bardziej niechętnym kolegom ze swoich klubów. Działała tu więc swoista solidarność płci, choć
oczywiście w ograniczonym zakresie, gdyż niektóre posłanki były także przeciwne ustawie. Z
kontaktów z życzliwymi parlamentarzystkami korzystano również, gdy potrzebna była szybka
interwencja w konkretnej sprawie,
Podobnie było później przy jakichś zagrożeniach, że myśmy poprzez posłanki z kolei dawały znak partii, że
jest jakieś zagrożenie, że coś tam w komisji. Był taki moment, pamiętam, chyba w senackiej komisji, że tam
coś nie przechodziło przez jakiś czas, była taka sytuacja, że nie było kworum, no to wymagało takiego
trzymania ręki na pulsie, i dzwonienia naszego do posłanek, które z kolei dzwoniły do kolegów, i pilnowały
sprawy [P-WYW-1]

Przełomowym momentem prac nad ustawą była zmiana jej głównych założeń z wprowadzania
parytetów 50% na kwoty na poziomie 35%. Rozwiązanie takie zostało zasygnalizowane podczas
pierwszej debaty. Konkretnych kształtów nabrało podczas prac w komisji. Stawiało to inicjatorów
przed dylematem i koniecznością odniesienia się do tych propozycji. Komitet wykazał się
elastycznością i dość szybko zaakceptował taką zmianę choć do końca przypominał, że pierwotnie
chodziło o parytety. Ważniejsze było, zdaniem inicjatorów, zrobienie pierwszego kroku,
wprowadzenie kwot nawet na niższym poziomie niż bezkompromisowa obrona trudnych do
przeforosowania regulacji:
Po paru, jednej czy drugiej komisji one ustaliły, że nie będziemy wojować bezsensownie. Kompromis musi
być, jeżeli jest szansa, że przy tym kompromisie ta ustawa przejdzie, to chodźmy, zgódźmy się, bo to przecież
nie chodziło o walkę na krew i śmierć i życie, jak nie, to nic nie robimy, tylko żeby pójść krok i rzeczywiście
coś załatwić [P-WYW-2]

Taka postawa oznaczała szansę na przegłosowanie ustawy i osiągnięcie przynajmniej częściowego
sukcesu, chociaż wiązała się z poczuciem pewnej straty i „oderwania” projektu od pierwotnych
założeń. Część sprzyjających projektowi posłów deklarowała, że kwoty będzie można z czasem
zwiększać, ale inicjatorki zdawały sobie sprawę, że mogą to być tylko puste obietnice:
No nie byłyśmy zadowolone z tego, natomiast ostatecznie no uznałyśmy, że mimo wszystko to jest jednak
jakiś sukces, że będzie potem walczyć o więcej, że zacznijmy od tych 30%, ale miałyśmy też świadomość, że
to będzie takie zamrożenie, że jeżeli dzisiaj nie wywalczymy tych 50%, to to nie będzie tak, że potem. (...). No
wiedziałyśmy, że to nie będzie możliwe [P-WYW-3]

Obok wysokości kwot (które ostatecznie uchwalono na poziomie 35%) negocjacjom podczas prac
w komisjach podlegały także inne kwestie. Udało się zachować zapisy nakładające, na komitety nie
przestrzegające kwot, sankcje niezarejestrowania listy. Nie udało się natomiast wprowadzić w
jakiejkolwiek formie „mechanizmu suwakowego”, czyli przemienności kobiet i mężczyzn na
listach.
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Członkowie komitetu zdawali sobie sprawę, że ich pozycja negocjacyjna nie jest w istocie
silna. Choć byli autorami projektu, to - jak wiadomo – wszelkie decyzje, co do jego dalszego losu,
były w rękach parlamentarzystów. W dodatku wobec możliwości „zamrożenia” projektu w
przypadku zbyt dużych sporów, stosunkowo szybkie dążenie do uchwalenia kompromisowej wersji
wydawało się być optymalną strategią.

5.3.7

Podsumowanie

Obywatelska inicjatywa dotycząca wprowadzenia parytetów na listach wyborczych była zaledwie
ósmym przypadkiem uchwalenia ustawy zgłoszonej w tym trybie. Nie był to sukces pełny,
ponieważ ustawę zmodyfikowano w stosunku do pierwotnego kształtu, a zamiast parytetu
wprowadzono kwoty, jednak w zgodniej opinii osób zaangażowanych w inicjatywę był to rezultat
satysfakcjonujący.
Wyjątkową rolę odegrał tu aspekt działania komunikacyjnego. Wysiłek ze strony komitetu,
aby wywołać społeczną debatę, zwiększyć świadomość i wiedzę na temat tego typu rozwiązań.
Silny lobbying polityczny i liczne spotkania ze wszystkimi znaczącymi decydentami. Gotowość do
zrewidowania założenia - w celu osiągnięcia porozumienia

- zaakceptowania projektu w

łagodniejszej wersji.
Osiągnięcie sukcesu komitet zawdzięczał między innymi szerokiej bazie społecznej,
wywodzącej się z Kongresu Kobiet. Były to kobiety wpływowe, wywodzące się z kręgów
biznesowych, politycznych i medialnych, które dzięki kontaktom i stanowiskom zapewniły
inicjatywie obecność w sferze publicznej, umożliwiły spotkania z politykami. Były to kobiety z
całej Polski, których zaangażowanie umożliwiło skuteczne przeprowadzenie kampanii promocyjnej
i skuteczną zbiórkę podpisów w terenie.
Komitet, trafnie dobrał była argumentację, w której roszczenia do prawdziwości (sfera
obiektywna) dominowały nad roszczeniami do słuszności (sfera normatywna). Argumenty oparte na
badaniach i analizach były dla wielu przekonująca, a dodatkowo – jak ujęła to profesor Małgorzata
Fuszara – inicjatywa „trafiła w swój czas”, gdyż w tamtym okresie podobne rozwiązania były
dyskutowane i wprowadzane w wielu państwach:
Także to był taki czas, kiedy zaczęły się i kobiety upominać o swoje miejsce, i zrównoważony udział we
władzy, i myślę, że politycy trochę wyczuli, także to chyba był powód dla tego sukcesu. [P-WYW-1]

W efekcie nie tylko udało się wprowadzić postulowane rozwiązania do systemu wyborczego;
dowartościowany został ruch społeczny, jakim był Kongres Kobiet, który później przerodził się w
stowarzyszenie. Kolejne kongresy organizowane są w każdym roku.
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Sukces inicjatywy obywatelskiej to także sukces pojedynczych obywateli, którzy podpisali
się pod projektem; dzięki czemu mogli zyskać poczucie wpływu na sprawy państwa. Jedna z
członkiń komitetu wspominała wątpliwości, z jakimi aktywiści mieli do czynienia na początku
procesu:
Spotkaliśmy się często z taką postawą, że nawet jeśli ktoś uznawał, że to jest dobre rozwiązanie, to nie bardzo
wierzył, że ten jego głos (...) może mieć jakiekolwiek znaczenie, więc musieliśmy przekonywać. „Jak to? To
wy wierzycie?” Po prostu takie mieli ludzie wyobrażenie na temat polityki, czy w ogóle zmian, że zwykły
człowiek nie ma realnego wpływu na to. I mówili: „E, to nic nie da, mój głos niczego nie zmieni”, a potem
cały ten proces, to że się udało wprowadzić nie parytety, ale kwoty, no dla wielu z tych ludzi był ważną
inicjacją obywatelską, że może jednak warto się w to angażować. [P-WYW-3]

Przypadek „obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ordynacji wyborczych” był przykładem
działania, które zakończyło się zarówno proceduralnym, jak i faktycznym sukcesem. Był to sukces
osiągnięty dzięki wielu czynnikom – sprzyjającym projektowi uwarunkowaniom, oraz umiejętnie i
rozważnie prowadzonemu działaniu.
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5.4 Obywatelski projekt ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej
Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych
przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
5.4.1

Przedmiot projektu i proponowane regulacje

Obywatelski projekt ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego
deportowanych i zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 187 był
propozycją przyjęcia nowej ustawy, która miałaby zastąpić Ustawę z dn. 9 listopada 2000 r. o
repatriacji. Zdaniem inicjatorów dotychczasowe rozwiązania prawne nie wspierały dostatecznie
akcji powrotu Polaków do Ojczyzny.
Ciekawym aspektem omawianej inicjatywy, jest fakt, że mimo istnienia ustawy regulującej
kwestie repatriacji, inicjatorzy nie zdecydowali się na propozycję nowelizacji obowiązującej
ustawy, lecz zaproponowali całościowy projekt nowego aktu prawnego. Głównym argumentem
była tu nieskuteczność dotychczasowych rozwiązań i chęć dokonania „nowego otwarcia”. W
uzasadnieniu składanego projektu podali, że w 2008 r. do Polski przybyło zaledwie 268
repatriantów, podczas gdy w bazie RODAK będącej ewidencją osób polskiego pochodzenia, które
mogły ubiegać się o repatriację było ich zarejestrowanych ponad 2,5 tysiąca. Przyjęcie nowej
ustawy, jak planowali inicjatorzy, pozwoliłoby zakończyć akcję repatriacyjną w ciągu 3 do 5 lat.
Nieskuteczności poprzednich rozwiązań inicjatorzy dopatrywali się głównie w tym, że do
przyjęcia repatrianta w większości przypadków, niezbędne było zaproszenie ze strony jednostki
samorządu terytorialnego, która musiała znaleźć dla takich osób mieszkanie. W związku z
trudnościami i kosztami, jakie dla samorządów powodowała ta procedura, wystawiano niewiele
zaproszeń. Projekt nowej ustawy rozwiązywał problem w ten sposób, że obowiązek zapewnienia
repatriantom lokalu spoczywał w pierwszej kolejności na ministerstwie właściwym do spraw
wewnętrznych odpowiedzialnym za koordynację repatriacji ze strony rządu). Realizacja tych
zapisów wymagała stworzenia specjalnie na ten cel przeznaczonych mieszkań pozostających w
dyspozycji ministra.
Poza nierozwiązaną kwestią zapewnienia mieszkania, projektodawcy wskazywali też na
niedostateczne wsparcie materialne repatriantów ze strony państwa. W projekcie proponowano
świadczenie pieniężne w wysokości równej temu, jakie przewiduje ustawa o pomocy społecznej dla
uchodźców i cudzoziemców objętych ochroną uzupełniającą. Byłoby ono wypłacane repatriantom
przez okres 3 lat po przybyciu do Polski. Inne zmiany dotyczyły np. przyznania małżonkom
repatriantów prawa do ubiegania się polskie obywatelstwo.
Projektodawcy w diagnozie wskazywali też brak należytego nadzoru państwa nad procesem
187 Druk sejmowy nr 3605 z dn. 23 listopada 2010
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repatriacji. W związku z tym proponowano utworzenie Rady ds. Repatriacji przy Radzie Ministrów,
która byłaby organem monitorującym i nadzorującym wykonanie ustawy, odwoławczym w
przypadku niektórych zapisów.
W uzasadnieniu projektu inicjatorzy wypunktowali szczegółowo różnice występujące
pomiędzy zgłaszanym projektem, a dotychczas obowiązującymi regulacjami. Nowa ustawa inaczej
definiowała zakres podmiotowy repatriacji wskazywała, które osoby mogą ubiegać się o wizy
wjazdowe w celu repatriacji. W ustawie z 2000 r. były to osoby „polskiego pochodzenia, które (...)
zamieszkiwały na stałe na terytorium obecnych Republik: Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji,
Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu,

Uzbekistanu oraz azjatyckiej części

Federacji Rosyjskiej” (art. 9, ust.1). W projekcie obywatelskim uprawnienie to przyznano „osobom
polskiego pochodzenia, które same, bądź ich wstępni byli zesłani lub deportowani przez władze
ZSRR w wyniku stalinowskich represji” (art. 9, ust.1). Porzucono więc kryterium miejsca
zamieszkania, a wprowadzono kryterium związane ze wskazanymi wydarzeniami historycznymi.
Projekt obywatelski zachowywał także duże fragmenty ustawy o repatriacji z 2000 r. Niemal
identyczną treść mają np. zapisy dotyczące definiowania pojęcia „osoby polskiego pochodzenia”
(art. 5). Zachowano w podobnej formie wiele innych rozwiązań, np. zapisy dotyczące pomocy
państwa dla samorządów przyjmujących repatriantów.

5.4.2

Inicjatorzy projektu

Inicjatorami projektu były przede wszystkim Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Związek
Repatriantów RP– organizacje społeczne, dla których wspieranie repatriacji stanowiło jeden z
głównych celów statutowych. Sam komitet działał pod nazwą Obywatelski Komitet Inicjatywy
Ustawodawczej „Powrót do Ojczyzny”. Obydwie wspomniane wyżej organizacje miały za sobą
wieloletnie doświadczenia w walce o powrót do Polski i stworzenie warunków godnego życia
repatriantom.
Komitet inicjatywy liczył około trzydziestu osób, z czego około dziesięć było na stałe
zaangażowanych w działania. Głównym pomysłodawcą i koordynatorem akcji był prezes
Wspólnoty Polskiej, marszałek sejmu Maciej Płażyński, który zginął tragicznie w katastrofie
smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r., w przeddzień formalnej rejestracji komitetu. W działanie
zaangażował się jego syn, adwokat Jakub Płażyński, wcześniej niezwiązany bezpośrednio z
komitetem. Drugim filarem grupy był następca Maciej Płażyńskiego na stanowisku prezesa
stowarzyszenia Wspólnota Polska, Longin Komołowski.
Komitet nie dysponował dużymi zasobami materialnymi. Biuro i sekretariat mieściły się w
siedzibie Stowarzyszenia. W trakcie prac nad kampanią i zbieraniem podpisów odczuwano brak
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osób do pracy. Inicjatywa była też trudna w realizacji. Środowisko repatriantów mieszkających w
Polsce jest zbyt słabo zorganizowaną grupą społeczną, aby własnymi siłami przeforsować tak duży
projekt:
Tutaj siła repatriantów jest znikoma, bo ich w ogóle nie ma, ich jest w sumie 5 tysięcy; są rozproszeni. To nie
jest wielki związek, który mógłby sam to zrobić [REP-WYW-2]

Co prawda stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest stosunkowo dużą organizacją, posiadającą 25
oddziałów w całym kraju oraz kilka tysięcy członków, jednak te zasoby także nie były
wystarczające do skutecznego przeprowadzanie inicjatywy. Dlatego też komitet musiał szukać
partnerstwa z innymi dużymi organizacjami społecznymi, dysponującymi odpowiednio dużą bazą
społeczną i strukturami terenowymi. Sięgnięto przede wszystkim po pomoc NSZZ „Solidarność”,
której Longin Komołowski był wieloletnim działaczem. Przy kampanii promocyjnej blisko
współpracował także Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej (ZHR):
Gdybyśmy jeszcze nie mieli dobrych układów właśnie z „Solidarnością” i z takimi dużymi jakby
[organizacjami], no byłby problem. Znaczy ja w ogóle nie widzę możliwości, że ktoś sobie wpada na pomysł
utworzenia inicjatywy i sobie ot tak zbiera podpisy. [REP-WYW-2]

Innym istotnym, niematerialnym kapitałem, którymi dysponował komitet były kontakty z wieloma
prominentnymi politykami. Posiadał je zarówno działający wiele lat publicznie Longin
Komołowski, jak i Jakub Płażyński, który mimo młodego wieku znał wielu polityków, którzy
przyjaźnili się z jego ojcem:
Nie ukrywam, że łatwo mi było umawiać się na spotkania, bo większość tych ludzi znałem od dziecka. Kiedy
dorastałem, ojciec zabierał mnie na różne spotkania, więc z wieloma osobami obecnie funkcjonującymi w
polityce znałem się osobiście. [REP-REL-2]

Z pewnością zasobem inicjatorów było też znaczące doświadczenie merytoryczne w kwestiach
związanych ze sprowadzaniem do Polski rodaków mieszkających na terenach byłego ZSRR i
udzielaniem im pomocy. Członkowie komitetu mieli za sobą doświadczenia w pracach
legislacyjnych nad różnymi rozwiązaniami i propozycjami, które były opracowywane w Polsce od
lat 90.

5.4.3

Geneza inicjatywy i jej kontekst

Pomysł na inicjatywę zrodził się w środowiskach zajmujących się kwestiami repatriacji od wielu
lat. Narastała w nich frustracja wynikająca z faktu, że obowiązujące rozwiązania prawne nie
działają w sposób efektywny i nie skutkują postępem akcji repatriacyjnej. Za centralny problem
uważano przerzucenie największego ciężaru repatriacji na samorządy, które zazwyczaj nie miały
ani środków, ani chęci. Jak opisywał to jeden z członków komitetu:
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No i powstał taki mechanizm, który był całkowicie niewydolny, opierał się na tym, że ten człowiek z tego
Kazachstanu ma znaleźć gdzieś tu w Polsce jakąś gminę, która go zaprosi. Jak on ma to zrobić? I ta gmina ma
podjąć ten trud, żeby dać mienie komunalne. Kolejki do mienia komunalnego, to wie pan, są setki, a może
tysiące osób, w zależności od [gminy] Po prostu absurdalny pomysł. Stąd od razu to było niewydolne i to nie
mogło działać. [REP-WYW-2]

Prace nad nową, obywatelską ustawą, która kompleksowo reformowałaby system zostały
zainicjowane przez marszałka Macieja Płażyńskiego po objęciu przez niego stanowiska prezesa
Wspólnoty Polskiej i odbywały się z udziałem ekspertów i prawników z doświadczeniem
sejmowym. Podjęto przy tym decyzję, aby nie ograniczać się do nowelizacji istniejącej ustawy, ale
stworzyć całkowicie nowy akt (choć zachowujący niektóre wcześniejsze rozwiązania), który
zapewniłby „nowe otwarcie” w kwestii repatriacji. Jak tłumaczono w czasie debaty parlamentarnej:
Odpowiadając na pytania pana posła Iwińskiego– czy można byłoby znowelizować ustawę z 2000 r. Ona już
była bodajże czterokrotnie nowelizowana, oczywiście jest to jakieś wyjście, jednak, jak wszyscy chyba się
zgadzamy, te przepisy były nieefektywne. Dlatego postanowiliśmy zaproponować nowe rozwiązania,
otworzyć nową czy wyjść z nową kartą. Uważamy, że kompleksowe uregulowanie kwestii repatriacji byłoby
tutaj najwłaściwszym rozwiązaniem [REP-STEN-3]

Projekt nowej ustawy powstał finalnie zimą 2009 i wiosną 2010 r.. Zawiązał się komitet
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, który miał ubiegać się o rejestrację 12 kwietnia 2010 r.
Plany te pokrzyżowała tragiczna śmierć marszałka w katastrofie smoleńskiej.
Skończyliśmy w czwartek, czy w środę, już nie pamiętam dokładnie, on [Maciej Płażyński] miał to nieść do
Sejmu, do tego wszystkiego, a zginął w sobotę. No i znowu się wszystko jak gdyby zawaliło, ponieważ
automatycznie chciała to przejąć Platforma… znaczy w ogóle chciała to przejąć Platforma, PiS i w ogóle
wszyscy. [REP-WYW-2 ]

Stowarzyszenie postanowiło jednak zachować obywatelski charakter projektu i nie oddawać go w
ręce żadnej z partii politycznych. Po wewnętrznych dyskusjach postanowiono zaprosić do komitetu
syna zmarłego marszałka, prawnika Jakuba Płażyńskiego. Zgodził się on podjąć to wyzwanie i
został mianowany pełnomocnikiem komitetu. Nie uczestniczył bezpośrednio w przygotowaniu
projektu, ponieważ ten był już gotowy. Jak wspominał sam Jakub Płażyński:
[Projekt] był praktycznie gotowy, 90% było gotowych. Ja jedynie, z uwagi na to, że w tym czasie byłem
aplikantem adwokackim, pracowałem, to pozwoliłem sobie na drobne szlify czy drobne dookreślenia
niektórych postanowień. I w zasadzie… w takim samym kształcie, w jakim ten projekt został przygotowany
przez mojego ojca, on został przyjęty przez komitet [REP-WYW-1]

W zaistniałej sytuacji komitet był w stanie w krótkim czasie wystąpić do Marszałka Sejmu o
rejestrację.
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5.4.4

Rejestracja komitetu i kampania promocyjna

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej złożono do Sejmu
31.05.2010. Zostało ono przyjęte 15.06.2010, co oznaczało, że na kampanię promocyjną komitet
miał czas do 15.09.2010. Okres ten obejmował miesiące wakacyjne, co stanowiło dla inicjatorów
dodatkowe wyzwanie.
My mieliśmy trochę niefortunnego czasu, że to były wakacje, a w wakacje się ciężko po prostu zbiera. Bo
wszyscy gdzieś albo wyjeżdżają, albo myślą o czym innym. W związku z tym te okresy poza-wakacyjne są
lepsze. Ale z drugiej strony gdzieś każdy z nas miał więcej czasu wolnego i staraliśmy się to zrobić. Też sami
zbieraliśmy na ulicach. [REP-WYW-1]

Początkowo szacowano, że zebranie 100 000 podpisów można będzie stosunkowo łatwo zebrać
korzystając ze struktury Wspólnoty Polskiej – jej oddziałów i członków. Szacowano, że
zaangażowanie w zbieranie podpisów kilku tysięcy członków stowarzyszenia przyniesie
kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Okazało się jednak, że mobilizacja nie przebiegała tak sprawnie jak
zakładano. Ten kanał przyniósł jedynie ok. 10 tysięcy podpisów. Także druga organizacja, Związek
Repatriantów RP miał ograniczone możliwości zebrania podpisów.
Organizatorzy wspominali także początkowe trudności z dotarciem z przekazem do osób
postronnych, co ujawniało się podczas zbierania podpisów w miejscach publicznych.
Tak jak na początku staliśmy ze stolikiem no to ciężko było namówić kogoś. Nie wiem, co dziesiąta osoba
dała się namówić. [REP-WYW-3]

W zaistniałej sytuacji komitet postanowił sięgnąć po pomoc dużych organizacji (Solidarność,
ZHR), które poprzez swoje struktury byłyby w stanie zebrać większość ilość podpisów. Jakub
Płażyński prosił też o pomoc w różnych środowiskach, począwszy od gdańskich parafii,
skończywszy na zaprzyjaźnionych klubach piłkarskich.
W promocji pomagały też niektóre gazety i czasopisma, które zgodziły się nieodpłatnie
drukować ogłoszenia komitetu wraz z formularzami do wysyłania podpisów. Wśród nich były Nasz
Dziennik, Gazeta Polska ( i Kluby Gazety Polskiej) oraz Głos Katolicki.
W krótkim czasie opracowano prosty logotyp (rys. 5.5), którego autorką była plastyczka,
żona jednego z członków komitetu. W działaniach promocyjnych posługiwano się nazwą-hasłem
„Powrót do Ojczyzny”. Wydrukowano też ulotki, broszury informacyjne i plakaty tłumaczące ideę i
inicjatywy i namawiające do nadsyłania podpisów. Na plakatach oprócz informacji i logotypu,
umieszczono archiwalne zdjęcia przedstawiające ludzi jadących bydlęcymi wagonami na zesłanie.
Oprócz materiałów drukowanych założono stronę internetowa inicjatywy pod adresem
www.repatriacja.org.pl
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Rys. 5.5. Logo komitetu „Powrót do Ojczyzny”

Źródło: Strona inicjatywy, www.repatriacja.org..pl

Jednak przełomowym momentem dla kampanii promocyjnej w opinii większości członków
komitetu okazało się stworzenie spotu filmowego i jego emisja w telewizji. Krótki film został
nagrany z pomocą zaprzyjaźnionych specjalistów. Przedstawia ujęcia rodziny jadącej we
współczesnym przedziale kolejowym i retrospekcję tej samej rodziny w wagonie towarowym
podczas deportacji do Związku Radzieckiego. Hasło spotu brzmi „Powroty są najpiękniejsze”. Jako
narrator wystąpił w nim aktor Paweł Królikowski.
No dobra obsada, bardzo dobrze zrobiony spot i my tak naprawdę zaczęliśmy wysyłać ten spot do telewizji z
prośbą o darmowe puszczenie. Na początku nie było w ogóle odzewu i nagle ni stąd, ni zowąd wspomniał o
tym pan Miecugow w Szkle Kontaktowym. No i ruszyło. Potem już wszystkie stacje to puszczały. Już
wszędzie to leciało. To, co zaczęło się dziać no to po prostu Armagedon. To już my tak naprawdę nic nie
robiliśmy, tylko te podpisy torbami do nas spływały. No telewizja robi swoje [REP-WYW-3]

Emisja spotu w TVN24 a następnie także w Wiadomościach TVP i wielu innych programach
spowodowała nagłośnienie inicjatywy i masowy napływ podpisów od grup i osób prywatnych.
Podpisy zaczęły być nadsyłane nie tylko z całej Polski ale także np. od Polonii z USA, od polskich
żołnierzy z Afganistanu. Przychodziły także listy z pojedynczymi podpisami, nierzadko od osób,
które same bądź w rodzinie zetknęły się z problemami Polaków na wschodzie i repatriacji.
W rezultacie nastąpiła kumulacja podpisów w końcowej fazie kampanii promocyjnej i
znaczne przekroczenie wymaganej liczby podpisów. Podczas gdy jeszcze w sierpniu (czyli po
dwóch miesiącach trwania kampanii) komitet miał dopiero ok. 50 tys., w ostatnim miesiącu udało

155

się zebrać ponad 150 tysięcy. Łącznie przekroczono liczbę 200 tysięcy podpisów, a wiele tysięcy
przychodziło jeszcze po terminie. Pod koniec kampanii problemem okazywało się dostarczenie
zebranych w różnych miejscach Polski podpisów do centralnego biura i ich właściwe zliczenie.
Organizatorzy wspominali całą kampanię promocyjną jako budujące doświadczenie
mobilizacji społecznej, w sytuacji, w której na początku nie byli pewni realizacji zamierzenia i nie
dysponowali dużymi zasobami materialnymi i ludzkimi.
To wszystko było robione tak mocno spontanicznie, z planem wyznaczonym na… próbujemy dokonać czegoś
niemożliwego, bez struktur próbujemy zrobić coś, co wszyscy czujemy, że jest dla nas ważne i chcemy to
zrobić. I udało się, przy zaangażowaniu takim właśnie ludzi, którzy się wraz z biegiem akcji włączali w to
[REP-WYW-1]

5.4.5

Przebieg procesu legislacyjnego

Komitet złożył projekt wraz z podpisami 15.09.2010, w dniu w którym upływał trzymiesięczny
termin kampanii. Projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu sejmu decyzją z dnia 14.10.2010.
Datę pierwszego czytania wyznaczono na 2.12.2010.
Do prezentacji projektu komitet wydelegował pełnomocnika Jakuba Płażyńskiego, który
przygotował wystąpienie samodzielnie, choć w porozumieniu ze swoim komitetem. Rozpoczął od
przypomnienia, że inicjatywa była w dużej mierze dziełem jego ojca, nieukończonym ze względu
na tragiczną śmierć. Pojawiła się tutaj, przywoływana później wielokrotnie w kontekście projektu
figura retoryczna „testamentu Maciej Płażyńskiego”. Następnie mówca bardzo konkretnie
przedstawił dane dotyczące dotychczasowych postępów akcji repatriacyjnej, wskazujące jasno na
jej małą efektywność. Płażyński wskazał jakie, zdaniem komitetu, są przyczyny natury prawnej i
instytucjonalnej oraz w jaki sposób odpowiada na nie inicjatywa obywatelska. Na koniec wyraził
gotowość do ewentualnych dalszych prac nad projektem w komisjach.
Stanowiska wszystkich sześciu klubów i kół obecnych w ówczesnym parlamencie były
przychylne projektowi. Dziękowano inicjatorom i osobiście Jakubowi Płażyńskiemu. W większości
podnoszono jednak konieczność dalszych prac nad projektem. Przedstawiciel rządzącego wtedy
klubu PO stwierdził, że projekt jest okazją do „analizy” mechanizmów repatriacji i zapowiedział
rozpatrywanie ustawy „punkt po punkcie”. Przewodniczący koła SDPL, a zarazem sejmowej
Komisji ds. Łączności z Polakami Zagranicą, Marek Borowski wskazywał na to, że do zakończenia
kadencji pozostawało mniej niż rok i wzywał do sprawnej i szybkiej pracy w komisjach, tak aba
móc uchwalić projekt jeszcze przed wyborami.
W sesji pytań poselskich zgłoszono 23 wystąpienia, które w przeważającej większości
wyrażały poparcie i wdzięczność dla inicjatorów projektu obywatelskiego. Tylko w kilku
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przypadkach zgłaszano wątpliwości dotyczące poszczególnych rozwiązań, nikt jednak nie
skrytykował projektu jako takiego, ani nie negował konieczności jego uchwalenia.
W imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych głos zabrał szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców. Odpowiadał on na pytania posłów dotyczące obecnych rozwiązań, jednak nie był w
stanie przekazać jasnego stanowiska rządu w sprawie projektu obywatelskiego. Stwierdził jedynie,
że jego skala i stopień skomplikowania będzie wymagać wielu uzgodnień międzyresortowych, w
szczególności negocjacji z Ministerstwem Finansów.
Na koniec zgłoszony został wniosek PiS o utworzenie komisji nadzwyczajnej do
rozpatrzenia pomysłu. Wniosek nie uzyskał poparcia PO, w związku z czym klub PiS postanowił go
wycofać. Projekt trafił ostatecznie pod obrady trzech komisji: Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych, Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej. Szczegóły debaty podczas pierwszego czytania przedstawia tabela 5.6.
Tabela 5.6. Wystąpienia podczas I czytania obywatelskiego projekt ustawy o powrocie do
Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez
władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Sejm VI kadencji, 72. posiedzenie,
02.12.2010)
Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Przedstawienie najważniejszych założeń

inicjatywy ustawodawczej – Jakub Płażyński

projektu. Analiza nieskuteczności
dotychczasowych rozwiązań.

Oświadczenia klubów
Andrzej Halicki, Przedstawiciel Klubu

Uznanie konieczności poprawy systemu. Projekt

Platforma Obywatelska

obywatelski jako punkt wyjścia do dalszych
prac. Wniosek o prace w komisjach.

Jan Dziedziczak, Przedstawiciel Klubu Prawo i

Poparcie projektu, w szczególności konieczności

Sprawiedliwość

przejęcie odpowiedzialności przez państwo.

Zbigniew Kruszewski, Przedstawiciel Klubu

Wypunktowanie mankamentów projektu i

Sojusz Lewicy Demokratycznej

miejsc wymagających dopracowania. Wniosek o
prace w komisjach

Jerzy Stefaniuk, Przedstawiciel Klubu Polskie

Uznanie repatriacji za obowiązek państwa, ale

Stronnictwo Ludowe.

też samorządu i społeczeństwa obywatelskiego.
Poparcie projektu, wniosek o prace w
komisjach.
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Elżbieta Jakubiak, Przedstawicielka Klubu

Pełne poparcie projektu.

Polska Jest Najważniejsza
Marek Borowski, Przedstawiciel Koła

Analiza dotychczasowych rozwiązań i

Socjaldemokracja Polska

problemów, które się pojawiły. Poparcie
projektu obywatelskiego. Apel o szybkie
procedowanie.

Pytania poselskie
Pytania zadało 23 posłów.

Zdecydowana większość posłów(16) poparło
projekt, tylko 3 (wszyscy z PO) zgłaszało
zastrzeżenia.

Wystąpienie przedstawiciela Rządu
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rafał

Odpowiedzi dotyczące funkcjonowania obecnej

Rogala

ustawy. Brak jasnych deklaracji co do projektu
obywatelskiego.

Podsumowanie
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Podziękowanie za poparcie, odpowiedzi na

inicjatywy ustawodawczej – Jakub Płażyński

pytania. Wyrażenie nadziei na uchwalenie
ustawy.

Pierwsze posiedzenie połączonych komisji, na których rozpatrywano projekt odbyło się
05.01.2011. Podjęto decyzję, aby wyłonić jedenastoosobową podkomisję nadzwyczajną, która
zajęłaby się projektem. Podkomisja zebrała się po raz pierwszy 18.01.2011, w jej posiedzeniach
uczestniczyli też przedstawiciele komitetu inicjatywy.
Stanowisko rządu zostało opublikowane 31.01.2011. Było ono bardzo krytyczne wobec
projektu. Negatywnie oceniono zarówno formę w jakiej przygotowano ustawę (braki definicji,
nieścisłości, niedociągnięcia), jak również zawarte w niej rozwiązania. Dużo miejsca poświęcono
wykazaniu, jak wysokie koszty wiążą się potencjalnie z wprowadzeniem ustawy w życie i jakie
trudności musiałoby pokonać MSW.
Po publikacji negatywnego stanowiska rządu intensywność prac nad ustawą wyraźnie
zmalała. Odbyły się jedynie dwa kolejne zebrania podkomisji: w marcu i lipcu 2011. Dyskusje
zatrzymały się na artykule 9, który określał zakres podmiotowy ustawy w sposób odmienny niż
wcześniejsze rozwiązania. Jednocześnie opinia Biura Analiz Sejmowych opublikowana 11 kwietnia
2011 r. była mniej krytyczna niż stanowisko rządu. Dostrzegając błędy projektu obywatelskiego
uznawała ogólną konieczność i zasadność zmian systemowych.
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W marcu 2011 został zgłoszony także (z inicjatywy senatorów PO) senacki projekt ustawy o
zmianie ustawy o repatriacji (druk 4041), który został skierowany do pierwszego czytania w lipcu
2011. Projekt ten zakładał zmiany w systemie repatriacyjnym, ale dużo mniej radykalne niż projekt
obywatelski. Przede wszystkim zachowywał przewodnią rolę samorządów w procesie i jedynie
zwiększał dla nich zachęty finansowe. Przedstawiciele komitetu inicjatywy obywatelskiej
sprzeciwiali się temu projektowi. Mimo to, został on skierowany do dalszych prac w tej samej
podkomisji, która zajmowała się wcześniejszą propozycją obywatelską.
Ze względu na mała intensywność prac komisji a także pojawienie się konkurencyjnego
projektu o odmiennych założeniach, posłowie nie byli w stanie dokończyć prac nad ustawą przed
zbliżającym się końcem kadencji, który nastąpił 7.11.2011.
Ponieważ projekt obywatelski nie uległ dyskontynuacji, 17.11.2011 skierowano go do
ponownego pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 11.01.2012.
Tabela 5.7. Wystąpienia podczas powtórnego I czytania obywatelskiego projekt ustawy o
powrocie do Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych
przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (Sejm VII kadencji, 5.
posiedzenie, 11.01.2012)
Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Ponowne przedstawienie najważniejszych

inicjatywy ustawodawczej – Jakub Płażyński

założeń projektu. Wyrażenie nadziei na dalsze
prace w komisjach i dojście do ostatecznych
rozwiązań.

Oświadczenia klubów
Robert Tyszkiewicz, Przedstawiciel Klubu

Ogólne poparcie dla projektu obywatelskiego.

Platforma Obywatelska

Konieczność dalszych prac, tak aby wypracować
rozwiązania akceptowalne dla budżetu. Wniosek
o prace w komisjach

Jan Dziedziczak, Przedstawiciel Klubu Prawo i

Poparcie projektu, zgłoszenie zaniepokojenia

Sprawiedliwość

wolno toczącymi się pracami nad ustawą. Apel o
porozumienie ponad podziałami.

Małgorzata Marcinkiewicz, Piotr Chmielowski,

Krytyka poszczególnych rozwiązań projektu

przedstawiciele Klubu Ruch Palikota

jako nieadekwatnych i niewystarczających.
Wniosek o pracę w komisjach.
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Jerzy Stefaniuk, Przedstawiciel Klubu Polskie

Poparcie i wniosek o pracę w komisjach.

Stronnictwo Ludowe.
Tadeusz Iwiński, Przedstawiciel Klubu Sojusz

Poparcie, z zastrzeżeniem poprawienia

Lewicy Demokratycznej

niektórych zapisów.

Tadeusz Wożniak, Przedstawiciel Klubu

Analiza sytuacji dotychczasowej i

Solidarna Polska

proponowanych rozwiązań. Pełne poparcie
projektu.

Pytania poselskie
Pytania zadało 15 posłów.

Większość posłów (8) zdecydowanie poparło
projekt, 6 zadawało neutralne pytania, a tylko 1
osoba zgłaszała zastrzeżenia.

Wystąpienie przedstawiciela Rządu
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Brak oficjalnego stanowiska Rządu. Poprzednie

Wewnętrznych, Piotr Stachańczyk

stanowisko negatywne. Projekt zdaniem rządu
niedookreślony, niedopracowany i potencjalnie
kosztowny.

Podsumowanie
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Podziękowanie za poparcie, odpowiedzi na

inicjatywy ustawodawczej – Jakub Płażyński

pytania. Zarzut braku dobrej woli ze strony
MSW. Wyrażenie nadziei na uchwalenie ustawy.

Projekt prezentował ponownie Jakub Płażyński, który przypomniał jego założenia i wyraził
nadzieję na pozytywne zakończenie prac nad nim. Zadeklarował pełną otwartość i nie nawiązywał
wprost do trudności w pracach nad projektem w pierwszej kadencji.
Stanowiska klubów były bardziej zróżnicowane niż w 2010 r. Klub Platformy Obywatelskiej
wyraził ogólne poparcie dla prac nad ustawą. Podobne stanowisko zajął koalicyjny klub PSL, choć
jego przedstawiciel podkreślał przy tym ważną rolę samorządów i organizacji społecznych, co po
części kwestionowało założenia projektu. Pełne poparcie wyraziły kluby PiS oraz Solidarnej Polski,
zarzucając przy tym PO blokowanie prac nad ustawą. Zastrzeżenia do projektu zgłosił z kolei
przedstawiciel klubu SLD, a najbardziej krytycznie wypowiadali się przedstawiciele klubu Ruch
Palikota.
W sesji pytań posłowie byli w większości przychylni projektowi. Ponownie wyrażali
wdzięczność dla komitetu i Jakuba Płażyńskiego. Część posłów zadała pytania szczegółowe, na
które odpowiadał w imieniu rządu sekretarz stanu z MSW, w imieniu komitetu Jakub Płażyński.
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Przedstawiciel rządu wyrażał się o projekcie obywatelskim krytycznie, choć zaznaczył, że nie ma
jeszcze (ponownego) stanowiska rządu. Próbował wykazać, że projekt jest niespójny, niejasny i
niedookreślony, a nadto potencjalnie bardzo kosztowny. Na te zarzuty odpowiadał mecenas
Płażyński, wyrażając jednocześnie nadzieję na owocne prace w komisjach i pomyślne zakończenie
prac w następnym roku.
W rezultacie projekt skierowano do prac w Komisji: Łączności z Polakami za Granicą,
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Spraw Wewnętrznych. W marcu 2012 r.
powołano podkomisję nadzwyczajną, do prac nad ustawą.
Przewodniczącą podkomisja nadzwyczajnej została poseł Joanna Fabisiak (PO). Podkomisja
zebrała się w 2012 roku trzykrotnie (dwa razy w kwietniu i jeden raz w czerwcu). Posłowie
dyskutowali nad spornymi artykułami, zlecili też przygotowanie informacji o dotychczasowej akcji
repatriacyjnej (oszacowanie potencjalnej liczby przyszłych repatriantów, oraz realnych kosztów
wprowadzenia w życie obywatelskiego projektu.
Powtórne stanowisko rządu w sprawie projektu wpłynęło 26.07.2013 (czyli półtora roku po
rozpoczęciu prac nad ustawę w Sejmie VII kadencji). W obszernym dokumencie odnoszono się do
wielu aspektów proponowanych rozwiązań. Choć nie stwierdzał on wprost w stanowisku rządu nie
deklarowano braku poparcia dla projektu, krytyce poddawano głównie założenia i postulaty.
Proponowano wprowadzenie zmian do ustawy o repatriacji. Proponowano zmiany w projekcie
obywatelskim. Rząd proponował kosmetyczne zmiany w istniejącej ustawie; nie akceptował
kompleksowej reformy systemu repatriacji.
Dokument omówiono podczas posiedzenia podkomisji 12.09.2013 r.. Po tym posiedzeniu,
na skutek braku poparcia rządu, prace podkomisji uległy zawieszeniu na ponad dwa lata. Mimo
interwencji posłów opozycji przewodnicząca przestała zwoływać zebrania robocze.
W listopadzie 2014r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący realizacji
polityki migracyjnej Polski w odniesieniu do cudzoziemców deklarujących polskie pochodzenie.
Wyniki kontroli NIK jednoznacznie wykazały deficyty dotychczasowego systemu wsparcia dla
repatriantów. NIK oceniła negatywnie działania wszystkich instytucji zaangażowanych w proces,
wskazała również na słabości dotychczasowych przepisów. Wykazano, że „mierne efekty repatriacji
wynikają zarówno z braku skutecznych rozwiązań prawnych, jak i nieefektywnych działań organów
administracji publicznej”188. Na skutek wystąpienia NIK, temat repatriacji był coraz bardziej obecny
w mediach, a członkowie komitetu obywatelskiego starali się wykorzystać tę okoliczność do
przypominania o swoim „zamrożonym” w Sejmie projekcie.
188 NIK o repatriacji, Pobrano 19.11.2014 z https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik- o-repatriacji-i-osiedlaniu-sie-wpolsce- cudzoziemcow-polskiego- pochodzenia.html
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Kolejne posiedzenie podkomisji odbyło się dopiero 24.09.2015r.. Przewodnicząca Fabisiak
rozpoczęła od posumowania dotychczasowych prac. W jej interpretacji ponaddwuletnia przerwa
spowodowana była brakiem możliwości sfinansowania propozycji obywatelskiej oraz niechęcią
komitetu do modyfikacji projektu. Oznajmiła, że w czasie, w którym zawieszone były prace
podkomisji, przygotowywany był we współpracy z ministerstwami projekt poselski, który miała
nadzieję uchwalić przed końcem kadencji. Ujawniły się przy tym podziały także wewnątrz komitetu
obywatelskiego, gdyż obecni na sali przedstawiciele stowarzyszeń Wspólnota Polska oraz Związku
Repatriantów RP byli zdecydowanie przeciwni forsowaniu innych projektów i popierali projekt
obywatelski, podczas gdy poseł Fabisiak relacjonowała, że jej projekt poselski uzyskał poparcie
Jakuba Płażyńskiego – pełnomocnika i „twarzy” komitetu. Osią tego sporu wewnętrznego był
dylemat; czy „iść” z rządzącą partią na kompromis, aby uzyskać jakiekolwiek zmiany w ustawie o
repatriacji, czy pozostać wiernymi koncepcji głębokiej reformy systemu zawartej w projekcie
obywatelskim.
Ustawa poselska skupiała się na nieco innych aspektach problemu repatriacji, niż projekt
obywatelski. Jej głównymi punktami było ujednolicenie przepisów o stwierdzaniu obywatelstwa
polskiego oraz zaproponowanie nowego programu adaptacyjnego dla repatriantów i rozszerzenia
wsparcia dla samorządów przyjmujących repatriantów. Nie było w niej za to kłopotliwych dla rządu
przepisów dotyczących nałożenia na MSW obowiązku zapewnienia mieszkania.
Wszystko to miało miejsce na około dwa miesiące przed końcem kadencji Sejmu, która
upływała 11.11.2015 r. Oznaczało to, że nie było już możliwe uchwalenie ani obywatelskiego, ani
poselskiego projektu ustawy. Obydwa uległy ostatecznie dyskontynuacji.
Jednocześnie dyskusje o kwestiach repatriacji w przeddzień wyborów sprawiły, że stała się
ona jednym z tematów kampanii wyborczej. Jeszcze przed końcem kadencji, 30.09.2015, premier
Ewa Kopacz ogłosiła zwiększenie środków na repatriację do 30 mln zł oraz wprowadzenie nowego
rządowego programu w przyszłej kadencji.
Rozwiązanie problemów z repatriacją zapowiadał też w swojej kampanii z 2015 r. prezydent
Andrzej Duda, a także Prawo i Sprawiedliwość. Faktycznie, po wyborach prezydenckich i
parlamentarnych nowa władza rozpoczęła intensywne prace nad zasadniczą nowelizacją ustawy o
repatriacji. Choć nie odwoływano się bezpośrednio do projektu obywatelskiego, wiele rozwiązań i
kierunków zmian było nim zainspirowanych. Nowelizacja zwiększa nadzór rządu nad procesem
repatriacji ustanawiając instytucję Pełnomocnika ds. Repatriacji. Organem opiniodawczodoradczym jest Rada ds. Repatriantów (organ o tej samej nazwie jest w projekcie obywatelskim).
Zwiększona została pomoc mieszkaniowa (utworzono ośrodki adaptacyjne, wprowadzono dopłaty
do zakupu lub wynajmu mieszkań). Rządowy projekt ustaw został opublikowany w listopadzie
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2016 r., przeszedł konsultacje społeczne, został przyjęty w Sejmie i w Senacie. Wszedł w życie
27.04.2017 r.
Rys. 5.6. Podsumowanie ścieżki legislacyjnej obywatelskiego projektu ustawy o powrocie do
Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez
władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
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5.4.6

Analiza działania

Działanie strategiczne
Inicjatorzy w swoim działaniu odwoływali się często do sfery faktów, głównie przez próby
obiektywnego wykazania nieskuteczności dotychczas obowiązujących rozwiązań. Duża część
formalnego uzasadnienia projektu, wystąpień pełnomocnika komitetu, a także innych dokumentów
promocyjno-informacyjnych komitetu poświęcona była analizie i ocenie funkcjonowania
poprzednio obowiązującej ustawy o repatriacji z 2000 r. oraz efektywności akcji repatriacyjnej.
Przytaczano dane o niskiej liczbie wystosowanych zaproszeń dla repatriantów i – co za tym idzie –
także małej liczbie osób, które do Polski przyjechały. Z analizy sformułowano wniosek, że
niezmieniony stan prawa utrudni sprowadzenie do Polski nawet tych osób, którym złożono
obietnice wydania wizy repatriacyjnej. Konkludowano, że:
Powyższe dane wskazują na małą efektywność przyjętych w 2000 r. rozwiązań prawnych. Dlatego też
potrzebne jest wprowadzenie unormowań, które zintensyfikują akcję repatriacyjną z możliwością jej
zakończenia w okresie najbliższych 3-5 lat [REP-UZAS].

Głównym założeniem inicjatorów było stworzenie takich zachęt i warunków prawnych, które
umożliwiłyby przyspieszenie i zakończenie akcji repatriacyjnej w przewidywalnym terminie.
Nasz projekt opiera się na jednym podstawowym założeniu: chcemy przyspieszenia repatriacji. Chcemy
zbudować system, który faktycznie umożliwi prowadzenie repatriacji, powrót ludziom,którzy czekają na to od
lat [REP-STEN-3].
Jeśli nie zmienimy tempa repatriacji, to powrót do Ojczyzny nie będzie dany nawet tym, którym to
obiecaliśmy [REP-STEN-3].

W debacie parlamentarnej komitet stwierdził też, że uznaje poprzednią ustawę za tak dalece
nieskuteczną, iż jedynym możliwym rozwiązaniem wydało mu się stworzenie propozycji
całkowicie nowej ustawy (a nie nowelizacji istniejącej).
W argumentacji podkreślano, że główną przyczyną, dla której poprzednia ustawa nie działa
jest zbyt duże obciążenie kosztami samorządów i zbyt małe zaangażowanie rządu i administracji
centralnej. Stąd wywodzono potrzebę zmiany paradygmatu i przejęcie większej odpowiedzialności
przez organy państwa.
Występowały też innego rodzaju argumenty odwołujące się do potencjalnych korzyści, jakie
Polska mogłaby zyskać w związku z repatriacją. Upatrywano w niej częściową przynajmniej
odpowiedź na problemy demograficzne w kraju. Wskazywano, że dla społeczeństwa lepiej jest
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sprowadzić bliskich nam kulturowo Polaków ze wschodu niż przedstawicieli innych nacji. Jakub
Płażyński pytał podczas jednej z debat parlamentarnych:
Zastanowić się należy, jak traktować repatriację naszych rodaków, czy jest to tylko koszt, czy może inwestycja
w nasze społeczeństwo? [REP-STEN-3]

Jednocześnie wskazywano, że koszty nowych rozwiązań nie będą „zaporowe” ze względu na
ograniczoną liczbę repatriantów:
Grupa, o którą chodzi jest stosunkowo nieliczna. Wynosi bowiem kilka tysięcy osób. A zatem kwoty
wydatkowane z budżetu nie będą miały istotnego wpływu na naszą gospodarkę. [REP-PROM-5]

Od początku wniesienia inicjatywy potencjalnie wysokie koszty proponowanych rozwiązań
(zapewnienie mieszkań, i wyższy zasiłek finansowy) stanowiły główny argument oponentów
przyjęcia ustawy.
Pozytywne stanowiska klubów parlamentarnych (w tym klubów koalicji rządowej) podczas
pierwszego czytania projektu sugerowały zgodę wokół projektu. W trakcie prac okazało się, że była
to zgoda pozorna. Pierwsza poważna konfrontacja nastąpiła, gdy opublikowano bardzo krytyczne
stanowisko rządu. Odtąd przedstawiciele komitetu musieli się mierzyć z oporem strony rządowej,
którą podczas prac reprezentowało głównie odpowiedzialne za sprawy repatriacji Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych:
Za pierwszym podejściem się wypowiedziało MSW, które uznało, iż jest to projekt zbyt kosztowny i nie chcą
być odpowiedzialni za repatriację w takim kształcie, w jakim została zaproponowana. [REP-WYW-1]

Dłuższy czas trwały spory o szacunek kosztów wprowadzenia ustawy. Strategią MSW było
tworzenie bardzo wysokich szacunków, z którymi z kolei nie zgadzali się przedstawiciele komitetu.
W rezultacie podkomisja pracująca nad ustawą przez dłuższy czas zamawiała kolejne ekspertyzy,
które miały rozstrzygnąć kwestię kosztów, ale nie były w stanie zrobić tego jednoznacznie.
Konfrontacja z przedstawicielami rządu i MSW była jednak głębiej zakorzeniona, ponieważ
do prac nad ustawą wydelegowani byli urzędnicy, którzy zajmowali się od lat kwestiami repatriacji.
Częściowo byli oni także odpowiedzialni za dotychczasową nieskuteczność akcji sprowadzania
Polaków do Ojczyzny:
Bo za każdym razem, [...], kto zrywał przez 2 lata, ci z MSW, to jest nieustanna walka z ludźmi z MSW,
którym udowodniono po prostu to, że nie sprawowali kontroli [nad akcją repatriacyjną] [REP-WYW-2]

W drugiej kadencji, stanowiska od początku były bardziej spolaryzowane. Strona rządowa przyjęła
przy tym taktykę „gry na zwłokę” przy jednoczesnej próbie stworzenia własnego, konkurencyjnego
projektu. Miało to na celu z jednej strony doprowadzenie do dyskontynuacji i bezproblemowego
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pozbycia się projektu, z drugiej zaś udowodnienie, że mimo wszystko sprawa repatriacji była dla
rządu ważna. Członkowie komitetu przeżyli w trakcie całego procesu głębokie rozczarowanie:
To jest taka reguła w polityce: najpierw się jest przychylnym, kieruje się do dalszych prac, zyskuje na czasie,
rozmawia. A później unika i gra na czasie…, żeby to przeciągnąć w czasie, bo nikt nie chciał podjąć decyzji.
[REP-WYW-1]

Jednocześnie zdawali sobie sprawę, że formalnie nie mieli możliwości interwencji. Ponieważ nad
projektem ustawy pracowała specjalna podkomisja, której praca uzależniona była od planowania
kolejnych posiedzeń przez przewodniczącą, obywatele byli bezradni wobec najdłuższego przestoju,
który nastąpił w latach 2013-2015.
No tak szczerze mówiąc to my niewiele mogliśmy, dlatego że pani poseł, która kierowała komisją po prostu
nie robiła zebrań podkomisji przez 2 lata. Ona to w ten sposób jakby torpedowała, że po prostu nic się nie
działo [REP-WYW-3].

Prace zostały wznowione dopiero na krótko przed końcem drugiej kadencji, lecz w tym momencie
było już za późno aby je dokończyć. Jedyną możliwą taktyką – która zresztą okazała się skuteczna
– było przypominanie o niezałatwionej sprawie repatriacji na forum publicznym, także w trakcie
kampanii prezydenckiej i parlamentarnej.

Działanie regulowane przez normy
W omawianej inicjatywie aspekt normatywny był stosunkowo silnie obecny. W bardzo wielu
materiałach w toku całej kampanii odwoływano się do argumentów natury moralnej. Najczęściej
przywoływano pojęcie zadośćuczynienia Polakom na wschodzie. W tej narracji wprowadzenie
prawa, które ułatwia powrót do Polski, jak również przyznaje pewne przywileje i uprawnienia do
pomocy materialnej dla repatriantów miałoby być częściowym wynagrodzeniem krzywdy, jaka
spotkała ich i ich przodków w toku represji stalinowskich.
Chodziło m.in. o choćby częściowe zadośćuczynienie tragedii, jaka spotkała naszych rodaków, którzy w latach
30. i 40. XX wieku zostali wypędzeni z Kresów do azjatyckiej części Związku Sowieckiego [REP-PROM-5]

Obywatelski projekt ustawy od początku skupiał się jedynie na tych Polakach i ich potomkach,
którzy poddani byli represjom przez ZSRR. Miało to wyraz w tytule projektu ustawy, a także w
samych zapisach prawnych, ograniczały zakres podmiotowy ustawy do tych osób pochodzenia
polskiego, którzy sami bądź ich wstępni byli w przeszłości zesłani w głąb ZSRR. W trakcie debaty
parlamentarnej padło pytanie o inne osoby polskiego pochodzenia (np. zamieszkujące dawne kresy
wschodnie),
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Dlaczego nie Kresy? Dlaczego nie rozszerzamy bardziej katalogu podmiotowego? Dlatego że wychodziliśmy
z założenia, że również ważny jest element zadośćuczynienia – zadośćuczynienia osobom, które były
deportowane, były represjonowane. I to chcielibyśmy tutaj uczynić. Można to nazwać również taką
sprawiedliwością dziejową. Chodzi o to, by wynagrodzić te krzywdy tym osobom, które były poddane
represjom [REP-STEN-3]

Ustawa miała być więc wynagrodzeniem i zadośćuczynieniem dla Polaków. Jej uchwalenie i
wdrożenia ma być aktem „sprawiedliwości dziejowej”. To ostatnie pojęcie pojawiało się w różnych
materiałach równie często jak termin „zadośćuczynienie”.
[Ustawa] przyśpieszy proces repatriacji osób z polskim rodowodem, w stosunku do których Państwo Polskie
dokona w ten sposób aktu sprawiedliwości dziejowej [REP-UZAS],

Sprawiedliwość taka miałaby opierać się przede wszystkich na uogólnionej normie wzajemności
przeniesionej na poziom państwa polskiego. Represje stalinowskie miały charakter etniczny, a
„winą” zesłanych było ich polskie pochodzenie. W związku z tym to na państwie polskim, jako
instytucjonalnej emanacji narodu miałby ciążyć obowiązek naprawienia tego zła. Członkowie
komitetu często ubolewali, że politycy i urzędnicy patrzyli na problem tylko od strony praktycznej,
bez odwołania do kwestii zadośćuczynienia.
Mówiąc szczerze, oprócz tej ustawy, nikt nie myśli już w takich kategoriach. W ogóle nikt nie myśli w takich
kategoriach właśnie, że żeby zadośćuczynić Polakom, którzy cierpieli za to, że byli Polakami, państwo polskie
ma jakiś obowiązek wobec nich, na takiej zasadzie [REP-WYW-2]

W kampanii promocyjnej odwoływano się także do wartości jaką jest narodowa solidarność i
wskazywano, że nie tylko państwo, ale niejako wszyscy Polacy mieszkający w kraju mają moralny
obowiązek względem tych, którzy pozostali poza jego granicami.
Obok licznych argumentów odwołujących się do zadośćuczynienia i rekompensaty w
perspektywie dziejowej, istotny był także wątek nawiązujący do konieczności spełnienia danych już
obietnic. Chodziło tu o dużą grupę osób zamieszkałych głównie w Kazachstanie, których
zweryfikowano jako kwalifikujących się do repatriacji i którzy otrzymali już obietnicę wizy, ale nie
została ona zrealizowana ze względu na brak zaproszeń ze strony samorządów, a co za tym idzie
niemożność zapewnienia mieszkania. Niektóre osoby czekały na wydanie wizy repatriacyjnej wiele
lat. Argumentowano, że taki stan rzeczy jest niedopuszczalny, a zobowiązania państwa powinny być
wypełnione:
Na gruncie prawa złożyliśmy Polakom ze Wschodu obietnicę, że wrócą do Polski po spełnieniu przez nich
pewnych warunków. Potem nie realizujemy tej obietnicy. Przecież ta sytuacja świadczy o słabości państwa. Po
prostu trzeba dotrzymać słowa danego Polakom na Wschodzie [REP-REL-2]
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Obietnica została złożona i chcielibyśmy, aby państwo się z tej obietnicy wywiązało [REP-STEN-3]

Kilkukrotnie odwołano się też do norm konstytucyjnych. Artykuł 52 Konstytucji mówi m.in. o tym,
że osoby polskiego pochodzenia mają prawo osiedlić się w kraju. Odwołuje przy tym do regulacji
ustawowych, które w tamtym momencie nie były spójnie określone.
Motywacja zakorzeniona w normach było niewątpliwie dominująca u wielu członków
komitetu. Mieli oni poczucie ideowej racji i moralnej słuszności swego przedsięwzięcia. Często
znali także z pierwszej ręki historie repatriantów, czy to z dziejów własnej rodziny czy w związku z
działalnością w organizacjach społecznych.
Uważam, że zawsze warto się angażować w coś, co jest słuszne. A uważam, że tego typu inicjatywy są
słuszne. Jeżeli jesteśmy przekonani i próbujemy coś zmienić, czyli jesteśmy przekonani, że podejmujemy
słuszne działanie, to należy to działanie podejmować i kontynuować [REP-WYW-1]

Działanie dramaturgiczne
Katastrofa smoleńska nadała inicjatywie dodatkowy tragiczny wymiar i bardzo specyficzny
kontekst społeczny. Zginął w niej pomysłodawca inicjatywy, Maciej Płażyński. Stało się to w
przeddzień planowanej rejestracji komitetu. Decyzja, aby nie tylko kontynuować prace, ale także
zaprosić do współpracy i powierzyć stanowisko pełnomocnika synowi marszałka wzmocniła w
społecznym odbiorze powiązanie inicjatywy z osobą zmarłego.
W tym kontekście wkrótce pojawiło się określenie „testament Macieja Płażyńskiego”.
Nadawało ono inicjatywie symbolicznego znaczenia „ostatniej woli” i niedokończonego zadania,
które tym bardziej musi zostać zrealizowane.
Komitet ten pragnie wypełnić testament Macieja Płażyńskiego, inicjatora projektu ustawy o powrocie do
Rzeczypospolitej Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i zesłanych przez władze Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich [REP-STEN-1]

Ta bardzo silna kulturowo legitymizacja (wypełnienie testamentu, realizacja ostatniej woli) przebiła
się do opinii publicznej i w niektórych przekazach zdominowała narrację o inicjatywie. Dodatkowo
fakt, że kampania promocyjna zaczęła się w czerwcu 2010 a więc zaledwie dwa miesiące po
katastrofie sprawiał, że nawiązania do śmierci marszałka Płażyńskiego wywoływały duże emocje.
W typologii Habermasa można ten aspekt działania potraktować jako działanie
dramaturgiczne. W tym typie działania chodzi bowiem przede wszystkim o odwołanie
autotematyczne (skupione na aktorze). W tym przypadku chodziło o motywację związaną z
dokończeniem dzieła zmarłego inicjatora i oddanie mu w ten specyficzny sposób hołdu. Sens
działania odrywał się więc od pierwotnej tematyki (repatrianci) i skupiał na charyzmatycznej
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postaci związanej z samym ruchem inicjatorów.
Dotyczyło to nie tylko opinii publicznej, ale także części członków komitetu inicjatywy. W
burzliwym czasie bezpośrednio następującym po katastrofie smoleńskiej pragnienie uczczenia
pamięci Maciej Płażyńskiego, była na tyle silna, że w niektórych przypadkach dominowała nad
innymi rodzajami motywacji.
No na pewno te wszystkie osoby, które były blisko z marszałkiem to na pewno to robiły po prostu z sympatii
do pana marszałka i takiego testamentu, żeby to dopiąć i złożyć. [REP-WYW-3]
To się robiło przede wszystkim ku pamięci marszałka [REP-WYW-3]

W analizowanym materiale nie znalazły się przesłanki, aby stwierdzić, iż dziedzictwo marszałka
Płażyńskiego było w jakikolwiek sposób nadużywane, czy traktowane instrumentalnie.

Działanie komunikacyjne
Aspekt komunikacyjny działania obejmował w przypadku omawianego projektu co najmniej kilka
wymiarów. Chodziło zarówno o komunikację komitetu i osób go wspierających z opinią publiczną,
jak i uwzględnienie głosu samych repatriantów i wreszcie komunikację z parlamentarzystami.
Dodatkowo dochodziła kwestia porozumienia wewnątrz komitetu.
W komunikacji kierowanej do opinii publicznej inicjatorzy uwzględniali fakt, że problem
Polaków na wschodzie nie jest powszechnie uświadamiany, a stosunek do repatriacji
niejednoznaczny. Od początku zatem jednym z celów działania jako takiego była zmiana
świadomości społecznej i podniesienie wiedzy o problemie.
Wybierając drogę inicjatywy obywatelskiej, uwzględnialiśmy również to, że będziemy starać się pobudzić
świadomość społeczeństwa [REP-STEN-1]

W kampanii promocyjnej osoby zbierające podpisy musiały mierzyć się także z niechęcią do
pomocy repatriantom. Pojawiały się głosy kwestionujące zasadność takiej pomocy lub to, czy
państwo stać na taką pomoc.
Ludzie nie są tacy chętni do pomocy repatriantom, bo to od razu jest, dlaczego im, a nie nam mamy pomagać,
tak. [REP-WYW-3]

Z drugiej strony większa część społeczeństwa popierała postulaty komitetu. Wiele osób popierało
tego typu działania mając w pamięci doświadczenia biograficzne swoich bliskich wywiezionych na
wschód, a następnie osiedlających się w Polsce ponownie.
Specyfiką

omawianego

przypadku

było

to,

że

osoby

teoretycznie

najbardziej

zainteresowane, czyli osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe w Kazachstanie i innych byłych
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republikach ZSRR nie były w stanie uczestniczyć aktywnie w debacie wokół inicjatywy. Pomijając
odległość geograficzną, jest to grupa, która nie ma wystarczających kompetencji, ani wiedzy o
polskim systemie prawnym i realiach instytucjonalnych, aby móc zabrać głos.
Natomiast ci ludzie tam są, po to ich zresztą zesłano, żeby ich upodlić, złamać i przerobić, natomiast nie ma
tam człowieka, który byłby w stanie usiąść i mówić o tych ustawach, czy coś, oni tego nie rozumieją [REPWYW-2]

Jeden z działaczy Związku Repatriantów RP porównał ich sytuację do sytuacji osób bezdomnych.
Jest to grupa zupełnie wykluczona z debaty publicznej. Jedyną jej szansą są organizacje zajmujące
się tą problematyką, które mogą ująć się za daną grupą, nagłaśniając jej sytuację i problemy.
Jeszcze większym wyzwaniem niż komunikacja z opinią publiczną okazała się komunikacja
z parlamentarzystami. W skrócie ich nastawienie można by określić mianem pozorowanej aprobaty.
W warstwie werbalnej wszyscy doceniali i aprobowali projekt (zastrzeżenia dotyczyły co najwyżej
zakresu pomocy materialnej) natomiast powolność prac i trudność w dyskusji nad konkretnymi
rozwiązaniami zdradzały dużo głębszy, rzeczywisty opór przed przyjęciem proponowanych
rozwiązań.
Dwa razy było przedstawianie tego [projektu], wszystkie partie były zawsze za, nie ma nikogo, kto jest
przeciwko repatriacji, tylko później nic się nie działo (śmiech) [REP-WYW-2]
Bo oni nadal oczywiście wszyscy są, za bo wiadomo, że wszyscy w Polsce wiemy, że trzeba naszych
repatriantów ściągnąć. Gorzej, jak już trzeba podjąć decyzję, żeby zapłacić za to i rzeczywiście ich ściągnąć.
[REP-WYW-3]
Parlamentarzyści wchodzący w skład komisji byli bardzo otwarci na to, żeby dyskutować. Chętnie to robili,
tylko to… bym powiedział, nie przynosiło rezultatów żadnych [REP-WYW-1]

Jednocześnie komitet prezentował w Sejmie nastawienie na porozumienie i daleko idącą otwartość
na negocjacje. Rozumiejąc argumenty koalicji rządowej wskazującej na kryzys ekonomiczny i
ograniczone środki, zgłaszał gotowość szukania kompromisu i takiego ograniczenia zapisów
ustawy, który byłby do zaakceptowania przez rządzących. Co więcej, przedstawiciel komitetu
prezentował koncyliacyjne i otwarte stanowisko także podczas ponownego pierwszego czytania już
po doświadczeniach trudnych prac z pierwszej kadencji, kiedy jasne było że – wbrew deklaracjom –
strona rządowa jest mu bardzo nieprzychylna.
Mam świadomość, że przedłożony projekt wymaga dalszych prac, jednak bogatszy o doświadczenie i dorobek
legislacyjny zebrane podczas prac podkomisji rozpatrującej projekt za poprzedniej kadencji Sejmu wierzę, że
wspólnie uda nam się wypracować jak najlepsze rozwiązania, które pozwolą na godny powrót do ojczyzny
naszym rodakom. Bardzo dziękuję. [REP-STEN-3]
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Porozumienie nie mogło jednak dojść do skutku ze względu na liczne przeszkody w komunikacji
jakie zachodziły w trakcie całego procesu. Podstawową przeszkodą była za mała częstotliwość prac
podkomisji, a także niepełne dopuszczanie do głosu przedstawicieli komitetu:
W sumie przez 5 lat było 5 posiedzeń, powstała ta podkomisja specjalna, jedno było organizacyjne i były 4
spotkania przez 5 lat. Różne były rzeczy, zapraszali nas, ale nie dawali na przykład stronie tej społecznej, nie
wpuszczali nas na salę, nie dawali nam na przykład przepustki [REP-WYW-2]

Oprócz tego strona rządowa używała w swoich stanowiskach bardzo zawyżonych wyliczeń
kosztów, bądź twierdziła że brak różnych szczegółowych danych uniemożliwiał dalszą pracę.
Pełnomocnik komitetu próbował realizować strategię spotkań z politykami zaangażowanymi w
proces, ale nie przyczyniło się to do pożądanego przełomu.
Moja wędrówka po gabinetach politycznych była dość długa. Byli tacy, którzy umawiali się na kolejne
spotkanie, po czym nie odbierali ode mnie telefonów [REP-REL-2]

Jakub Płażyński był też skłonny do zawarcia kompromisów polegających na rezygnacji z
forsowania projektu obywatelskiego, a przyjęciu któregoś z rządowych lub poselskich projektów,
byle tylko spełnić choć niektóre pierwotne postulaty. Niestety także i tutaj brakowało woli
politycznej, aby wprowadzić do prawa jakiekolwiek zmiany.
Wielokrotne próby konstruktywnej rozmowy spełzły na niczym. Rozmawiałem także z wysokimi urzędnikami
MSW i MSZ, przedstawicielami najwyższych organów państwa. Projekty nowelizacji leżały, a ja nie mogłem
się doczekać tego, aby w końcu powiedziano: zbieramy podpisy wśród posłów i przedkładamy nowe podejście
do tematu repatriacji, aby coś konstruktywnego się wydarzyło [REP-REL-2]

Trzeba przy tym zaznaczyć, że w oczach niektórych innych członków komitetu kompromisy takie
szły za daleko. Uważali, że ich mandat polega na obronie i forsowaniu tego projektu i tych zapisów,
pod którymi pierwotnie zbierano podpisy.
No i numer polegał na tym, że MSW postanowiło zrobić w ogóle inną ustawę i nazwać ją ustawą o repatriacji.
Numer polegał na tym, że trzeba było to podmienić, żeby była zgoda komitetu. Płażyński się na to zgadzał
młody, ja się nie zgadzałem, jeszcze w kilku starych się nie zgadzaliśmy, żeby coś takiego nastąpiło [REPWYW-2]

5.4.7

Podsumowanie

Omawiany projekt był jednym z tych, który po długich pracach i wielu staraniach nie doczekał się
jednoznacznego rozstrzygnięcia i uległ dyskontynuacji. Był to dla inicjatorów duży zawód, tym
bardziej, że deklaratywnie wszystkie siły w parlamencie projekt popierały.
W trakcie prac nad projektem ujawnił się jednak silny opór i niechęć do zmiany ze strony
przedstawicieli władzy. Opór ten umiejscowiony był głównie w instytucjach, które od wielu lat
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zajmowały się problemami repatriacji i postulaty całkowitej przebudowy systemu odbierały
(częściowo słusznie) jako atak na ich kompetencje. W rezultacie zablokowany został dialog ze
stroną obywatelską przy zastosowaniu szeregu posunięć taktycznych. Było to przemilczenie i
utrudnianie prac, jednoczesna praca nad kilkoma „konkurencyjnymi” projektami, które także nie
zostały przyjęte, a utrudniały procedowanie projektu obywatelskiego.
Inicjatorzy z wielu powodów nie uważają działania za nieudane, czy niewarte zachodu.
Uważają oni, że akcja promocyjna związana z projektem podniosła świadomość społeczną o
problemie repatriacji:
Do 2010. roku problemu repatriacji nie było w powszechnej świadomości ludzi, społeczeństwa – ten problem
nie istniał. A dużym sukcesem ludzi, którzy zaczęli zbierać podpisy, przygotowali projekt, którzy
zaangażowali się w komitet obywatelski „Powrót do ojczyzny”, było to, że ten temat pojawił się w
świadomości publicznej. I to uważam za największy sukces tego działania, że ludzie zaczęli mówić o
repatriacji, ludzie zaczęli mówić o problemie emigracji, migracji. [REP-WYW-1]

W dalszej kolejności prace nad projektem miały także inne, konkretne efekty. Wydobyły one na
światło dzienne liczne zadawnione nieprawidłowości związane z akcją repatriacyjną. Bez
inicjatywy obywatelskiej nie powstałby zapewne raport NIK z 2014 r., w którym postawiono
bardzo poważne zarzuty, nie pojawiłyby się publikacje medialne na ten temat.
Temat repatriacji stał się – dzięki inicjatywie obywatelskiej - elementem kampanii
wyborczej z 2015 r. Nieoczekiwanie, tuż przed końcem kadencji doprowadzono do znacznego
zwiększenia finansowania repatriacji. Na początku nowej kadencji ruszyły z kolei prace nad
zasadniczą rewizją i nowelizacją ustawy o repatriacji, które bezpośrednio, w dużym stopniu
czerpały z projektu obywatelskiego:
Jest dyskusja? Jest. Coś się ruszyło! Nawet teraz to, co robi ten rząd no to jest ewidentnie jakby efekt naszego
projektu. Naprawdę warto. To kosztuje oczywiście dużo sił, nerwów i tak dalej, ale warto. Dla nagłośnienia
tematu i do rozjuszenia polityków do takiej szerokiej dyskusji to warto [REP-WYW-3]

W rezultacie, choć nie udało się uchwalić projektu obywatelskiego, uruchomił on cały łańcuch
zdarzeń prowadzący do zasadniczych zmian w obszarze repatriacji. Ich usilne i zdeterminowane
dążenie do osiągnięcia celu nie odniosło bezpośredniego efektu, ale pośrednio wpłynęło bardzo
mocno na aktorów politycznych i nadało sprawom repatriacji wysoki priorytet.

172

5.5 Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
5.5.1

Przedmiot projektu i proponowane regulacje

Przedmiotem zgłoszonego w 2010 roku obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o ochronie
przyrody189 była zmiana dwóch artykułów tego aktu (art. 10 i art. 101).
Pierwszy z nich dotyczył trybu utworzenia, zmiany bądź likwidacji parków narodowych.
W obowiązującym w chwili zgłaszania projektu stanie prawnym działania takie wymagały
„uzgodnienia” z organami uchwałodawczymi właściwych miejscowo jednostek samorządu
terytorialnego. Oznaczało, to że samorządy, na których terenie miałby znajdować się ewentualny
nowy park narodowy, bądź gdzie poszerzano by jego granice musiały wyrazić na to zgodę. Dotyczy
to wszystkich trzech szczebli samorządowych, które muszą być w tej decyzji jednomyślne. Jak
zaznaczyli projektodawcy jest to najdalej idąca forma współpracy organów administracji publicznej
w procesie stanowienia prawa.
Projekt postulował zmianę wymogu „uzgadniania”, na „opiniowanie” (w art. 10 ust. ustawy
o ochronie przyrody). Zmiana taka oznaczałaby, że zgoda zainteresowanych samorządów nie jest
obligatoryjna, a rząd mógłby tworzyć lub powiększać parki także bez ich aprobaty. Kompetencje do
opiniowania uzyskałyby też oprócz samorządów: Państwowa Rada Ochrony Przyrody oraz
„zainteresowane organizacje pozarządowe”. Brak opinii w przeciągu 30 dni uznawano by za brak
uwag.
Druga zmiana dotyczyła ograniczenia możliwości przedterminowego zwolnienia dyrektora
Parku Narodowego przez ministra środowiska (art. 101). Projekt przewidywał, że takie zwolnienie
mogłoby nastąpić wyłącznie w sytuacji złamania przez dyrektora art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy
(czyli w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia
przestępstwa oraz przedłużającej się czasowej niezdolności do pracy, np. na skutek choroby).
Ponadto decyzja o zwolnieniu wymagałby zasięgnięcia opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody
(która w ówczesnym stanie prawnym brała udział w powoływaniu dyrektorów).

5.5.2

Inicjatorzy projektu

Inicjatywa została zorganizowana przez szeroką koalicję organizacji pozarządowych zajmujących
się ochroną przyrody. Do najważniejszych należały: Greenpeace Polska, Pracownia na Rzecz
Wszystkich Istot, WWF Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska Zielona Sieć,
Fundacja Dzika Polska, Fundacja EkoRozwoju, Fundacja Ekologiczna Arka, PTOP Salamandra,
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Stowarzyszenie Sadyba. Były to zarówno polskie oddziały
dużych międzynarodowych organizacji (Greenpeace, WWF), ogólnopolskie organizacje z dużym
189 Druk sejmowy nr 3727 z dn. 20 grudnia 2010.
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dorobkiem (np. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, PTOP Salamandra), jak również mniejsze
organizacje lokalne (np. Stowarzyszenie Sadyba). Koalicja miała charakter otwarty. W trakcie
przygotowywania inicjatywy i później, w trakcie prowadzenia kampanii przyłączały się kolejne
organizacje. Największą organizacją i nieformalnym liderem, jak przyznawali członkowie komitetu
inicjatywy, zostało Greenpeace Polska, które nagłaśniało akcję, dzięki czemu w jej trakcie
przyłączały się kolejne stowarzyszenia i fundacje. Wiele zaangażowanych osób miało też za sobą
już wcześniejsze doświadczenia współpracy przy innych działaniach.
Oprócz organizacji pozarządowych, który odgrywały w tej inicjatywie wiodącą rolę, akcja
wspierana była także przez osoby indywidualne. Wśród nich znaleźli się naukowcy zajmujący się
ochroną przyrody (m.in. Jerzy Gutowski, Henryk Okarma, Wiesław Walankiewicz), dziennikarze
specjalizujący się w tej tematyce (m.in. Michał Olszewski, Adam Wajrak). Przy zadaniach
związanych ze spełnieniem wymogów formalnych projektu, komitet wspierali prawnicy .
Z racji dużej liczby osób i podmiotów zaangażowanych w działanie problemów nastręczała
komunikacja wewnętrzna. Każda organizacja biorąca udział w pracach wyznaczała koordynatora
ds. inicjatywy odpowiedzialnego za współpracę z komitetem. Byli oni rozsiani po całej Polsce,
dlatego organizacja wspólnych spotkań nastręczała trudności. Rozwiązywano je z pomocą narzędzi
internetowych, które były podstawowym kanałem komunikacji :
Z każdej organizacji był jakiś koordynator, tej inicjatywy, no i oni się spotykali, konsultowali, ale raczej to
było internetowo, przez jakiegoś Skype'a, ewentualnie maile, i tak dalej. Taka była ścieżka jakby decyzyjna.
[PN-WYW-2]

Inicjatorzy dysponowali dość ograniczonymi zasobami finansowymi na przeprowadzenie akcji.
Dostarczały ich głównie duże organizacje, które mogły ponieść podstawowe wydatki związane np.
z promocją, czy organizacją zbierania podpisów.
Dzięki temu, że organizacje duże też to robiły, to jednak były też środki, żeby to przygotować dobrze.
[PN-WYW-3]

W gronie organizatorów znalazły się osoby dysponujące cennymi zasobami wiedzy
specjalistycznej, pewnym doświadczeniem w pracach legislacyjnych i parlamentarnych. Jeden z
inicjatorów wskazywał w tym kontekście na dr. Andrzeja Kepela, prezesa PTOP „Salamandra” i
wieloletniego członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody:
W tej koalicji, byli ludzie, którzy też byli związani z powstawaniem kolejnych ustaw, czy ochrony przyrody,
czy coś. Oni też konsultowali to na bieżąco, też pisali. (…) Andrzej Kepel, (...) był wtedy z Salamandry (...) i
on generalnie też nową ustawę o ochronie przyrody jakby współtworzył w jakiś sposób, więc jakby [byli]
ludzie z prawnym zaangażowaniem, doświadczeniem.” [PN-WYW-2]
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Szczególną rolę w komitecie pełnił Krzysztof Worobiec, działacz ekologiczny z Mazur, ówczesny
prezes Stowarzyszenia Sadyba, który, choć nie był pełnomocnikiem komitetu, został wyznaczony
do prezentacji projektu podczas pierwszego czytania i następnie najbardziej aktywnie uczestniczył
w pracach parlamentarnych. Komitet zdecydował powierzyć mu tę szczególną funkcję ponieważ
wcześniej, w 2010 r. zabiegał w Sejmie o wprowadzenie do Ustawy o ochronie przyrody w ramach
akcji „Ratujmy aleje”poprawek chroniących przydrożne drzewa . W przeciwieństwie do większości
pozostałych inicjatorów miał już pewną wiedzę na temat organizacji prac sejmowych, znał
niektórych posłów zajmujących się ochroną przyrody:
Był obeznany przez wcześniejsze działania, no z działalnością, z mównicą nawet, no taki już był obeznany z
tymi procedurami wszystkimi, jak to wygląda. Znał też kilku, czy kilkunastu posłów, jakoś tam osobiście, więc
to też ułatwiało, bo jacyś posłowie mogli automatycznie na takim pierwszym przemówieniu poprzeć tą naszą
inicjatywę.[PN-WYW-2]

W inicjatywę zaangażowanych było wiele osób i organizacji, co stanowiło o sile przedsięwzięcia
dzięki szerokiej reprezentacji społecznej, było to też poważnym wyzwaniem organizacyjnokoordynacyjnym. W grupie inicjatorów znalazły się też osoby o odpowiednim doświadczeniu, które
skutecznie doprowadziły inicjatywę do etapu prac sejmowych.

5.5.3

Geneza inicjatywy i jej kontekst

Przepisy dotyczące opiniowania tworzenia i zmian granic parków narodowych przez samorządy,
których zmiana była głównym postulatem omawianej inicjatywy obowiązywały od roku 2001.
Wcześniej wyłączne kompetencje do takich decyzji miała Rada Ministrów. Wprowadzona w 2004 r.
nowa Ustawa o ochronie przyrody podtrzymywała obowiązek opiniowania granic parków
narodowych przez samorządy. W nowym trybie doszło do wstrzymania powstawania nowych i
powiększania istniejących parków; ostatni park narodowy utworzono w 2001 r., a ostatnie
powiększenie miało miejsce w 2004 r.. Wywołało to protesty organizacji ekologicznych, które
postulowały zmianę prawa w tym zniesienie obligatoryjności wyrażania zgody przez samorządy.
Atmosferę żądań o zmianę prawa zaostrzyły nieudane negocjacje wokół powiększenia granic
Białowieskiego Parku Narodowego, na co nie zgadzały się tamtejsze samorządy. od wielu lat
istniały także postulaty utworzenia co najmniej trzech nowych parków narodowych: turnickiego,
jurajskiego i mazurskiego. Szczególne w przypadku parku mazurskiego zamiar realizacji planu
spotykał się z silną negatywną reakcją władz lokalnych.
Jedną z pierwszych osób, która podjęła działania mające celu zmian w obowiązującym
prawie był działacz ekologiczny Krzysztof Worobiec, który uważał obowiązujące przepisy za
niekonstytucyjne. Jego pierwszą inicjatywą był wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawy do
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Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z art. 191 Konstytucji mógł to uczynić m.in. Rzecznik Praw
Obywatelskich. W tej sprawie toczyły się rozmowy z ówczesnym rzecznikiem Januszem
Kochanowskim, przerwane jego tragiczną śmiercią w katastrofie smoleńskiej. Jego następczyni
Irena Lipowicz odmówiła zajęcia się sprawą, argumentując, że Trybunał odrzucał w przeszłości
podobne skargi.
Wniosek napisany do Rzecznika Praw Obywatelskich posłużył do przygotowania
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. W połowie 2010 r. pierwszą wersję projektu sygnowała
grupa w składzie: Andrzej Kepel, Robert Cyglicki, Krzysztof A. Worobiec, Adam Wajrak, Mikołaj
Pietrzak i Ewa Kałuska. To oni szukali sojuszników i organizacji, które zaangażowali z czasem i
zbudowali szerszą koalicję.
Nazwa komitetu „Oddajcie Parki Narodowi” została zaczerpnięta z kampanii prowadzonej
wcześniej na rzecz poszerzenia granic Białowieskiego Parku Narodowego (do czego nie doszło). W
inicjatywę ustawodawczą zaangażowanych było wiele osób i organizacji, które były aktywne w tej
kampanii. Ten kontekst wpłynął na późniejszy przebieg debaty, gdyż mimo ogólnego charakteru
proponowanych przepisów, dyskusje często sprowadzały się do kwestii partykularnych

(w

szczególności do sytuacji w Białowieskim PN i do potencjalnego utworzenia Mazurskiego PN).
Oprócz propozycji legislacyjnych związany z inicjatorami think tank ClientEarth opracował
raport z propozycją partycypacyjnej procedury tworzenia lub rozszerzania parków narodowych z
uwzględnieniem zdania wszystkich stron zainteresowanych. Propozycja była oparta na
rozwiązaniach stosowanych w innych krajach (w szczególności w Szwecji) i na analizie problemów
z tworzeniem i rozszerzaniem parków narodowych w Polsce190. Została ona złożona jako załącznik
do proponowanego projektu ustawy, gdyż zdaniem inicjatorów jej stosowanie nie wymagałoby
zapisów na poziomie ustawowym.

5.5.4

Rejestracja komitetu i kampania promocyjna

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej złożono do Sejmu
14.07.2010. Po dziesięciu dniach Marszałek Sejmu skierował do komitetu prośbę o uzupełnienie
braków formalnych i przedstawienie opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP) jako
organu odpowiedniego do przeprowadzenia konsultacji projektu. PROP 4.08.2010r. wydała
pozytywną opinię, we której wyraziła poparcie dla projektu. Przypomniała, że sama zdiagnozowała
konieczność uzyskiwania zgody samorządów jako jeden z głównych problemów polskich parków
narodowych w swoim raporcie z 2007 roku (określono go wtedy jako „prawo liberum veto dla
samorządów” i stwierdzono, że służy „folgowaniu lokalnym egoizmom”).
190 D. Sześciłło, Regulacja tworzenia i powiększania parków narodowych w Polsce. Propozycja ClientEarth Poland na
rzecz modelu partycypacyjnego, ClientEarth, Warszawa 2011.
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Marszałek Sejmu 13.08.2010r. przyjął zawiadomienie o utworzeniu komitetu inicjatywy
ustawodawczej. Na zebranie 100 tysięcy podpisów komitet miał czas do 12.11.2010 r. W dniu,
rozpoczęcia zbiórki, komitet wydał oświadczenie:
Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu ochrona polskiej przyrody, by dali wyraz poparcia tej
inicjatywy poprzez złożenie pod nią swojego podpisu. [PN-PROM-1]

Sama kampania nie była spektakularna. Realizowano ją głównie siłami organizacji. Dużą rolę
odgrywał internet i bezpośrednie komunikaty w mediach społecznościowych:
Nie było tak naprawdę dużej kampanii, bo to jednak są środku duże finansowe, więc taka ta promocja, no to
była tak, no, internet, w tych czasach można dużo przez internet, przez media społecznościowe. [PN-WYW-3]

Założono stronę internetową „OddajcieParkiNarodowi.pl”. O kampanii informowały też inne strony
internetowe należące do poszczególnych organizacji wspierających inicjatywę. Materiał
promocyjny zamieszony w internecie przedstawiał w stanowczy sposób postulaty inicjatorów
nawiązując do sytuacji istniejących i planowanych parków narodowych:
Znieść prawo veta gmin wobec tworzenia i powiększania parków narodowych, zachowując prawo gmin do
konsultowania dotyczących ich decyzji! Veto gmin blokuje dziś powiększenie Białowieskiego i
Karkonoskiego PN, utworzenie Turnickiego, Mazurskiego i Jurajskiego PN! [PN-PROM-3]

W kampanii wykorzystywano media tradycyjne. Nie był to jednak skoordynowany sposób;
postawiono tu dowolność działań każdej z organizacji, która jeśli miała możliwości
zaprezentowania inicjatywy, to korzystała z niej. W rezultacie przekazów medialnych na temat
inicjatywy nie było wiele, nie zawsze też miały pozytywny wydźwięk.
Zadanie zebrania 100 tysięcy podpisów zostało rozdzielone między organizacje wchodzące
w skład koalicji:
My w organizacjach, (...) w ogóle żeby miała sens inicjatywa, taki [plan] zrobiliśmy kto ile mniej więcej jest w
stanie ich tam zebrać, jakieś tam przewidywania takie wstępne robiliśmy, no i na te 100 tys. się
nakierowywaliśmy. [PN-WYW-3]

Początkowo liczba podpisów przyrastała bardzo powoli. W połowie ustawowego czasu
gromadzenia podpisów, komitet miał około 20 tysięcy, pojawiły się wątpliwości dotyczące
powodzenia całej akcji. Zintensyfikowano zatem działania z udziałem wolontariuszy tak, aby
przyspieszyć zbiórkę:
No i w Warszawie na przykład [podpisy] codziennie były zbierane (...), jak zobaczyliśmy, że jest mało, to
[przez] ostatnie półtora miesiąca codziennie były zbierane pod metrem Centrum. Kilka osób było tam
codziennie, jakieś minimum 5 osób, i po prostu cały dzień praktycznie zbierały podpisy. [PN-WYW-3]
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Fot. 5.1. Wolontariuszka zbierająca podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w centrum
Warszawy.

Źródło: Fundacja Greenpeace Polska, Greenpeace.org

Najwięcej podpisów zebrał Greenpeace jako organizacja dysponująca największą siatką
pracowników i wolontariuszy. Wkrótce działania przyniosły efekt i próg 100 tysięcy został
przekroczony. Pod koniec trzymiesięcznego okresu do komitetu zaczęła spływać pocztą bardzo
duża liczba podpisów z całej Polski. Przysyłano podpisy od osób i organizacji, o których
uczestnictwie w akcji organizatorzy wcześniej nie wiedzieli. Inicjatywa zyskała dodatkowe oddolne
poparcie, dzięki czemu nie tylko zebrano wymaganą liczbę podpisów, ale także przekroczono ją
ponad dwukrotnie. Ostatecznie zebrano ponad 220 tysięcy.
Ale im więcej było czasu, to się okazywało, że to jednak idzie, że to naprawdę idzie dobrze, i mieliśmy chyba
dwa razy więcej podpisów, niż wymagane było, więc poszło to całkiem sprawnie. [PN-WYW-2]

Tak dobry wynik kampanii był dla inicjatorów niespodziewany. Początkowe obawy, czy w ogóle
uda się osiągnąć ustawowy próg w niecałe dwa miesiące przerodziły się w radosne zaskoczenie
rozmiarem sukcesu. Jak wspominał jeden z organizatorów:
To była inicjatywa, w którą było zaangażowane i więcej osób, no i organizacji całych, no i dzięki temu też taki
sukces, że udało się dużo podpisów zebrać, że to jednak był taki boom. [PN-WYW-3]

Zebrane podpisy złożono w dniu 9.11.2010r. w biurze Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny. Na
uroczystość złożenia podpisów zaproszono media, aby nagłośnić sukces i poinformować opinię
publiczną o zgłoszonej inicjatywie. Następnie skierowano projekt do prac sejmowych.
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5.5.5

Przebieg procesu legislacyjnego

Po upływie miesiąca projekt obywatelski skierowano 17.12.2010 r. do pierwszego czytania na
posiedzeniu Sejmu. Zanim do niego doszło, Kancelaria Sejmu przesłała prośbę o opinię do Związku
Województw RP. Nadesłano dwie odpowiedzi. Województwo Dolnośląskie w stanowisku
opracowanym przez Wydział Środowiska, wyraziło zdecydowane poparcie projektu. Zasugerowało
ponadto rozszerzenie zmiany do procedury ustanawiania Parków Krajobrazowych. Województwo
Podlaskie wyraziło zdecydowany sprzeciw. Projekt analizowano w kontekście wcześniejszej
inicjatywy dotyczącej poszerzania Białowieskiego Parku Narodowego. Oceniono projekt także jako
szkodliwy dla idei samorządności, tym samym dla demokracji w Polsce: „...pomysł organizacji
ekologicznych wydaje się zupełnie nieracjonalny, wręcz niszczący dotychczasowe osiągnięcia
demokracji polskiej zagwarantowane w Konstytucji RP”191. Opinia ta była zapowiedzią sporów,
jakie powstały wokół projektu, między organizacjami i osobami związanymi z ochroną przyrody i
częścią samorządów.
Pierwsze czytanie odbyło się na 83. posiedzeniu Sejmu VI kadencji w dniu 20.01.2011 r. Do
prezentacji projektu obywatelskiego wyznaczono Krzysztofa Worobca, jednego z inicjatorów
całego przedsięwzięcia. Wystąpienie sejmowe przygotowywał samodzielnie; pozostali członkowie
komitetu w pełni mu zaufali. Rozpoczął od prezentacji proponowanych przepisów. Następnie
ocenił, że istniejący stan prawny tworzy „sytuację patową”, która w praktyce uniemożliwia
tworzenie i poszerzanie granic parków narodowych. Sięgał też do argumentów historycznych (z
okresu przed 2001 r., gdy takie decyzje zależały od rządu) oraz porównań międzynarodowych.
Podniósł też kwestię konstytucyjności obowiązujących przepisów. Wskazał, że samorządy są
nadmiernie uprzywilejowane, co uniemożliwia realizację ogólnokrajowych strategii ochrony
przyrody. Krzysztof Worobiec podkreślił, że sam projekt dotyczy jedynie ogólnej procedury i nie
oznacza automatycznego utworzenia jakiekolwiek nowego parku narodowego.
Posłowie zaprezentowali stanowiska sześciu klubów i kół parlamentarnych obecnych w
ówczesnym Sejmie. Dwa z nich (Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polska Jest Najważniejsza)
zdecydowanie poparły projekt, pozostałe wypowiedziały się o nim także przychylnie i wnioskowały
o skierowanie go do prac w komisjach. Żaden z klubów nie wyraził wprost sprzeciwu, choć
przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego zaznaczyli w swoich
wystąpieniach, że należy wziąć pod uwagę interesy lokalnych samorządów. Ta część debaty
sejmowej wypadła dla projektodawców korzystnie.
Zróżnicowane zdania padały w dalszej części debaty, w której pytania zadawali posłowie.
Pojawiły się zarówno wyrazy poparcia, jak i głosy krytyczne, chociaż nie były one dominujące.
191 Stanowisko Zarządu Województwa Podlaskiego DIS.V.7614-7/10, s.1
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W imieniu rządu wystąpił wiceminister środowiska Janusz Zaleski, który zaznaczył, że nie
ma oficjalnego stanowiska rządu w tej sprawie, ale prezentuje stanowisko Ministerstwa
Środowiska, przychylne projektowi. Na koniec debaty sejmowej Krzysztof Worobiec dziękował za
poparcie, odpowiedział na pytania i skrytykował postawy niektórych samorządowców. Sejm
skierował projekt do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Szczegóły debaty podczas pierwszego czytania
przedstawia tabela 5.8.
Tabela 5.8. Wystąpienia podczas I czytania Obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie przyrody (pos. nr 83, 20.02.2011)
Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej – Krzysztof
Worobiec

Prezentacja projektu

Oświadczenia klubów
Arkadiusz Litwiński, Przedstawiciel Klubu
Platforma Obywatelska

Poparcie co do kierunku zmian, zgłoszenie
konieczności pracy w komisjach i pogodzenia
interesów władz samorządowych. Zapowiedź
wniosku o wysłuchanie publiczne.

Piotr Cybulski, Przedstawiciel Klubu Prawo i
Sprawiedliwość

Poparcie wniosku o skierowanie do prac w
komisji. Łagodna krytyka proponowanego
artykułu dotyczącego dyrektorów Parków
Narodowych.

Henryk Milcarz, Przedstawiciel Klubu Sojusz
Lewicy Demokratycznej

Zapowiedź poparcia projektu.

Adam Krzyśków, Przedstawiciel Klubu Polskie
Stronnictwo Ludowe.

Postulat pogodzenia wymogów ochrony
przyrody i interesów samorządów. Wniosek o
szerszą debatę nt. form ochrony przyrody.
Poparcie wniosku o procedowanie wniosku w
komisjach.

Lena Dąbkowska-Cichocka, Przedstawicielka
Klubu Polska Jest Najważniejsza.

Zapowiedź poparcia projektu.

Grażyna Ciemniak, Przedstawiciel Klubu
Socjaldemokracja Polska.

Ogólne poparcie projektu przy zastrzeżeniu, że
doprecyzowania wymaga sytuacja, gdy nowy
park zostanie zaopiniowany negatywnie.

Pytania poselskie
Pytania zadało 16 posłów.

2 posłów wypowiedziało się z aprobatą o
projekcie (z PO i SLD), 5 wypowiedziało się
krytycznie (wszyscy z PiS), a pozostałych 9
zadawało pytania neutralne bądź dotyczące
spraw ogólniejszych lub innych.
180

Wystąpienie przedstawiciela rządu
Wiceminister Środowiska Janusz Zaleski

Wobec braku oficjalnego stanowiska Rządu
przedstawił zdanie Ministra, który popiera
projekt. Odpowiedział również na pytania
posłów.

Podsumowanie
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej – Krzysztof
Worobiec`

W

lutym

2011

r.

Podziękowania dla posłów popierających
projekt i przedstawiciela Ministerstwa
Środowiska. Odpowiedzi na pytania posłów.
Diagnoza, że samorządy są przeciwne ponieważ
nie w pełni rozumieją sprawy ochrony przyrody.
Podanie przykładów samorządów, które dobrze
współpracują z Parkami Narodowymi.

ukonstytuowała

się

podkomisja

do

rozpatrzenia

projektu

(przewodniczącym został Andrzej Litwiński z PO). 2.03.2011 odbyło się pierwsze merytoryczne
posiedzenie podkomisji na które przybyli zarówno reprezentanci organizacji zaangażowanych w
inicjatywę, jak i przedstawiciele samorządów sprzeciwiających się powiększeniu Białowieskiego
Parku Narodowego oraz utworzeniu Mazurskiego PN. Podczas dyskusji w podkomisji projekt
poparli posłowie PO, natomiast przeciwni byli posłowie PiS i PSL. Poseł Grzegorz Pisalski z SLD,
niespodziewanie zadeklarował, że jego klub będzie przeciw poprawkom (choć SLD poparło projekt
podczas pierwszego czytania, a po posiedzeniu komisji wydało oświadczenie, że nie było to
stanowisko klubu tylko posła). Pojawił się także postulat, aby rząd opracował założenia dotyczące
możliwości rekompensat dla samorządów za straty spowodowane ewentualnym tworzeniem lub
powiększaniem parków. W rezultacie przewodniczący zawiesił prace podkomisji na „nie dłużej niż
2 miesiące”, aby można było opracować taki dokument. Przebieg prac na pierwszym posiedzeniu
podkomisji uświadomił projektodawcom, że w kwestii przyjęcia proponowanych zmian daleko jest
jeszcze do konsensusu.
Wkrótce po pierwszym posiedzeniu podkomisji zostało opublikowane stanowisko rządu do
projektu ustawy. Rząd uznał za zasadną pierwszą proponowaną zmianę, ponieważ konieczność
uzgodnienia z samorządami paraliżuje możliwość tworzenia bądź poszerzania parków narodowych,
co uniemożliwia realizację strategii narodowej w tym obszarze. Powołano się na doświadczenia
rządu z planami utworzenia Turnickiego, Jurajskiego i Mazurskiego PN oraz poszerzenia
Białowieskiego i Karkonoskiego PN. Zmiana uzgadniania na opiniowanie przez samorządy
umożliwiłaby dialog w sprawie parków. Rząd uznał natomiast za bezzasadną drugą proponowaną
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zmianę dotyczącą odwoływania dyrektorów Parków, ponieważ proponowane w projekcie
obywatelskim przepisy są „zbyt wybiórcze”192.
Do wznowienia prac podkomisji doszło dopiero 9.06.2011. Przedstawiciel Ministerstwa
Środowiska potwierdził na niej poparcie rządu, wyrażone we wcześniejszym stanowisku, ale
zamiast postulowanych przez posłów na poprzednim posiedzeniu propozycji dotyczących
rekompensat dla samorządów, przedstawił pismo, stwierdzające, że rekompensaty są niepotrzebne.
Wobec tego ponownie zgłoszono wniosek o odłożenie prac. Przedstawiciele inicjatywy
kontrargumentowali (próbując nie dopuścić do kolejnej przerwy w pracach), że na tym etapie prac
nie są potrzebne szczegółowe wytyczne, ponieważ – nawet jeśli uznać konieczność wypłacania
rekompensat – ich zasady należałoby określić na poziomie rozporządzenia. W ustawie
wystarczyłoby jedynie do niego odesłać. Przypominano, że nie jest jasne, czy parki narodowe w
ogóle powodują straty dla samorządów, ponieważ jednocześnie przynoszą zyski np. w turystyce.
Posłowie nie przyjęli tych argumentów i postanowili zawiesić prace do czasu przedstawienia przez
Ministerstwo Środowiska zasad udzielania rekompensat.
W okresie letnim nie wznowiono prac podkomisji. W październiku 2011 r. odbyły się nowe
wybory parlamentarne, a 7.11.2011 skończyła się VI kadencja Sejmu. Projekt, jako zgłoszony w
trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej nie uległ dyskontynuacji, lecz przeszedł do pac
Sejmu VII kadencji.
Ponowne pierwsze czytanie w VIII kadencji odbyło się na 5. posiedzeniu Sejmu
13.01.2012 r. Projekt powtórnie prezentował Krzysztof Worobiec. Powtórzył tezy z 2011 r.,
rozszerzając je w niektórych punktach. Przypomniał o tym, że projekt poparły rząd i Ministerstwo
Środowiska. Zapewnił, że projektowana zmiana nie wyklucza samorządów z procesów decyzyjnych
i powołał się na projekt wieloetapowej procedury konsultacji złożony jako załącznik do
proponowanej ustawy.
Zaprezentowano oświadczenia w imieniu klubów. Stanowiska były bardziej spolaryzowane
niż podczas pierwszego czytania w 2011 r. Poparcie dla ustawy wyraziła PO, klub Solidarna Polska
oraz klub Ruch Palikota. Pozostałe kluby: PiS, PSL i SLD wyraziły się o projekcie krytycznie,
choć poparły dalsze prace nad projektem w komisjach. W dyskusji padały zarówno głosy
popierające jak i krytykujące projekt. Stanowisko rządowe przedstawiał ponownie wiceminister
Zaleski, który stwierdził, że na skutek wprowadzonej niezależnie od projektu obywatelskiego
nowelizacji ustawy, część dotycząca odwoływania dyrektorów wymagałaby poprawek. Projekt
skierowano do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji
192 Stanowisko Rady Ministrów wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie środowiska (druk
nr 3727) z dn. 2.03.2011, s. 4.
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Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Szczegóły debaty podczas ponownego
pierwszego czytania przedstawia tabela 5.9.
Tabela 5.9. Wystąpienia podczas ponownego pierwszego czytania Obywatelskiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (pos. nr 5, 13.01.2012)
Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej – Krzysztof
Worobiec`

Prezentacja projektu.

Oświadczenia klubów
Arkadiusz Litwiński, Przedstawiciel Klubu
Platforma Obywatelska

Poparcie projektu. Zapowiedź dalszych prac w
komisji i prób szukania kompromisu tak, aby
móc podjąć decyzję.

Jerzy Szmit, Przedstawiciel Klubu Prawo i
Sprawiedliwość

Zgłoszenie licznych wątpliwości co do projektu,
ale poparcie dalszych prac w komisjach.

Marek Domaradzki, Przedstawiciel Klubu Ruch Zapowiedź poparcia projektu.
Palikota
Marek Gos, Przedstawiciel Klubu Polskie
Stronnictwo Ludowe.

Krytyka projektu, za nieuwzględnienie zdania
samorządów ale poparcie wniosku o
procedowanie wniosku w komisjach.

Eugeniusz Czykwin, Przedstawiciel Klubu
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Krytyka projektu, głównie dot. Puszczy
Białowieskiej ale poparcie wniosku o
procedowanie wniosku w komisjach.

Orion Jędrysek, Przedstawiciel Klubu Solidarna Przychylna opinia o projekcie. Otwartość na
Polska
dyskusję i pracę w komisjach.
Pytania poselskie
Pytania zadało 7 posłów.

2 posłów wypowiedziało się z aprobatą o
projekcie (obaj z RP), 2 wypowiedziało się
krytycznie (z PiS i z SP), a pozostałych 3
zadawało pytania neutralne bądź dotyczące
spraw ogólniejszych lub innych

Wystąpienie przedstawiciela Rządu
Wiceminister Środowiska Janusz Zaleski

Brak odniesienia do zasadniczej części projektu.
Uwaga, że część o dyrektorach jest częściowo
nieaktualna ze względu na inną nowelizację.

Podsumowanie
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Przedstawiciel komitetu obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej – Krzysztof
Worobiec`

Podziękowania dla posłów popierających
projekt. Odpowiedzi na pytania i zarzuty
posłów. Zapewnienie, że celem jest procedura
uwzględniająca udział wszystkich stron.
Argumenty dowodzące, że parki przynoszą
zyski a nie straty.

Na pierwszym posiedzeniu komisji w VII kadencji (25.01.2012) poseł Eugeniusz Czykwin
(SLD) zgłosił wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego. Zgodnie z art. 70 Regulaminu
Sejmu,w odniesieniu do projektu ustawy może zostać przeprowadzone wysłuchanie publiczne, a
uchwała o jego przeprowadzeniu może zostać podjęta po zakończeniu pierwszego czytania
projektu, a przed rozpoczęciem jego szczegółowego rozpatrywania. Prawo do udziału w takim
wysłuchaniu mają wszystkie podmioty, które zgłoszą zainteresowanie co najmniej na 10 dni przed
dniem wysłuchania publicznego, zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Pomysł
zorganizowania wysłuchania pojawił się już w pierwszym czytaniu w 2011 r. jednak doszło do
niego na początku prac Sejmu VII kadencji nad ustawą. Wysłuchanie wyznaczono na 13 marca
2012 r. Rozwiązania takie są rzadko stosowane przy projektach obywatelskich, gdyż są one
zazwyczaj już wcześniej przedmiotem publicznej debaty. W tym przypadku uznano, że ważnym
jest, aby dać możliwość do wypowiedzi obydwu stronom konfliktu, który zarysował się wokół
ustawy.
Do wysłuchania publicznego zgłosiło się aż 196 uczestników. W większości byli to
przedstawiciele samorządów, które proponowaną zmianę przepisów postrzegały jako zagrożenie.
Najliczniej reprezentowane były samorządy sąsiadujące z Białowieskim Parkiem Narodowym oraz
samorządy mazurskie w związku z projektowanym (choć niezrealizowanym) Mazurskim Parkiem
Narodowym oraz z innych miejsc Polski sąsiadujących z Parkami Narodowymi. Ze strony
zwolenników projektu, oprócz przedstawicieli organizacji zaangażowanych bezpośrednio w
inicjatywę obywatelską, zgłosili się naukowcy, członkowie PROP a także dziennikarze i aktywiści
ekologiczni. Wystąpiło także kilku samorządowców przychylnych zmianom. Ze względu na dużą
liczbę chętnych czas wypowiedzi ograniczono do 5 minut. Ogółem wypowiedziało się 37 osób – 24
przeciwników i 12 zwolenników ustawy. Dysproporcja wynikała z faktu, że pierwszy
przewodniczący posiedzenia, Stanisław Żelichowski (PSL) wyszedł z założenia, że zwolennicy
projektu, których utożsamił wyłącznie z przedstawicielami komitetu obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej, mieli już czas na wypowiedź podczas pierwszego czytania ustawy. W związku z
tym na wysłuchaniu powinni jego zdaniem dojść do głosu głównie obywatele zgłaszający
zastrzeżenia do projektu. Drugi przewodniczący, Piotr Zgorzelski, który przejął prowadzenie obrad
wyszedł z innych założeń i udzielał głosu naprzemiennie zwolennikom i przeciwnikom inicjatywy.
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Podczas wysłuchania można było jednak odnieść wrażenie, że o ile zwolennicy odnoszą się głównie
do norm generalnych i pożądanych mechanizmów tworzenia parków, o tyle przeciwnicy skupieni są
głównie na problemach, jakie wywołują parki w ich lokalnych społecznościach. Ta różnica
perspektyw i poziomów analizy nie ułatwiała porozumienia.
W czerwcu 2012 r. powstały kolejne sprzyjające projektowi stanowiska rządu oraz opinia
Biura Analiz Sejmowych. Jednocześnie nasiliły się akcje przeciwników projektu ustawy. W sierpniu
2012 e. niektóre mazurskie samorządy zainicjowały „Obywatelski sprzeciw do planowanych zmian
w ustawie o ochronie przyrody” oraz zbieranie podpisów pod apelem o nieprzyjmowanie ustawy.
Powstał więc obywatelski (choć animowany przez władze samorządowe) ruch sprzeciwiający się
przyjęciu obywatelskiego projektu nowelizacji.
Na kolejne posiedzenie komisji 26.09.2012 r. znów przybyli przedstawiciele samorządów
przeciwnych ustawie. Przedstawiono pozytywną opinię rządu oraz pismo Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie rekompensat związanych z
ewentualnie negatywnymi ekonomicznymi skutkami przyjęcia poprawek. Podnoszono argumenty,
że projekt jest nieaktualny w związku z nowelizacją ustawy zmieniającą tryb powstawania nowych
parków. Od 1 stycznia 2012 r. nowe parki mały być powoływane ustawą a nie decyzją rządu, ale w
Ustawie o ochronie przyrody pozostały zapisy dotyczące uzgadniania granic parków. Wobec
różnorakich kontrowersji posłowie przeciwni projektowi domagali się także analizy skutków
społeczno-gospodarczych powiększenia granic parków narodowych.
Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 6.12.2012 r. Uczestniczyli w nim samorządowcy,
którzy wypowiadali się przeciw projektowi ustawy. Rząd dostarczył żądany dokument z informacją
o skutkach społeczno-ekonomicznych tworzenia parków. Przedstawiono też nową ekspertyzę Biura
Analiz Sejmowych, która wskazywała na konieczność poszukiwania kompromisu i pracę nad
zasadami rekompensat. Zaproponowano zaproszenie na posiedzenie komisji naukowców, którzy
prowadzili badania dotyczące skutków wprowadzenia parków. Część posłów wnioskowała o
przełożenia prac na odleglejszy termin, ale przewodniczący odroczył kolejne posiedzenie jedynie o
kilka dni, do 10.12.2012 r., w celu zapoznania się z nowymi dokumentami.
Na posiedzenie w dn. 10.12.2012 zaproszono dr. Marka Giergicznego z Uniwersytetu
Warszawskiego. Przedstawiał on analizy porównawcze korzyści związanych z turystyką ze stratami
związanymi z ograniczeniami w gospodarce leśnej, przemawiające na korzyść tworzenia parków
narodowych. Przeciwni ustawie samorządowcy i posłowie zakwestionowali wyniki tych badań,
wobec czego przedstawiciel inicjatorów zaproponował, by to protestujący samorządowcy
podbudowali dowodami swoje obawy dotyczące parków.
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Na kolejnym posiedzeniu komisji w dniu 23.01.2013 planowano dyskusję nad poprawkami
złożonymi do projektu. Przed głosowaniem poprawek obecni na sali samorządowcy rozdali
dokument z 16 postulatami dotyczącymi zmian w ustawie o ochronie przyrody. Po burzliwej
dyskusji zapadła decyzja o zawieszenie prac komisji na cztery miesiące w celu opracowania przez
Ministerstwo Środowiska analiz dotyczących utworzenia czterech nowych parków narodowych
(tych, które były uprzednio zapisane w strategii). Analizy takie nigdy nie powstały. Podkomisja nie
zebrała się aż do końca VII kadencji tj. do dn. 11.11.2015. Skutkowało to dyskontynuacją projektu.
Ostatnim sejmowym „akordem” inicjatywy był ekspercki panel dyskusyjny zorganizowany
30.01.2013 r. z inicjatywy posła RP Adama Rybakowicza, w którym udział wzięło między innymi 4
dyrektorów parków narodowych. Podsumowanie przebiegu prac legislacyjnych i towarzyszących
im wydarzeń przedstawia rys. 5.7.
Rys. 5.7. Podsumowanie ścieżki legislacyjnej obywatelskiego projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie przyrody.
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5.5.6

Analiza działania

Działanie strategiczne
W swoich działaniach w trakcie kampanii oraz w trakcie prac parlamentarnych inicjatorzy często
używali argumentów odwołujących się do sfery faktów, a więc zgodnie z nomenklaturą Habermasa
zgłaszających roszczenie do prawdziwości. Prezentując projekt parlamentarzystom i opinii
publicznej inicjatorom zależało na odwołaniu się do wiedzy obiektywnej, a nie do subiektywnej
sfery normatywnej.
Pierwszym i najczęściej przywoływanym argumentem, było stwierdzenie, że od 2001 r. (tj.
od czasu wprowadzenia konieczności uzgodnień z samorządami) nie powstał żaden nowy park
narodowy, podczas gdy przed tą datą w każdej dekadzie w Polsce przybywało kilka nowych
obiektów:
Istnieje bezpośrednia i bardzo czytelna korelacja pomiędzy procedurą prawną tworzenia i
powiększania parków narodowych a skuteczną realizacją postulatów w tym zakresie. (…) W trybie
tej ustawy nie utworzono ani jednego parku narodowego i ani jednego nie powiększono [PN-STEN1]

W powyższym przykładzie użyto słów „korelacja” wskazujących na pewny i wręcz quasi-naukowy
charakter wpływu obowiązującego ustawodawstwa na sytuację parków. W wypowiedziach i
dokumentach sytuacja ta określana jest wielokrotnie jako „impas” lub „pat”, który proponowane
przepisy mają na celu przełamać.
Z kolei konieczność uzgadniania tworzenia i zmiany granic parków narodowych z
samorządami jest konsekwentnie określane jako prawo weta lub wręcz jako „liberum veto”, co
oczywiście wywołuje określone skojarzenia z nieracjonalnym blokowaniem decyzji dla samego
blokowania. Tak też postrzegali członkowie komitetu sytuację prawną:
...inicjatywa (…), która wynikała z jakiejś tam potrzeby dobrej zmiany, że tak powiem, na rzecz poprawy
prawa, bo to taki trochę absurd, że Park Narodowy, coś, co do całego narodu ma należeć, a jedna mała gmina
może to zablokować [PN-WYW-3]

W powyższej wypowiedzi pojawia się kolejny wątek obecny w argumentacji. Władze lokalne nie
powinny mieć głosu decydującego w odniesieniu do Parku Narodowego, czyli instytucji o
znaczeniu ogólnokrajowym. Podnoszono, że rozwiązanie takie jest „nieracjonalne”, bądź
„nielogiczne”. W uzasadnieniu projektu proponowano następujący podział:
Logicznym rozwiązaniem jest przypisanie poszczególnym szczeblom administracji na formy ochrony
przyrody o różnym znaczeniu — gminom na formy o znaczeniu lokalnym (np. pomniki przyrody, użytki
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ekologiczne): województwom na formy o znaczeniu regionalnym (rezerwaty, parki krajobrazowe); władzom
centralnym na formy o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (parki narodowe, obszary Natura 2000).
[PN-UZAS].

Dodatkowo, z pozycji obiektywnej pewności, wspieranej wynikami badań naukowych,
polemizowano z obawami samorządów dotyczącymi potencjalnych strat dla lokalnej społeczności
związanych z tworzeniem parków. Inicjatorzy stali twardo na stanowisku, iż strat takich nie ma w
ogóle lub, że są z nawiązką rekompensowane przez zyski z rozwoju turystyki, infrastruktury itp.:
Z przedstawionych wyników badań wynika jednoznacznie, iż korzyści rekreacyjne dostarczane społeczeństwu
przez parki narodowe są wielokrotnie wyższe od ponoszonych na nie wydatków z budżetu państwa.
W przypadku Puszczy Białowieskiej korzyści te są 2,73 razy wyższe od całkowitych przychodów z tytułu
sprzedaży drewna pozyskiwanego na terenie Puszczy [PN-REL-8].

W tej sytuacji wydawać by się mogło, że samorządy powinny podchodzić do kwestii tworzenia
parków narodowych entuzjastycznie. Choć faktycznie, pojawiały się także wypowiedzi
samorządowców zadowolonych z kohabitacji z parkami narodowymi, to generalnie przedstawiciele
władz samorządowych (głównie z Podlasia i Mazur) byli główną grupą przeciwną inicjatywie.
W kontekście działań strategicznych, nastawionych na przeforsowanie własnych rozwiązań, był to
mocny i zdeterminowany przeciwnik. Od początku prac parlamentarnych przedstawiciele
samorządów byli co najmniej równie mocno obecni na posiedzeniach komisji i w sejmowych
kuluarach, jak przedstawiciele inicjatorów. Starali się także interweniować poprzez posłów
pochodzących z ich rejonów.
Samorządowcy mieli o tyle łatwiejszą sytuację, że satysfakcjonowało ich w zasadzie
utrzymanie status quo. Nie musieli forsować własnych rozwiązań, a jedynie nie dopuścić do
skutecznego uchwalenia projektu obywatelskiego. Przedstawiciele inicjatorów postrzegali to jako
„obronę własnych przywilejów”:
Samorządowcy bronili obowiązującego prawa – czyli uzgadniania z samorządami planów utworzenia lub
zmiany granic parków narodowych – przyznanego im w 2001 r. Przecież nikt nie lubi, gdy odbiera mu się
uzyskane przywileje. [PN-REL-2]

Drugą grupą przeciwną inicjatywie, identyfikowaną przez członków komitetu byli leśnicy i
myśliwi. W przeciwieństwie, do samorządowców ta grupa nie lobbowała oficjalnie i ich argumenty
w zasadzie nie pojawiały się w dokumentach. Członkowie komitetu inicjatywy żywili jednak
przekonanie, że także i oni mieli duży wpływ na torpedowanie obywatelskiego projektu. Miało to
być związane z liczną reprezentacją myśliwych wśród parlamentarzystów (różnych frakcji). Patrzyli
oni nieprzychylnie na potencjalne tworzenie nowych lub poszerzanie istniejących parków,
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szczególnie, że część konkretnych propozycji dotyczyła znanych terenów łowieckich:
W tych partiach, wszystkich generalnie, to jest dużo myśliwych i leśników, do dzisiaj, i oni są generalnie
przeciwni parkom narodowym nowym, (…). Dla nich parki narodowe, to są miejsca, gdzie oni nie mogą
polować, czyli powiedzmy, weźmy parę najważniejszych parków, które są projektowane, czyli powiedzmy
rozszerzenie Puszczy Białowieskiej, to jest jedno z większych łowisk w Polsce. Pogórze Przemyskie, czyli
tutaj [projektowany] Turnicki Park Narodowy, (...), do dzisiaj jest taki mit myśliwski, [że tam są] największe
jelenie karpackie, i tak dalej. Więc oni jakby siedzą w tych partiach, są przeciwni takim ideom w ogóle,
wszyscy myśliwi. [PN-WYW-2]

Wobec tych silnych grup opozycyjnych brakowało w komitecie jednej spójnej strategii
działania. Mimo pewnych prób szukania kompromisu (patrz: analiza działania komunikacyjnego) w
toku prac stanowiska stawały się coraz bardziej spolaryzowane, a wszystkie strony coraz bardziej
nastawione na konfrontację.
Niejasna była także sytuacja strategiczna w odniesieniu do rozkładu poparcia
poszczególnych sił politycznych w parlamencie. Przez większość prac poparcie wyrażała rządząca
wtedy Platforma Obywatelska i przedstawiciele Rady Ministrów. Dawało to na starcie inicjatorom
duże nadzieje na sukces, szczególnie, że początkowo inne kluby nie krytykowały otwarcie projektu.
Z czasem okazało się jednak, że koalicyjne PSL, największa partia opozycyjna PiS, jak również
SLD skłaniają się na skutek oporu samorządowców, raczej przeciwko propozycji, mimo
początkowego wyrażania poparcia. Także PO nie podbudowała swojego poparcia wyraźnymi
czynami. Jednoznacznie projekt był popierany (w Sejmie VII kadencji) przez Ruch Palikota/Twój
Ruch, ale był to jeden z najsłabszych klubów parlamentarnych. W dodatku we większości
wspomnianych klubów byli także pojedynczy posłowie sympatyzujący z inicjatywą. Wszystko to
utrudniało mało doświadczonym politycznie członkom komitetu nie tylko skuteczne rozgrywanie
inicjatywy, ale także zorientowanie się w sytuacji politycznej:
No właśnie o to chodzi, że oficjalnie PO było na tak, ale nieoficjalnie – nie wiadomo. Rozpłynęło się to gdzieś
tak. Poniekąd pewnie też można było przypuszczać, że PSL miał na to wpływ, w ramach rządu, że oni byli na
nie, no to też PO powiedzmy, że mówiło tak, ale no nic z tym nie robiło specjalnego [PN-WYW-2]

Z czasem stawało się także jasne, że dominującą strategią parlamentarzystów z podkomisji
rozpatrującej projekt była gra na zwłokę. Także w tym przypadku, mimo rozpoznania sytuacji,
inicjatorzy niewiele mogli zdziałać. Dobrym przykładem jest opis i komentarz Krzysztofa Worobca
do jednego z ostatnich posiedzeń Komisji:
Było tak, jak poprzednio: krótki przebieg obrad, jeden wniosek, głosowanie i kolejne odroczenie prac
podkomisji. A my – przedstawiciele wnioskodawców – ponownie zaskoczeni, mogliśmy się tylko tej
parlamentarnej (politycznej) grze przyglądać – bo chyba już nikt nie ma wątpliwości, że jest to gra polityczna!
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Mamy przecież okres przedwyborczy, więc wielu posłów woli nie zabierać zdecydowanego stanowiska. [PNREL-3].

Działanie zorientowane na normy
Jak wspomniano wcześniej, w trakcie prac dominowała argumentacja odnosząca się do sfery
faktów (roszczenia do skuteczności). Nie znaczy to jednak, że nieobecne były argumenty odnoszące
się do norm czy wartości (roszczenia do słuszności).
Najważniejszą wartością, występująca w debacie o projekcie, była oczywiście wymagająca
ochrony przyroda. Podkreślano, że Polska posiada walory przyrodnicze unikalne w skali
europejskiej, a nawet światowej i dlatego wymagające szczególnej ochrony. Wskazywano także, na
moralny obowiązek zachowania dziedzictwa przyrodniczego dla kolejnych pokoleń. Jak
stwierdzono w uzasadnieniu projektu:
Przyroda jest jedną z najcenniejszych rzeczy jaką może poszczycić się nasz mocno doświadczony przez
historię kraj. [PN-UZAS]

Choć wartość jaką jest przyroda wydaje się być kluczowa w omawianym projekcie, patrząc na
proporcje, można stwierdzić, że nie był to argument przywoływany szczególnie często. Zauważył to
zresztą sam Krzysztof Worobiec, który na jednym z ostatnich posiedzeń komisji stwierdził:
...od dwóch lat [projekt] jest procedowany w sejmie i od dwóch lat nie dyskutujemy o ochronie przyrody, ale
o sprawach ekonomiczno-społecznych, które choć istotne, nie powinny jednak dominować. [PN-REL-9]

Nie sposób jednak nie zauważyć, że do sytuacji tej przyczynili się także sami inicjatorzy. Częściej
niż do wartości ochrony przyrody odwoływano się bowiem do pojęcia sprawiedliwości, której
zdaniem inicjatorów brakuje w obowiązujących rozwiązaniach:
Chcemy, aby niemoralne i niesprawiedliwe prawo weta samorządów, blokujące tworzenie parków narodowych
na terenach cennych przyrodniczo, należących do skarbu państwa, czyli do nas wszystkich, zastąpić
autentycznymi konsultacjami z lokalnymi społecznościami [PN-PROM-4]

W szczególności niesprawiedliwość definiowano jako możliwość decydowania przez społeczność
lokalną o parkach, które według inicjatorów z definicji „należy do całego narodu, czyli nas
wszystkich” [PN-UZAS], co znalazło też wyraz w nazwie jaką posługiwał się komitet w trakcie
kampanii promocyjnej - „Oddajcie Parki Narodowi!”.
Oprócz argumentów czysto normatywnych, w toku kampanii wysuwano także wpisujące się
w typ działania regulowanego przez normy argumenty z autorytetu, argumenty historyczne oraz
argumenty prawne.
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Argumenty z autorytetu powoływały się z jednej strony na na ekspertów zajmujących się
ochroną przyrody (głównie powoływano się na opinie Państwowej Rady Ochrony Przyrody
wspierającej projekt), a z drugiej strony na doświadczenia innych krajów. Przywoływano wiele
państw, gdzie decyzja o tworzeniu parku jest wyłączną kompetencją władz centralnych:
Proponowane przez nas przepisy (...) obowiązują w większości państw europejskich, (m.in. w Estonii,
Czechach, Niemczech, Austrii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji), a także
w Kanadzie i Nowej Zelandii – trudno uznać, że tam wszędzie dokonano zamachu na samorządność lub że
panuje tam dyktatura. [PN-REL-6]

Argumenty historyczne były proste i wskazywały, że od roku 1934 (pierwsza polska ustawa
o ochronie przyrody), aż do roku 2001 nie wymagano zgody władz lokalnych w przypadku
tworzenia parku. Z tego punktu widzenia postulowana zmiana byłaby jedynie przywróceniem stanu
prawnego, który funkcjonował przez 77 lat.
Podawano dwa rodzaje argumentów prawnych. Pierwsze dotyczyły szeregu strategii
krajowych dotyczących ochrony przyrody, gdzie założono dalsze powiększanie i tworzenie parków
narodowych, lecz w sytuacji, gdy decyzje zależą od samorządów, Rada Ministrów jest de facto
pozbawiona możliwości realizacji własnych strategii. Druga grupa argumentów prawnych odnosiła
się do konstytucji. Podawano kilka przyczyn, dla których obowiązujące przepisy miał być
niekonstytucyjne.

Zasadniczo

linia

argumentacji

dowodziła,

że

obowiązujące

przepisy

uniemożliwiają Rządowi realizację jego konstytucyjnych obowiązków ochrony przyrody, gdyż jest
on w kwestii parków narodowych zależny od decyzji samorządowych.

Działanie dramaturgiczne
W zebranych materiałach aspekt dramaturgiczny działania niemal się nie ujawnił. Ani w
dokumentach, ani w wypowiedziach nie pojawiają się właściwie odniesienia autotematyczne,
skierowane do podmiotu działającego. Inicjatorzy woleli podkreślać swój mandat wynikający z
zebrania ponad dwustu tysięcy podpisów, niż z faktu przynależności do organizacji ekologicznych.
Organizacje będące inicjatorami projektu podkreślały koalicyjny charakter przedsięwzięcia
i zaangażowanie wielu podmiotów. Spośród koalicjantów wyróżniany był niekiedy Greenpeace
jako organizacja, która zaangażowała w inicjatywę największe zasoby. Jednak sama fundacja nie
afiszowała się swoją wiodącą rolą, nie miała także stałego reprezentanta podczas prac sejmowych.
Z kolei główny reprezentant inicjatywy w Sejmie, Krzysztof Worobiec także nie chciał, aby jego
osoba lub Stowarzyszenie Sadyba, którego był prezesem byli utożsamiani z głównym inicjatorem,
czy koordynatorem projektu:
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Chciałbym na zakończenie powiedzieć o jednym. Była też tu na tej sali mowa o prawach obywatelskich, o
społeczeństwie obywatelskim itd. Pragnę sprostować, że to nie my, to nie nasze stowarzyszenie zebrało te
ćwierć miliona podpisów, tylko koalicja organizacji pozarządowych w całej Polsce [PN-STEN-1]

Działanie komunikacyjne
Z punktu widzenia teorii Habermasa najważniejsze pozostaje pytanie, na ile w omawianym
przypadku mieliśmy do czynienia z działaniem komunikacyjnym? Podobnie jak w innych
przypadkach obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, komunikację należałoby tu rozpatrywać na
dwóch poziomach. Po pierwsze będzie to komunikacja inicjatorów ze sferą publiczną i ogółem
społeczeństwa, po drugie komunikacja z parlamentarzystami w trakcie procesu legislacyjnego.
Inicjatorzy komunikowali się z opinią publiczną głównie na początku drogi, w trakcie
kampanii promocyjnej. Później działania te wyraźnie osłabły. Co więcej, już w fazie kampanii
promocyjnej argumenty trafiały głównie do zwolenników organizacji ekologicznych. Jak
przyznawali sami organizatorzy media przedstawiały projekt w różnym świetle – wiele mediów
lokalnych wypowiadało się krytycznie od samego początku. Stosunkowo mało zrobiono, aby
porozumieć się ze społecznościami lokalnymi najbardziej niechętnymi zmianom. Jeden z członków
komitetu uzasadniał to niedostatecznymi środkami finansowymi:
My jakby działamy też u dołu, że przekonując lokalne samorządy, lokalnych mieszkańców, ale to jest
naprawdę długa, długa droga do tego, no bo nie mamy takich finansowych możliwości jak druga strona,
przekonywania [PN-WYW-2]

Organizatorzy przyznawali też, że temat jest trudny medialnie i proponowane mechanizmy, trzeba
opinii publicznej dobrze wytłumaczyć. Pojawiała się też refleksja, że potrzebne byłoby generalne
podwyższenie społecznego prestiżu parków narodowych.
Faktem jest także, że z biegiem czasu opinia publiczna była coraz mniej informowana o
rozwoju wydarzeń. Zdaniem inicjatorów przyczyniły się do tego przedłużające się prace w
komisjach i brak jasnych deklaracji ze strony parlamentarzystów, czy projekt ma szanse
powodzenia. Jak ubolewał jeden z inicjatorów:
...to w ogóle jest niemożliwe, żeby utrzymać w ogóle napięcie społeczne (...). W ogóle większość osób już
myślała, że już w ogóle dawno temat zamknięty jest, albo pytały: „czemu nie dajecie znać, czy wygraliście,
czy nie?". No [a my] nie wiemy, [choć] tam już minęło 2 lata od tego czasu [PN-WYW-3]

Tymczasem przeciwne projektowi samorządy prowadziły intensywne działania skierowane do
mieszkańców, łącznie z plakatami, ulotkami i spotkaniami informacyjnymi. Akcje takie szczególnie
nasilone były na Mazurach, w obszarze potencjalnego Mazurskiego Parku Narodowego w 2012 r. i
z całą pewnością przyczyniły się do stopniowego wygaszenia prac nad zmianą.
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Na poziomie komunikacji z parlamentarzystami początkowo wydawało się, że istnieje duża
przestrzeń do dialogu. Jednak w toku prac w komisjach i w kolejnej kadencji porozumienie stawało
się coraz trudniejsze, a dialog nabrał charakteru pozornego. Jedną z przyczyn był fakt, że
inicjatorzy - jak sami przyznają - nie mieli swojego zaplecza politycznego i ich kontakt z posłami
był utrudniony. Istniały bliższe relacje z pojedynczymi posłami wspierającymi projekt, ale nie
odbyły się żadne negocjacje z władzami klubów, czy z osobami decyzyjnymi z partii rządzącej:
Są pojedynczy posłowie, którzy są przychylni sprawie przyrody, powiedzmy, do dzisiaj są w różnych
momentach, no, za czymś, ale generalnie mają małe przełożenie na wolę całej partii. [PN-WYW-2]

Przedstawicielom komitetu nie ułatwiano także udziału w pracach legislacyjnych. Musieli
każdorazowo wyrabiać sobie przepustki w celu uczestnictwa w danym posiedzeniu komisji i w
związku z tym mieli ograniczone możliwości rozmów z parlamentarzystami. Do końca niejasna
była arytmetyka sejmowa i to, które kluby faktycznie popierają projekt, a które są przeciwne. Jak
ujął to jeden z członków komitetu: „oficjalnie było na tak, ale nieoficjalnie – nie wiadomo”
[PN-WYW-2].
Kiedy w toku prac stało się jasne, że projekt budzi duże kontrowersje i jego uchwalenie nie
będzie sprawą oczywistą ani łatwą, obie zaangażowane strony wykazały pewną otwartość na
negocjacje i możliwość porozumienia. Problem tkwił w tym, że każda ze stron upatrywała
kompromisu gdzie indziej.
Inicjatorzy podkreślali wielokrotnie, że nie są przeciwko społecznościom lokalnym, a
zamiast uzgadniania proponują wieloetapowy proces konsultacji (opisany w specjalnie
przygotowanym raporcie załączonym do projektu). Jak mówił przedstawiciel inicjatywy w Sejmie:
Uważamy, że proponowany przez nas projekt ustawy szeroko otworzy zamkniętą do tej pory furtkę dialogu,
bo w ślad za nią powinno pójść opracowanie szczegółowej procedury tworzenia parków narodowych, która
ma ułatwić ten wieloetapowy proces poprzez zapewnienie merytorycznego dialogu jak najszerszego kręgu
zainteresowanych stron, a jednocześnie zapewnić rzeczywistą partycypację społeczną [PN-STEN-3].

Niestety, przez fakt, że proponowana procedura konsultacji nie była częścią projektu legislacyjnego
i w związku z tym znajdowała się na marginesie dyskusji, lub ze względu na to, że była ona
skomplikowana i nie wszystkich stać było na zapoznanie się z nią, temat ten nie został nigdy przez
stronę samorządową podjęty. Momentem szczególnej polaryzacji było zorganizowane wysłuchanie
publiczne, gdzie zirytowany Krzysztof Worobiec odpowiadał na zarzuty samorządowców:
Trzeba tylko o tym rozmawiać. Nie można mówić: nie, bo nie, bo nam się nie podoba, bo nam się odbiera
głos. To nieprawda. Nie chcemy nic odbierać. To wy nie chcecie zabierać tego głosu. Zabierajcie głos, ale
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konstruktywny – nie na zasadzie negacji, nie na zasadzie nie, bo nie, tylko szukania rozwiązania
kompromisowego i satysfakcjonującego. [PN-STEN-3]

Tym, o czym chcieli z kolei rozmawiać samorządowcy i co było także wielokrotnie przedmiotem
dyskusji na komisji, to kwestia uchwalenia rekompensat finansowych dla samorządów, na których
terenie znalazłby się obszar Parku Narodowego. Miałyby one wynagrodzić straty związane z
wstrzymaniem gospodarki leśnej i innymi utraconymi zyskami. W toku prac padały różne
propozycje i potencjalnie mogłyby one stanowić ofertę dla samorządów, w zamian za którą
zgodziłyby się one na zmiany w przepisach dotyczących tworzenia parków.
O tym jednak nie chcieli rozmawiać przedstawiciele inicjatywy. Po pierwsze twierdzili, że
rekompensat takich nie da się zapisać na poziomie ustawy, więc nie warto o tym rozmawiać. Po
drugie stali na stanowisku, że samorządy w ogóle nie ponoszą strat w związku z tworzeniem
parków narodowych, a raczej, że odnoszą z tego tytułu korzyści. Nawet, jeśli faktycznie istniały
naukowe analizy popierające tę tezę wydaje się, że szkodliwe dla ewentualnego porozumienia było
negowanie obaw władz samorządowych, tak jakby ich sprzeciw nie miał żadnych racjonalnych
podstaw. Często podszyte to było pewnym lekceważeniem dla samorządów, jak w poniższej
wypowiedzi:
Kuriozalne jest to, że samorządy od lat utrwalają mity o zakazie zbierania grzybów i chrustu, jak gdyby jedyną
szansę rozwoju lokalnych społeczności widzieli w powrocie do kultury zbieractwa! To wszystko świadczy
o braku wizji rozwoju lub o czekaniu na cud z bajecznym inwestorem w tle, który ten cud za nich uczyni. [PNREL-5]

Jeśli nawet istniały pewne działania ukierunkowane na porozumienie to odbywały się one na
oddzielnych wektorach, które nie mogły się spotkać. W rezultacie z biegiem czasu stanowiska
stawały się coraz bardziej odległe, a porozumienie coraz mnie możliwe.

5.5.7

Podsumowanie

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody nie miał łatwej drogi
legislacyjnej i po ponad pięciu latach formalnego procedowania uległ dyskontynuacji. Można
powiedzieć, że był przykładem sytuacji, w której dla wiodących sił politycznych nie było korzystne,
ani jego przyjęcie, ani odrzucenie. Przyczyny, które do tego doprowadziły były jednak złożone.
Parlament nie tyle rozważał tu rozwiązanie legislacyjne zaproponowane przez grupę
obywateli, co miał za zadanie rozsądzić, gdzie leży racja w sporze pomiędzy dwoma dużymi
grupami społecznymi: organizacjami chroniącymi przyrodę i środowiskami samorządowymi.
Występował

tu

swoisty

konflikt

wartości,

pomiędzy

prawem

całego

społeczeństwa

(reprezentowanego przez parlament i rząd) do decydowania o tworzeniu bądź poszerzaniu parków
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narodowych, a prawem lokalnej społeczności do współdecydowania w ważnych sprawach
dotyczących ich terenów zamieszkania. Konflikt ten zresztą dostrzegli także eksperci Biura Analiz
Sejmowych, którzy w jednej z opinii z późnego etapu prac pisali: „Mamy tu zatem do czynienia z
krzyżowaniem się pewnych zadań władz publicznych o różnym charakterze oraz z krzyżowaniem
pewnych wartości, zarówno o charakterze ogólnopaństwowym jak regionalnym (lokalnym), które
należy ważyć.”193 Obie strony powoływały się na wartości takie, jak sprawiedliwość, partycypacja i
demokracja, ale interpretowały je zupełnie odmiennie.
Kolejnym „grzechem pierworodnym” projektu była niejasność dotycząca tego, czy dyskusja
dotyczy abstrakcyjnej normy generalnej, która może w nieokreślonej przyszłości mieć zastosowanie
w różnych miejscach, czy też projekt ma na poszerzenie lub utworzenie parków w konkretnych
miejscach. W trakcie prac parlamentarnych inicjatorzy podkreślali, że sama ustawa nie oznacza
automatycznego utworzenia nowych parków, ale w trakcie kampanii promocyjnej padało dużo
konkretnych nazw i propozycji. Wystarczyło to, aby zaalarmowane samorządy znalazły się od
początku w głębokiej opozycji do projektu.
W aspekcie działania strategicznego, inicjatorzy mieli małe doświadczenie polityczne i brak
jednolitego planu działania. Brakowało im kontaktów z osobami decyzyjnymi w poszczególnych
klubach parlamentarnych, a nawet świadomości tego, jak bardzo upływający czas działał na ich
niekorzyść. Krzysztof Worobiec, główny reprezentant komitetu w Sejmie przyznał, że gdyby miał
organizować podobną inicjatywę jeszcze raz przede wszystkim nie dopuszczałby do takich
przestojów w pracach komisji.
W aspekcie działania komunikacyjnego, inicjatorzy bardzo chcieli doprowadzić do
kompromisu i porozumienia, jednocześnie nie do końca akceptowali potrzeby drugiej strony. Sami
zaś nie byli w stanie przedstawić swoich propozycji w takim świetle, żeby były akceptowane przez
wszystkich. Mówiąc językiem Habermasa wysuwane przez nich roszczenia do prawdziwości,
słuszności i szczerości nie zostały uznane, co w konsekwencji doprowadziło do braku
porozumienia.

193 Katarzyna Kubuj, Opinia prawna w sprawie niektórych aspektów nowelizacji ustawy z dnia 16 czerwca 2004 r. o
ochronie przyrody, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa, 18 czerwca 2013 r.
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5.6 Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych
5.6.1

Przedmiot projektu i proponowane regulacje

Projekt ustawy zawierał kompleksowe uregulowanie kwestii rodzinnych ogrodów działkowych
(ROD)194. Miała ona zastąpić Ustawę z dn. 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.
Spośród analizowanych przypadków, był to najbardziej rozbudowany projekt legislacyjny
posiadający pięć rozdziałów.
Rozdział pierwszy zawierał przepisy ogólne, w tym definicje pojęć używanych w ustawie
(art. 2) oraz cele ogrodnictwa działkowego (art. 3). ROD zostają uznane za „urządzenia
użyteczności publicznej”, które powinny być dostępne dla każdego obywatela (art. 4). Przyznaje im
się także status „terenów zielonych”, dzięki czemu powinny się znaleźć pod dodatkową ochroną
(art. 5). Biorąc pod uwagę wszystkie te względy organy władzy publicznej powinny tworzyć
„warunki prawne, przestrzenne i ekonomiczne” do tworzenia ROD. Tworzenie warunków do
rozwoju ogródków ma należeć do zadań własnych gminy.
Rozdział drugi regulował kwestie tworzenia, funkcjonowania i sposobów likwidacji
ogródków działkowych. Art 10. stanowi, iż ROD powstają na terenach należących do Skarbu
Państwa, samorządów albo stowarzyszeń ogrodowych. Zasady użytkowania ziemi przez ROD są
ustalane indywidualnie. Może być użytkowana zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie (art. 11).
Samorządy są zobowiązane doprowadzić do gruntów media i komunikację, podczas gdy
zarządzający ogrodami są odpowiedzialni za budowę „infrastruktury ogrodowej”. Zostaje
wprowadzona zasada, że jeden ogród zarządzany jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe (art.
13). Działkowcy mają wpływ na zarządzanie terenem poprzez czynny udział w stowarzyszeniu, ale
nie ma jednocześnie przymusu członkostwa, ani uczestnictwa. Wprowadzany jest zakaz mieszkania
i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie ogródków działkowych (art. 14). Przewidziane
są także sankcje za stawianie na terenach ogrodowych budynków – dopuszczalne są tylko tzw.
altany (art. 15). Podstawowym aktem, który obowiązuje wszystkich działkowców w danym
ogrodzie jest regulamin ogrodu. Projekt ustawy przewiduje także liczne zwolnienia z podatków dla
stowarzyszeń ogrodowych i działkowców. Stowarzyszenia mają także możliwość pozyskiwania
dotacji od organów administracji publicznej na zasadach ogólnych (a więc głównie w drodze
otwartych konkursów ofert).
Projekt ustawy daje właścicielowi gruntów, na których znajdują się ogródki możliwość ich
likwidacji (art. 21-27), ale jedynie po spełnieniu szeregu warunków. Po pierwsze podmiot taki
194 Druk sejmowy nr 1204 z dn. 21 marca 2013.
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(najczęściej jest to jednostka samorządu terytorialnego) musi odtworzyć ogród na swoich gruntach
w innym miejscu. Po drugie, likwidując ogrody musi wypłacić działkowcom odszkodowania za ich
mienie, które znajdowało się w ogródkach (altanki, sprzęty itp.). Zasady te nie obowiązują, jeśli
likwidacja jest skutkiem wywłaszczenia, bądź następuje w efekcie roszczeń ze strony osób trzecich.
Rozdział trzeci dotyczył statusu, praw i obowiązków działkowców. Wprowadzone są tu
nowe konstrukcje prawne. Użytkowanie działki przestaje być powiązane z członkostwem w
stowarzyszeniu, czy jakiejkolwiek innej organizacji. Działkowiec używa działkę na podstawie
„prawa do działki”, które jest formą specyficznej dzierżawy nazwanej przez autorów w
uzasadnieniu „dzierżawą działkową”. Prawo do działki nabywa się poprzez zawarcie ze
stowarzyszeniem ogrodowym stosownej umowy. Obowiązkiem działkowca jest stosowanie się do
regulaminu i ponoszenie opłaty ogrodowej na rzecz wspólnego zarządzania ogrodem przez
stowarzyszenie. Rozwiązanie umowy z działkowcem, a tym samym utrata prawa do działki może
nastąpić poprzez wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron. Jednocześnie wypowiedzenie
umowy przez stowarzyszenie może nastąpić tylko z określonych przyczyn (art. 40). Prawa do
działki się nie dziedziczy automatycznie, ale po śmierci działkowca może je przejąć małżonek albo
bliski. Prawo do działki można też przenieść na inną osobę, ale zmianę taką musi zatwierdzić
stowarzyszenie. Może ono odmówić np. w sytuacji, gdy do korzystania z działek oczekują już inni
chętni. W sytuacji, gdy działkowiec otrzymuje od stowarzyszenia wypowiedzenie, uprawniony jest
do wynagrodzenia za swoje nasadzenia.
Rozdział czwarty dotyczy samoorganizacji działkowców, w szczególności zasad tworzenia
tzw. stowarzyszeń ogrodowych, które w myśl ustawy mają być podmiotami zarządzającymi
ogrodami. Jest to także nowa konstrukcja prawna. Stowarzyszenia ogrodowe to zasadniczo
„normalne” stowarzyszenia (do których odnoszą się przepisy Ustawy o stowarzyszeniach) z
pewnymi dodatkowymi uprawnieniami przyznanymi w drodze ustawy o ROD. W świetle
omawianego projektu działkowiec miałby prawo wstąpić do stowarzyszenia, ale nie byłoby to jego
obowiązkiem (art. 52). W każdej chwili mógłby także z niego wystąpić (art. 53). Członkostwo w
stowarzyszeniu byłoby fakultatywne i niepowiązane z prawem do działki. Dawałoby za to wpływ
na decyzje stowarzyszenia dotyczące całego ogrodu. Ustawa przewidywała też istnienie tzw.
związków działkowych, które byłyby związkami stowarzyszeń i powołane byłyby głównie w celu
reprezentacji interesów działkowców.
Ostatni, piąty rozdział to przepisy przejściowe i końcowe, w tym regulacje dotyczące
przekształcenia Polskiego Związku Działkowców (dotychczasowego podmiotu zarządzającego
wszystkimi ogrodami) w stowarzyszenie ogrodowe. W ciągu dwóch lat działkowcy z danego ROD
mogliby się bezpłatnie wyodrębnić się z PZD i założyć nowe stowarzyszenie ogrodowe.
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Dodatkowo przepisy z tego rozdziału przewidują instytucję swoistego zasiedzenia ogrodów, które
nie miały dotychczas uregulowanej sytuacji prawnej.

5.6.2

Inicjatorzy projektu

Inicjatorem projektu był Polski Związek Działkowców (PZD). Jest to organizacja utworzona w
1981 roku na mocy ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych. Do roku
2012 miała ona prawny i faktyczny monopol na prowadzenie rodzinnych (wcześniej:
pracowniczych) ogrodów działkowych. Zrzesza ponad milion członków posiadających działki w
prawie 5 tys. ROD. Działkowcy z poszczególnych ogrodów reprezentowani są przez prezesów
ROD, którzy z kolei zrzeszeni są kolegiach prezesów w 26 okręgach posiadających własne władze.
Na szczeblu krajowym związkiem zarządza Prezydium nadzorowane przez Krajową Radę PZD.
Duża baza członkowska i rozbudowane struktury były znaczącym ułatwieniem na etapie
kampanii zbierania podpisów. Związkowi zależało, aby zapewnić odpowiedni przepływ informacji
już na etapie przygotowania propozycji legislacyjnych. W praktykę działania związku wpisane jest
przekazywanie informacji, wniosków i postulatów zarówno „z góry do dołu”, jak również od
struktur terenowych do centrali:
Struktury są dosyć rozbudowane, począwszy od jakby ogrodu działkowego, potem Kolegium Prezesów,
okręgowe zarządy i Krajowa Rada. My jesteśmy na szczycie, co nie znaczy, że nie wiemy, co dzieje się na
dole. Wiemy, ponieważ temu służą różne spotkania, różnego rodzaju posiedzenia, obrady i tak dalej, gdzie te
obawy [dotyczące wpływu zmian prawnych na funkcjonowanie ROD] były przedstawiane. [ROD-WYW-1]

W związku z praktyką działania PZD tworzenie założeń do ustawy rozpoczęto od zebrania
postulatów od władz okręgowych i lokalnych. Na tej podstawie specjalnie powołana komisja
prawników opracowała pierwszą wersję dokumentu. Projekt został rozesłany do konsultacji,
podczas których członkowie mogli zgłaszać poprawki. Konsultacje te miały miejsce we wrześniu
2012 r. Oprócz znaczenia merytorycznego celem było poinformowanie członków o toczących się
pracach nad projektem obywatelskim jeszcze zanim formalnie rozpoczęła się kampania
promocyjna.
Więc takie konsultacje były, były i my zawsze tak robimy, niezależnie od tego czy tu jest ustawa, jak
pracujemy nad statutem czy jakimiś takimi dokumentami, które mają znacznie dla wszystkich ogrodów
działkowych, to my zawsze prowadzimy tego typu konsultacje, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jakby
możliwość uzyskania jakiegoś poparcia, legitymacji dla tego typu dokumentów. [ROD-WYW-2]

Finalna wersja dokumentu została najpierw oficjalnie przyjęta przez Krajowy Zjazd
Delegatów PZD. Następnie utworzono właściwy komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.
W skład komitetu początkowo weszło 15 osób, wśród nich wieloletni prezes PZD Eugeniusz
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Kondracki oraz prezesi niektórych władz okręgowych. Natomiast na pełnomocnika komitetu i jego
zastępcę wybrano Bartłomieja Piecha oraz Tomasza Terleckiego – prawników pracujących na co
dzień w Biurze Prawnym Krajowej Rady PZD. Nominowanie na te funkcje radców prawnych, a nie
np. przedstawicieli władz Związku było nieoczywistym posunięciem, które miało swoje dalsze
konsekwencje, szczególnie na etapie prac parlamentarnych w komisjach.
Ponieważ PZD reprezentuje działkowców także podczas sporów sądowych, organizacji
zatrudnionych jest łącznie kilkudziesięciu prawników – zarówno we władzach krajowych, jak i
okręgowych. Specjaliści posiadający praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania przepisów
dotyczących działek stanowili ważne zaplecze eksperckie przy przygotowywaniu projektu:
Ci prawnicy weszli w skład tej komisji, no bo wiadomo, jednak działkowiec wie, co chce, a niekoniecznie
umie to powiedzieć tak, żeby było to w odpowiednim zapisie prawnym. Stąd członkowie tego komitetu, no to
byli głównie prawnicy, ale ze wszystkich okręgów Związku. [ROD-WYW-1]

Największą siłą PZD w kontekście przygotowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej była
jednak duża liczba członków. Jeśli uwzględnimy, że każdy z nich mógł nie tylko sam podpisać się
pod projektem, lecz także namówić do tego rodzinę czy znajomych, zdobycie poparcia minimum
100 tysięcy obywateli nie mogło stanowić problemu. Tym bardziej, że jak mówił jeden inicjatorów
jest to w przybliżeniu liczba osób, które pełnią jakieś funkcje we władzach różnych szczebli:
Od samego początku ta inicjatywa mogła liczyć na wsparcie dosyć szerokiej grupy obywateli, bo należy
pamiętać, że Związek to, jakkolwiek jest to jedna organizacja, no to jest to równocześnie milion osób i wbrew
jakimś tam twierdzeniom większość osób jednak utożsamia się z tą organizacją. Samych osób, które aktywnie
funkcjonują w organach od szczebla ogrodowego po szczebel krajowy to jest blisko 100 tys. osób [RODWYW-2]

Zasobem PZD była także specjalistyczna wiedza na temat legislacji dotyczącej ogrodów. Wbrew
pozorom jest to bowiem złożona materia, skomplikowana ze względu na różną sytuację prawną
poszczególnych ogrodów. Prawnicy PZD znali ją ze względu na prowadzone przez siebie sprawy.
Była to przewaga która mieli nad posłami i legislatorami sejmowymi.
Znaczy […] na naszą korzyść działało to, że my w ogóle wiedzieliśmy o czym piszemy, a tak prawdę mówiąc,
to jest to dosyć specyficzna dziedzina i jako organizacja działkowców znaliśmy różne aspekty [ROD-WYW-2]

Związek dysponował też zasobami finansowymi, które mógł poświęcić na wydatki takie jak
opracowanie materiałów promocyjnych, czy wydawanie broszur informacyjnych. Choć jak
podkreślali przedstawiciele komitetu, „szeregowi” członkowie PZD angażowali się w inicjatywę
społecznie, to nie da się ukryć, że inne osoby, takie jak prawnicy, czy specjaliści od PR pracowali
na rzecz inicjatywy w ramach swojej pracy etatowej w związku.
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Spośród omawianych przypadków inicjatorzy obywatelskiego projektu o rodzinnych
ogrodach działkowych działali w środowisku najbardziej zinstytucjonalizowanym. Całość prac nad
projektem, koordynacja kampanii i dalszych prac nad ustawą odbywała się wewnątrz jednej
organizacji. Z jednej strony było to ułatwienie, z drugiej sprawiało, że od początku do końca
inicjatywa ta kojarzona była z jedną organizacją.

5.6.3

Geneza inicjatywy i jej kontekst

Potrzeba stworzenia obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych była
wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 11 lipca 2012 uchylającego 24 artykuły
poprzedniej ustawy z 2005 r. Była to prawie połowa objętości całego aktu prawnego. Bez tak
znacznej części przepisów ustawa nie mogła funkcjonować. Groziło to powstaniem dużej luki
prawnej w regulacjach dotyczących ogrodów działkowych i potencjalnym zagrożeniem ich
dalszego istnienia. Dlatego też Trybunał dał parlamentowi czas 18 miesięcy na przygotowanie
nowych regulacji, które zastąpiłyby niekonstytucyjne przepisy (termin mijał 19 stycznia 2014 r.)
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego odniósł się negatywnie do uprzywilejowanej pozycji
Polskiego Związku Działkowców jako jedynej organizacji uprawnionej do zarządzania ogrodami.
Wskazał też na niewłaściwe uregulowanie stosunków działkowców z PZD (powiązanie prawa do
działki z członkostwem, brak możliwości odwołania się od decyzji organów PZD) oraz niewłaściwe
określenie sytuacji prawnej właścicieli terenów na których zlokalizowane są ROD (głównie są to
tereny należące do samorządów lub skarbu państwa). Duża liczba uchylonych przepisów wnikała
głównie z faktu, że zakwestionowano niemal wszystkie regulacje, w których występowała
wzmianka o PZD. Najważniejszym postulatem wynikającym z wyroku było wprowadzenie
pluralizmu do zarządzania ROD tj. stworzenie ram prawnych w których mogłoby funkcjonować
wiele równorzędnych organizacji działkowców.
W tej sytuacji sam związek był najbardziej zainteresowany uczestnictwem w procesie
tworzenia nowego prawa, które miałoby zastąpić uchylone przepisy. Elementem sporu było bowiem
pytanie, czy związek w ogóle może dalej istnieć, czy powinien zostać zlikwidowany a działkowcy
powinni zrzeszać się na nowo, w nowo powołanych organizacjach.
Ponieważ Trybunał dał władzy ustawodawczej półtora roku na uchwalenie nowych
przepisów, spodziewano się, że w tym czasie powstaną poselskie bądź rządowe projekty ustaw.
Także PZD początkowo rozważał, czy nie powinien przy opracowywaniu nowych regulacji
współpracować z posłami lub wręcz poczekać na opublikowanie konkretnych propozycji. Uznano
jednak, że wobec braku czasu byłaby to strategia zbyt ryzykowna i zdecydowano się na
zaproponowanie własnych rozwiązań w trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej:
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No i było zagrożenie, że jednak to, co zostanie zaproponowane przez niektóre środowiska polityczne, no nie
do końca będzie zbieżne z interesami samych działkowców, że będą tam rozwiązania, które niejako poluzują,
zliberalizują dotychczasowe zapisy co do tzw. likwidacji ogrodów itd. Dlatego też trzeba było wypracować
takie zapisy i wskazać, pokazać powszechnie, zamanifestować, że jednak to są te regulacje, których życzą
sobie sami działkowcy. [ROD-WYW-3]

Z powyższego cytatu wynika, że obok potencjalnej groźby likwidacji PZD obawiano się też takiej
zmiany prawa, która pozwoliłaby na łatwiejszą likwidację ogrodów działkowych. Co więcej, taka
sytuacja mogłaby być wynikiem zarówno uchwalenia niekorzystnych przepisów, jak również nie
uchwalenia ich w ogóle, tj. scenariusza, w którym parlament nie zdąży wypracować nowych
przepisów przed wskazanym przez trybunał terminem:
My mieliśmy niejako nóż na gardle w tym sensie, że gdybyśmy nie zdążyli, to tak naprawdę ta ustawa by
przestała obowiązywać, a to groziło nam, (...), że tak naprawdę prawa do gruntów, które posiada i związek,
i inne organizacje do tego, jak i prawa samych działkowców do tych gruntów, by wygasły. Czyli doszłoby do
takiej sytuacji, że mielibyśmy do czynienia z takim swoistym „resetem” i to mogłoby pozwolić wielu
powiedzmy gminom, które nie były zbyt przychylnie nastawione i innym środowiskom, które chciały to, żeby
po prostu wyrugać tych ludzi stamtąd, twierdząc, że nie macie już żadnych praw, w związku z tym albo od
początku negocjujemy te prawa albo usuwacie się stamtąd. [ROD-WYW-3]

Wobec wielości kwestii do uregulowania zdecydowano się na opracowanie nowego projektu, a nie
nowelizacji. Przedstawione wyżej założenia ustawy miały odpowiadać na zastrzeżenia trybunału.
Ogrodami miały zarządzać stowarzyszenia ogrodowe (przy czym PZD przekształciłoby się w jedno
z nich, a działkowcy w nim zrzeszeni mieliby prawo wyodrębnić się w nowe stowarzyszenie).
Prawo do działki miało być regulowane umową działkowca ze stowarzyszeniem i być niezależne od
kwestii członkostwa w nim. Relacje pomiędzy członkami a stowarzyszeniem podlegałyby, w razie
sporów, kontroli sądowej.
Oprócz wprowadzenia przepisów, które miały być odpowiedzą na wyrok trybunału, PZD
postanowiło także wykorzystać okazję do uregulowania innych problematycznych kwestii, z
którymi borykały się ogrody. Do projektu wprowadzono np. instytucję specyficznego
„zasiedzenia”, czyli nabywania przez ROD praw do użytkowania gruntów o nieustalonym statusie
prawnym.
Ze względu na presję czasową wspomniane już wewnętrzne konsultacje i prace nad
projektem zaczęły się już we wrześniu 2012 r. czyli niecałe dwa miesiące po wyroku TK. Na
początku października przyjęto finalną wersję projektu i utworzono komitet inicjatywy
ustawodawczej.

201

5.6.4

Rejestracja komitetu i kampania promocyjna

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wraz z projektem ustawy oraz wymaganą liczbą ponad 1000
podpisów obywateli wpłynęło do Kancelarii Marszałka Sejmu 11.10.2012 r. Kancelaria skierowała
do komitetu wezwanie do uzupełnienia braków formalnych w projekcie ustawy. Chodziło o brak
wykazania skutków finansowych ustawy. W odpowiedzi komitet starał się wykazać, że nie jest w
stanie przewidzieć tych skutków, a wymóg formalny wypełnił zawierając w uzasadnieniu projektu
sformułowanie, iż nie spowoduje on negatywnych skutków dla finansów państwa. Przyjmując tą
argumentację, 5.11.2012 Kancelaria Marszałka Sejmu wydała postanowienie o przyjęciu
zawiadomienia o utworzeniu komitetu, co rozpoczęło formalny proces zbierania zasadniczej części
podpisów poparcia obywateli. Komitet miał czas na zebranie podpisów do 5.02.2013.
Trzy miesiące na przełomie roku były dla inicjatorów terminem bardzo niekorzystnym.
W zimie aktywność w ogrodach działkowych niemal ustaje. Nie można było liczyć na zbieranie
podpisów bezpośrednio w ogrodach:
My robiliśmy to absolutnie poza sezonem działkowym, i to trzeba podkreślić. Jeżeli byłby to czerwiec, lipiec,
sierpień, wtedy podpisów byłoby 2 razy więcej, zwyczajnie, bo ludzie są na działce. W momencie, kiedy my
robiliśmy, a więc, no, na przełomie zimowym totalnie, działki są zamknięte na trzy spusty. [ROD-WYW-1]

Ze względu na opisane wyżej uwarunkowania, inicjatorzy nie mogli czekać do wiosny. Czasu na
uchwalenie nowych przepisów było niewiele. Jedyną korzystną okolicznością związaną z terminem
kampanii był fakt, że na początku roku w każdym ogrodzie musiały odbyć się walne zebrania
sprawozdawcze, na których zbierała się większość działkowców. Była to okazja, którą komitet
mógł wykorzystać do zbierania podpisów.
Zarówno informacje, jak i drukowane materiały promocyjne oraz listy do zbierania
podpisów z instrukcjami były dystrybuowane z wykorzystaniem struktur PZD. Krajowa Rada
wysyłała je do okręgów, które z kolei dostarczały je do poszczególnych ogrodów. W drugą stronę
odsyłano zebrane podpisy: z ogrodów, do okręgów i następnie do centrali. Z uwagi na tę
wielostopniową strukturę kampania „rozkręcała się” powoli. Potrzeba było czasu, aby akcja dotarła
bezpośrednio do działkowców. Z drugiej strony, to właśnie dzięki rozległości struktur związku
podpisów zebrano bardzo dużo. Pomogły też intensywne działania promocyjne. Były nastawione
niemal w całości do wewnątrz związku i skierowane bezpośrednio do działkowców - grupy
najbardziej zainteresowanej, najłatwiejszej w dotarciu oraz całkowicie wystarczającej pod
względem liczebności. Zdobycie ich poparcia nie było jednak oczywiste, gdyż wymagało
przekazania złożonych informacji o istocie sporów prawnych, zbudowanie wokół inicjatywy
zrozumiałego przekazu oraz zaangażowanie ich do działania:
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[Zima] to było bardzo duże dla nas utrudnienie, stąd ta zmasowana akcja była jak najbardziej potrzebna tutaj,
żeby jednak zmobilizować tych działkowców, żeby oni poczuli, że to jest ich projekt, że oni tego potrzebują i
że musimy coś zrobić, nie możemy czekać po prostu z założonymi rękoma, mimo że jest zima i wszyscy sobie
odpoczywają od działki. [ROD-WYW-1]

W przekazach skupiono się na pokazaniu zagrożenia dla ogrodów, przedstawieniu inicjatywy jako
akcji ratunkowej i środka ochrony praw działkowców. W kampanii były też elementy pozytywne,
doceniające działkowców i dowartościowujące ogrody działkowe jako takie. Komitet posługiwał
się następującymi hasłami: „Ocalmy ogrody”, „Tak dla ogrodów”, „Ogrody to ludzie, nie grunty”
(to ostatnie odwoływało się do groźby likwidacji ogrodów przez podmioty zainteresowane ich
terenami). Komitet opracował też logotyp używany w większości materiałów, przedstawiający
wielopokoleniową społeczność działkowców pod drzewem z hasłem promocyjnym i koroną
układającą się w kontur Polski (rys. 5.8).
Rys. 5.8. Logo inicjatywy „Ocalmy ogrody”

Źródło: Strona inicjatywy, www.ocalmyogrody.pl

Wyzwaniem było takie uproszczenie przekazu, aby wytłumaczyć działkowcom – często
ludziom starszym lub jedynie z podstawowym wykształceniem – istotę projektu, który w swojej
całości był stosunkowo skomplikowany. Jak mówił członek komitetu odpowiedzialny za kwestie
promocyjne:
Jak wyglądały ulotki? One byłe jednokartkowe, po to żeby człowiek... Ludzie nie lubią czytać za dużo.
Czytają tylko hasła. Po prostu przeczytają hasło i żeby to hasło powiedziało wszystko. A żeby coś takiego
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stworzyć, to jest najtrudniejsze, posiedzieć nad tym, żeby jak najmniejszą ilością słów wyrazić to, co chcemy
[ROD-WYW-1]

PZD starał się też, aby kampania była jak najlepiej przygotowana. Powstało dużo profesjonalnych
materiałów, głównie drukowanych, które były bezpośrednio dystrybuowane do ogrodów.
Stworzono nawet specjalną gazetę pod tytułem „Zielona Rzeczpospolita”, w której informowano
najpierw o założeniach projektu, a później o przebiegu prac parlamentarnych i ewentualnych
problemach. Powstała także specjalna strona internetowa oraz profil w portalu Facebook. Na stronie
umieszczono licznik, który odliczał czas do końca kampanii. Po zakończeniu zbierania podpisów
licznik odliczał czas do końca terminu przejściowego wyznaczonego przez Trybunał
Konstytucyjny. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do niektórych inicjatyw, w przypadku
ustawy o ROD, cała kampania promocyjno-informacyjna była kontynuowana także w trakcie prac
sejmowych, aż do uchwalenia ustawy.
To było wszystko specjalnie przygotowane. Były bannery, były materiały promocyjne. Też staraliśmy się, żeby
to było w takiej ładnej, dobrej oprawie, nie byle jak, byle było, tylko, że jeżeli coś robimy, to robimy to
dobrze. [ROD-WYW-1]

Na początku kampanii organizatorzy nie zakładali celu zebrania miliona podpisów, ale
monitorowali na bieżąco ile podpisów przysyłanych jest do biura. Dopiero kiedy okazało się, że
kampania idzie dobrze i jest szansa na zebranie miliona podpisów zaczęły się rozważania, żeby
osiągnąć ten próg. Niestety, był to już koniec kampanii i środowisko działkowców uległo już
„wysyceniu”. Większość osób, które chciały to zrobić już podpisało się pod projektem:
Jak zaczęły tak powoli płynąć całe kartony tych podpisów i wszystkiego, no to się... Apetyt rósł w miarę
jedzenia. Stwierdziliśmy: o, kurcze, już jest 100, 200, 300 [tysięcy]. No, to... Potem stwierdziliśmy... No, pół
miliona, będzie super. Pół miliona dobrze brzmi, lepiej medialnie, żeby to sprzedać dalej w Sejmie politykom i
w ogóle. No, ale szło na tyle dobrze, że pojawił się kolejny próg. To już było trudno, bo to już był trzeci
miesiąc. I rzeczywiście, no wie pan, do kogo się dało dotrzeć, to już dotarli (śmiech). [ROD-WYW-1]

W rezultacie zebrano 924 801 podpisów, co było jednym z lepszych wyników w historii inicjatyw
obywatelskich. Członkowie komitetu przypuszczają, że być może gdyby sami mniej rygorystycznie
odrzucali podpisy budzące wątpliwości formalne próg miliona zostałby przekroczony. Niemniej
jednak w trakcie późniejszych prac posługiwano się sformułowaniami „niemal milion” lub „prawie
milion podpisów”.
Podobnie jak w innych przypadkach komitet chciał wykorzystać moment składania
5.02.2013 r. podpisów w Sejmie jako okazję do zaistnienia w mediach. Część dziennikarzy
dokumentowała to wydarzenie, jednak nie przebiegło ono zgodnie z planem inicjatorów. Służby
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sejmowe utrudniały komitetowi złożenie podpisów, ponieważ nie wpuszczono całej delegacji i nie
pozwolono wejść bezpośrednio na teren Sejmu.
Muszę panu powiedzieć, że samo złożenie podpisów również było nie najprzyjemniejszym przeżyciem,
ponieważ to nastawienie wówczas władz sejmu zdaje się, że przełożyło się na sposób traktowania przez służby
porządkowo-administracyjne, które a to zakazały wstępu na biuro podawcze większej ilości osób, a to
zarządzały opuszczenia natychmiastowego terenu Sejmu. [ROD-WYW-2]

W opinii inicjatorów było to związane z negatywnym nastawieniem do projektu ze strony
ówczesnej większości parlamentarnej, która, jak miało się wkrótce okazać, miała już przygotowany
własny, konkurencyjny projekt.

5.6.5

Przebieg procesu legislacyjnego

22.02.2013 r. Marszałek Sejmu poinformowała komitet, że projekt spełnił wszystkie wymogi
wynikające z ustawy o wykonaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli i zostanie skierowany
do pierwszego czytania w Sejmie.
Pierwsze czytanie projektu odbyło się po dwóch miesiącach, 19.04.2013 na 38. posiedzeniu
Sejmu VII kadencji. Było to jednocześnie pierwsze czytanie trzech projektów poselskich
dotyczących tej samej materii. Pierwszy z nich to projekt klubu Solidarna Polska, który zresztą w
bardzo podobnym kształcie był już prezentowany w sejmie w 2009 r. Projekt ten zakładał pewną
formę uwłaszczenia działkowców tj. przekazanie im ziem, na której znajdują się ich działki, a
następnie zrzeszenie ich we wspólnoty analogiczne do wspólnot mieszkaniowych. Projekt zakładał
także całkowitą likwidację PZD. Drugi projekt został wniesiony przez klub SLD. Nie był to
całkowicie nowy projekt, a jedynie nowelizacja starych przepisów dostosowująca je do sytuacji po
wyroku TK. Był to projekt najbardziej zachowawczy. Zakładał kontynuację działania PZD. Trzeci
projekt poselski to projekt klubu PO promowany głównie przez byłego prezydenta Wrocławia,
posła Stanisława Huskowskiego. Zwiększał on rolę samorządów w zarządzaniu ogrodami
działkowymi, a w kwestii organizacji działkowców zakładał opcję zerową – likwidację PZD i
możliwość utworzenia nowych stowarzyszeń w poszczególnych ogrodach.
Projekt obywatelski zaprezentowany został przez pełnomocnika komitetu Bartłomieja
Piecha. W długim wystąpieniu podkreślał on wagę ogrodów działkowych dla społeczeństwa i
wyczerpująco zaprezentował założenia projektu obywatelskiego. Wielokrotnie odwoływał się do
społecznego mandaty płynącego z zebranego niemal miliona podpisów.
Następnie Marszałek zarządził tzw. debatę krótką, w której poszczególnym klubom
przysługiwał czas proporcjonalny do ich wielkości. Posłowie PO wyrazili poparcie dla swojego
projektu, przy czym niektórzy krytykowali projekt obywatelski, inni byli bardziej koncyliacyjni.
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Pozostałe kluby z wyjątkiem Solidarnej Polski (która także popierała swój projekt) wyraziły się
pozytywnie o inicjatywie obywatelskiej. Także SLD nie było „przywiązane” do swojej propozycji i
wyraziło gotowość do poparcia projektu obywatelskiego. W zasadzie wszystkie kluby zgadzały się
aby kontynuować pracę w komisjach nad czterema projektami.
Następnie pytania zadawało 44 posłów, którzy odnosili się do różnych projektów. Najwięcej
głosów (25) odnosiło się krytycznie do projektu PO. Dziesięciu mówców wyraziło poparcie dla
projektu obywatelskiego, a skrytykowało go pięcioro. Wynik debaty można więc uznać za
korzystny dla komitetu inicjatywy.
Przedstawiciel rządu nie zaprezentował stanowiska w odniesieniu do żadnego z czterech
projektów stwierdzając, że są one dopiero przygotowywane. W końcowym przemówieniu
przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej Bartłomiej Piech nie tylko odpowiadał na pytania, ale także
pozwolił sobie na krytykę projektu Platformy Obywatelskiej. Wywołało to z kolei ostrą ripostę
posła Huskowskiego, który zaatakował PZD jako organizację „postkomunistyczną”.
Na koniec odbyło się głosowanie wniosku o skierowanie projektu ustawy i do Komisji
Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, z zaleceniem zasięgnięcia
opinii Komisji Skarbu Państwa oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Wniosek ten
został przegłosowany. Było to rozwiązanie proponowane przez PO. Opozycja zgłaszała potrzebę
powołania komisji nadzwyczajnej w celu szybszego procedowania projektów do czego jednak nie
doszło. Szczegóły debaty przedstawia tabela 5.10.
Tabela 5.10. Wystąpienia podczas I czytania obywatelskiego projekt ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych (Sejm VII kadencji, 38. posiedzenie, 17.04.2013)
Przedstawienie projektu
Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Przedstawienie kontekstu powstania projektu

inicjatywy ustawodawczej – Bartłomiej Piech

obywatelskiego oraz społecznej użyteczności
ogrodów działkowych. Szczegółowe omówienie
założeń projektu.

Andrzej Dera, Solidarna Polska, sprawozdawca

Przedstawienie założeń projektu SP, w tym m.in.

pierwszego projektu poselskiego (druk nr 1148) likwidacja PZD, uwłaszczenie działkowców,
tworzenie wspólnot zarządzających
poszczególnymi ogrodami.
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Leszek Aleksandrzak, Sojusz Lewicy

Przedstawienie założeń projektu SLD, będącego

Demokratycznej, sprawozdawca drugiego

nowelizacją wcześniej ustawy. Utrzymanie PZD

projektu poselskiego (druk nr 1170)

i dopuszczenie prowadzenia ogrodów także
przez inne stowarzyszenia i fundacje.

Stanisław Huskowski, Platforma Obywatelska,

Przedstawienie założeń projektu PO,w tym m.in.

sprawozdawca trzeciego projektu poselskiego

likwidacja PZD, większa rola samorządów w

(druk nr 1240)

zarządzaniu ogrodami.

Debata krótka – stanowiska klubów
Platforma Obywatelska

Poparcie projektu PO, krytyka PZD i projektu
obywatelskiego. Mimo to, wniosek także o prace
nad tym projektem w komisjach.

Prawo i Sprawiedliwość

Krytyka projektu PO, warunkowe poparcie
projektu obywatelskiego, wniosek o pracę nad
tym projektem w komisjach

Ruch Palikota

Poparcie projektu obywatelskiego, krytyka
pozostałych trzech projektów.

Polskie Stronnictwo Ludowe.

Poparcie projektu obywatelskiego, wniosek o
pracę nad tym projektem w komisjach

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Krytyka projektu PO, wniosek o pracę łącznie
nad wszystkimi projektami w komisjach.

Solidarna Polska

Poparcie projektu SP, krytyka projektu PO,
wniosek o pracę łącznie nad wszystkimi
projektami w komisjach.

Pytania poselskie
Pytania zadało 44 posłów.

10 posłów poparło projekt obywatelski, 5 go
skrytykowało, pozostałe głosy dotyczyły w
większości projektu PO (25 wypowiedzi
krytycznych, 2 wypowiedzi popierające)

Stanowisko Rządu
Piotr Styczeń, Podsekretarz Stanu w

Brak stanowiska rządu do wszystkich czterech

Ministerstwie Transportu, Budownictwa i

projektów. Stanowisko w opracowaniu,

Gospodarki Morskiej
Podsumowanie
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Przedstawiciel komitetu obywatelskiej

Odpowiedzi na pytania. Podkreślenie

inicjatywy ustawodawczej – Bartłomiej Piech

społecznego poparcia dla projektu
obywatelskiego. Krytyka projektu PO.

Stanisław Huskowski, Platforma Obywatelska,

Odpowiedzi na pytania. Krytyka projektu

sprawozdawca projektu poselskiego (druk nr

obywatelskiego i działalności PZD. Wezwanie

1240)

do likwidacji PZD.

Komisje zaczęły obrady nad projektami na początku maja 2013 r. Zdecydowano o
utworzeniu piętnastoosobowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw rozpatrzenia projektu.
Podkomisja ta zaczęła funkcjonować w czerwcu. Pierwszym jej przewodniczącym został
niespodziewanie poseł Bartosz Kownacki z PiS, który jedno z pierwszych posiedzeń zorganizował
na terenie ogrodu działkowego z udziałem działkowców (w lipcu przewodniczącą została poseł
Krystyna Sibińska z PO).
Komisja musiała najpierw rozstrzygnąć, który projekt zostanie uznany za projekt wiodący i
będzie stanowił bazę dla ostatecznej ustawy. PO forsowało początkowo swój projekt, ostatecznie
18.06.2013 zapadła decyzja, aby był to projekt obywatelski. Miało to także związek ze spotkaniem
Donalda Tuska z działkowcami w ogrodzie przy ul. Waszyngtona w Warszawie, podczas którego
złożył obietnicę poparcia projektu obywatelskiego i „osobistego nadzorowania ustawy”.
W lipcu 2013 r. toczyły się dalsze prace nad projektem. W ich toku zgłaszano wiele uwag
i poprawek. Niektórych z nich nie było pierwotnie w żadnym z projektów. Dotyczyły m.in.
liberalizacji obrotem działkami oraz możliwości uwłaszczenia (dla wybranych działkowców).
Szczególnie istotne dla inicjatorów z PZD były regulacje zawarte w przepisach przejściowych,
dotyczące przekształcenia Związku. Jedna z propozycji zakładała, że działkowcy musieliby w
określonym czasie złożyć specjalne deklaracje o woli pozostania członkami PZD. Te i inne
poprawki spotykały się ze zdecydowanym sprzeciwem zarówno komitetu inicjatywy, jak i całego
PZD. W gazecie informacyjnej związku „Zielona Rzeczpospolita” pisano:
Z ogromnym żalem oświadczamy, że poprawki przegłosowane przez posłów PO i SP istotnie zmieniły oblicze
projektu obywatelskiego. Oceniając jego aktualną treść, trudno nie odnieść wrażenia, że jest to już inny
dokument, odbiegający od pierwowzoru, niegwarantujący utrzymania charakteru i istoty ogrodów
działkowych. Uważamy, że przy takim kształcie projekt nie zebrałby wymaganej liczby 100 tys. podpisów.
[ROD-REL-3]

Wobec trudności w osiągnięciu kompromisu podczas prac w komisjach, PZD rozpoczęło akcje
mające wywołać nacisk na parlamentarzystów i wycofanie się z niekorzystnych zdaniem związku
poprawek. Najpierw 20.09.2013 r. odbyły się w całej Polsce demonstracje pod urzędami
208

wojewódzkimi organizowane przez władze okręgowe PZD. W końcu postanowiono zorganizować
w Warszawie centralną manifestację działkowców. Datę wyznaczano na 10.10.2013 r. Do stolicy
przyjechało autokarami prawie 15 tys. działkowców, którzy demonstrowali przeciw „wypaczaniu
projektu obywatelskiego” m.in. pod budynkiem Sejmu i siedzibą Rady Ministrów. Z
przedstawicielami protestujących spotkała się Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Jeszcze tego samego
dnia pośpiesznie zwołano posiedzenie podkomisji, która tym razem przyjmowała chętnie poprawki
zgłaszane przez pełnomocników komitetu, w dużej mierze przywracające pierwotne zapisy ustawy.
Komisja przyjęła sprawozdanie 19.11.2013 r. i skierowała projekt do II czytania, które odbyło się
20.11.2013 r.
Podczas debaty posłowie koalicji rządowej prezentowali wynik prac jako kompromis.
Posłowie opozycji zarzucali rządowi opóźnianie prac i blokowanie projektu obywatelskiego.
Przedstawiciel komitetu Tomasz Terlecki przyznał, że były trudności podczas prac w komisjach, ale
efekt finalny satysfakcjonuje inicjatorów. W II czytaniu zgłoszono poprawki, które komisje
rozpatrzyły następnego dnia (niektóre rekomendując do przyjęcia, inne do odrzucenia). 22.11.2013
odbyło się III czytanie i finalne głosowanie, w którym na 443 obecnych posłów 441 zagłosowało
„za”, 2 - „przeciw”, nikt się nie wstrzymał. Przeciw zagłosował tylko poseł PO Stanisław
Huskowski, autor pierwotnego projektu Platformy Obywatelskiej oraz niezrzeszony poseł Jacek
Żalek, który wcześniej wielokrotnie krytykował ustawę.
Ustawę przesłano do Senatu, gdzie wniesiono cztery nieznaczne poprawki, które komisja
zarekomendowała Sejmowi do przyjęcia. 13.12.2013 Sejm przekazał ustawę do podpisu
Prezydentowi, który uczynił to 18.12.2013 (miesiąc przed końcową datą terminu przejściowego
ustalonego przez Trybunał Konstytucyjny).

209

Rys. 5.9. Podsumowanie ścieżki legislacyjnej obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych
ogrodach działkowych
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5.6.6

Analiza działania

Działanie strategiczne
W dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stosunkowo
rzadko odwoływano się do argumentów z porządku faktów obiektywnych. Dłuższy passus na temat
pozytywnego wpływu ogrodów działkowych na społeczeństwo zawierało uzasadnienie projektu.
Przypominano, że działki nie tylko zapewniają swoim użytkownikom tani i zdrowy wypoczynek,
ale także stanowią rodzaj wsparcia socjalnego (możliwość uprawy własnych warzyw i owoców) dla
osób niezamożnych oraz zapewniają w miastach dodatkowe tereny zielone, które utrzymywane są
bez dodatkowych nakładów samorządowych (jak np. parki). Inicjatorzy przedstawiali swoją ustawę
jako ustanawiającą odpowiednie ramy prawne do utrzymania i rozwoju działek:
Realizacja powyższych funkcji ogrodów działkowych wymaga stworzenia odpowiednich mechanizmów
prawnych umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie, a w efekcie - wykonywanie swoich zadań na
rzecz społeczności lokalnych [ROD-UZAS]

Sytuacja polityczna wokół projektu była na tyle skomplikowana, że wymagała od
wszystkich aktorów strategicznego planowania swoich działań. Przypomnijmy, że jednocześnie
zgłoszone były aż cztery różne projekty (jeden obywatelski i trzy poselskie) reprezentujące
częściowo przeciwstawne rozwiązania i interesy. Choćby z tej przyczyny przedstawiciele komitetu
inicjatywy ustawodawczej jeszcze przed pierwszym czytaniem nastawiali się na potencjalną
konfrontację:
Czego my się spodziewaliśmy? No, spodziewaliśmy się naprawdę, bo już wszystko zapowiadało, co się działo
wokół tego projektu, że nie będzie to łatwa przeprawa i przyjemna. [ROD-WYW-3]

Jeszcze przed rozpoczęciem prac parlamentarnych przeprowadzano rozeznanie na temat rozkładu
poparcia dla poszczególnych projektów. Niekorzystny dla inicjatorów był fakt zgłoszenia własnego
projektu przez rządzącą wtedy partię PO. Z drugiej strony uzyskano dla projektu obywatelskiego
poparcie zarówno lewicy, jak i największej partii opozycyjnej PiS i – co szczególnie ważne –
koalicyjnego PSL. Choć początkowo poparcie klubów nie zawsze było jednoznaczne, szybko
okazało się, że PO nie będzie w stanie samodzielnie odrzucić projektu:
W tej sytuacji wszyscy tak naprawdę wspierali projekt, oprócz Platformy i tej Solidarnej Polski, a to się nie
kalkulowało. I to spowodowało, że troszeczkę zmieniło się wobec nas nastawienie, bo rządzący sobie zdali
sprawę, że przegrają [ROD-WYW-3]

Oprócz różnych parlamentarnych sił politycznych, w trakcie prac nad ustawą mowa była o co
najmniej kilku zainteresowanych grupach interesu. Najczęściej wspominano o przedsiębiorcach
budowlanych (deweloperach) potencjalnie zainteresowanych miejskimi gruntami zajmowanymi
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przez ROD. Tej grupie zależałoby na przepisach utrudniających działanie ROD i ułatwiających ich
likwidację:
Coraz większe znaczenie miały bowiem środowiska postrzegające je wyłącznie przez pryzmat ekonomicznej
wartości terenów. Działkowców traktowały jak balast, który blokuje ich komercjalizację. Stąd pojawiały się
propozycje ustaw zakładających, wprost lub pośrednio, likwidację ogrodów [ROD-STEN-1]

Inną grupą, która była aktywna w trakcie procesu legislacyjnego byli działkowcy skonfliktowani z
PZD. Oskarżali oni związek o dyskryminacje niektórych grup działkowców i manipulowanie
większością w celu zaspokajania własnych interesów. PZD z kolei oskarżało ich o
wykorzystywanie działek niezgodnie z przeznaczeniem (np. na cele mieszkalne). Ta grupa
forsowała postulaty uwłaszczenia działkowców, które powracały w różnych projektach i na różnych
etapach prac.
Wszystkie te napięcia doprowadziły początkowo do silnej konfrontacji. Było to głównie
starcie projektu obywatelskiego i projektu PO, przy czym ta ostatnia dążyła do uznania swojego
projektu za główny i wiodący. Stosowano przy tym głównie metodę dezawuowania projektu
obywatelskiego np. poprzez opinii prawne wskazujące jego rzekomą niekonstytucyjność.
Na kolejnym etapie, kiedy nie udało się przeforsować w komisji projektu PO i przyjęto jako
wiodący projekt obywatelski; sytuacja stała się patowa. Partia rządząca nie miała nadziei na
uchwalenie swojego projektu, ale dysponowała narzędziami utrudniającymi procedowanie projektu
PZD (np. poprzez kontrolowanie prac w komisjach):
My się spotykaliśmy na każdym kroku naprawdę z torpedowaniem i różnymi takimi manewrami, które miały
spowodować, żeby nam utrudniać życie. Z tym się spotykaliśmy szczególnie właśnie w komisjach i
podkomisji sejmowej, gdzie trwały merytoryczne prace nad treścią tego projektu. [ROD-WYW-3]

Na ostatnim etapie prac, posłowie z koalicji rządowej pracujący w komisjach nad ustawą
wydawali się być przekonani do przyjęcia propozycji obywatelskiej, ale oczekiwano na osobistą
decyzję premiera i szefa partii, która dałaby „zielone światło” do pozytywnego zakończenia sprawy.
Jak wspominał jeden z członków komitetu inicjatywy:
To jest ciekawe, bo prawda jest taka, że wszystko zależy od tej decyzji politycznej najważniejszej osoby. To
mogą być głosowania, głosowania, ale pan dobrze wie, że decyzja szefa, lidera decyduje. I stąd ta demokracja,
mimo że na papierze bardzo fajnie wygląda, tak naprawdę to tutaj decyzja należy do liderów. I tak było też w
tym przypadku [ROD-WYW-3]

Jakie były strategie działania inicjatorów wobec zarysowanych wyżej uwarunkowań?
Stosowano metodę „małych kroków do przodu”. Członkowie komitetu aktywnie uczestniczyli we
wszystkich pracach komisji i podkomisji i starali się po kolei negocjować każdy z zapisów ustawy,
tak aby osiągnąć pożądany efekt. W trakcie tych prac komitet inicjatywy stał nieustępliwie na
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stanowisku, że wszelkie poprawki wprowadzane przez posłów powinny mieć akceptację
inicjatorów.
Wykorzystywano wszelkie możliwe środki proceduralne. Ciekawym przykładem było
wydarzenie z jednego z pierwszych posiedzeń podkomisji nadzwyczajnej, podczas której
wybierano przewodniczącego. Ponieważ członkowie podkomisji należący do koalicji nie stawili się
w komplecie, kandydatka PO miała zbliżoną liczbę głosów poparcia do kandydata PiS, posła
Bartosza Kownackiego. Języczkiem u wagi okazał się być głos posła Solidarnej Polski, który
początkowo nie chciał głosować, ani na jednego, ani drugiego kandydata, ale został namówiony
przez siedzących na sali przedstawicieli komitetu inicjatywy:
Jak przyszło do głosowania nad kandydaturą posła Kownackiego, to akurat siedzieliśmy koło niego i mówimy
„no panie pośle, nie wesprze pan posła Kownackiego, to co, pan będzie wspierał Platformę Obywatelską?” i
on generalnie, już nie wiedząc co zrobić, podniósł rękę za posła Kownackiego i poseł Kownacki został
przewodniczącym podkomisji. To był ogromny ferment, bo po prostu ci z Platformy byli zszokowani, co się
stało. [ROD-WYW-3]

Choć dokonano później zmiany przewodniczącego podkomisji, przedstawiciele inicjatorów
traktowali ten początkowy „przewrót” jako swoje małe zwycięstwo, mieli także do końca prac
sojusznika w osobie posła Kownackiego.
Główną strategią podczas całego procesu było wywieranie stałej presji na posłów (więcej o
tym w części poświęconej działaniu komunikacyjnemu). Punktem przełomowym były tu lokalne i
centralne demonstracje z września i października 2013 stanowiące odpowiedź na próby siłowego
przegłosowania zmian w przepisach przejściowych poważnie uderzających w PZD:
W momencie, kiedy było nam trudno i spotkaliśmy się ze ścianą, wówczas stwierdziliśmy, że jeżeli jest ściana
ze strony rządu i na umór idą ze swoim i koniec, nie chcą w ogóle żadnego pola do współpracy, no to
rzeczywiście (...) trzeba coś z tym zrobić. (...). Skoro nie możemy się przebić tym, co się dzieje na komisjach,
tym, że chodzimy na spotkania z posłami, no to spróbujmy przebić siłą jedności, że jednak... Żeby pokazać
wielkość tego środowiska. Były najpierw pod urzędami marszałkowskimi pierwsze takie protesty, pod biurami
posłów PO w różnych miastach, tych wojewódzkich. No i potem już trzeba było robić ogólnopolską
manifestację, to już była głębsza organizacja. [ROD-WYW-1]

Demonstracje okazały się skutecznych narzędziem nacisku i spowodowały wycofanie się PO z
forsowania najbardziej kontrowersyjnych przepisów.

213

Działanie regulowane przez normy
Jeśli chodzi o działanie regulowane przez normy używano zarówno argumentów historycznych, jak
i argumentów odwołujących się do norm prawnych oraz pozaprawnych norm i wartości.
Ponieważ w całym procesie stawką była m.in. możliwość likwidacji PZD, często
odwoływano się do tradycji związku i tego, w jaki sposób wpisuje się on w ponad stuletnią historię
ruchu działkowego. Bezpośrednio organizacja odwoływała się do okoliczności swojego powstania
w roku 1981 i wskazywała, że wydzielenie się PZD jako osobnej instytucji odbyło się na fali
ożywienia życia obywatelskiego podczas karnawału pierwszej „Solidarności” (choć ta narracja
bywała przez oponentów negowana; wskazywali oni na komunistyczną genezę związku).
Generalnie jednak chodziło o pokazanie pewnej tradycji zarządzania działkami, której elementem
byłoby istnienie PZD:
Ponadto projekt nawiązuje do tradycyjnego modelu organizacji tej dziedziny życia społecznego, która - "nie
tylko w Polsce zawsze opierała się o samoorganizację osób zainteresowanych korzystaniem z działek, tj.
zarządzanie ogrodami przez zrzeszenia działkowców. [ROD-UZAS]

W całym działaniu najsilniej obecne były argumenty odwołujące się do norm prawnych. Nie
bez znaczenia był tu fakt, że geneza całej inicjatywy wiązała się z prawną procedurą uchylenia
części przepisów przez Trybunał Konstytucyjny oraz to, że pełnomocnikami i liderami komitetu
inicjatywy obywatelskiej byli prawnicy. Na argumentację prawną składało się wiele szczegółowych
wywodów pokazujących w jaki sposób projekt realizował wyrok trybunału. Najważniejsze było
jednak wyraźne podkreślanie kwestii „zachowania praw nabytych”. Przykładem może być ten
fragment z materiałów promocyjnych komitetu:
Uchwalenie przez Sejm tego projektu daje możliwość istnienia i dalszego rozwoju ogrodów działkowych w
Polsce, zachowania zdecydowanej większości istniejących ogrodów działkowych, a przede wszystkim
zachowania przez działkowców wszystkich praw nabytych. [ROD-PROM-1]

Analizując normatywny aspekt tego działania, można także wyróżnić dodatkowe wartości
do których odwoływali się inicjatorzy. Po pierwsze była to idea samorządności i samostanowienia
zgodnie z którymi to właśnie organizacja działkowców jest najbardziej uprawniona do uczestnictwa
w procesie stanowienia prawa regulującego działanie ogrodów.
Wielokrotnie podkreślano też przywiązanie do demokracji i jej zasad. Miało to związek z
wyrokiem trybunału, który uznawał ówczesną sytuację za niedemokratyczną (za sprawą monopolu
jednej organizacji). W odpowiedzi zapewniano, że po pierwsze samo PZD jest organizacją o
demokratycznej strukturze zarządzania, a po drugie zgłaszany projekt będzie pozwalał
działkowcom demokratycznie zdecydować o dalszych losach i ogrodu:
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Projekt obywatelski zakłada, że sami działkowcy będą decydowali o swoich losach. W odróżnieniu od
projektu Platformy Obywatelskiej ten projekt obywatelski pozostawia decyzję co do formy organizacyjnej
samym działkowcom, bo to oni wiedzą, co jest dla nich najlepsze. [ROD-STEN-1]

Projekt obywatelski odwoływał się też do wartości wspólnotowych. Niejednokrotnie podkreślano
poczucie grupowej solidarności działkowców zrzeszonych w jednej organizacji. Miało to istotne
znaczenie, ponieważ dawało przewagę projektowi obywatelskiemu nad pozostałymi propozycjami,
ponieważ tylko on miał status projektu wychodzącego od wewnątrz grupy, a nie narzuconego z
zewnątrz:
Każdy działkowiec był świadomy tego, co mu grozi, jakie jest niebezpieczeństwo. I żeby czuł się częścią tej
społeczności. Bo wtedy, kiedy działkowiec czuje się częścią większej grupy, to ma w sobie wolę walki razem z
tą grupą. No, bo nie oni tylko my. I teraz, budowanie tego „my” sprawiło, że my jako grupa duża jesteśmy w
stanie wywalczyć wszystko. Ale pokojowo, tylko jednością. [ROD-WYW-1]

Działanie dramaturgiczne
Dramaturgiczny aspekt działania był w omawianej inicjatywie wyraźny i istotny. Idąc za
Habermasem, przypomnijmy, że chodzi tu o autoreferencyjne odwołania do samego podmiotu
działającego. W przypadku ustawy o ROD, odwołania do PZD, czyli inicjatora, były w trakcie
debaty stale obecne. Ponieważ – w przeciwieństwie do większości poprzednio omawianych
przypadków – za tą inicjatywą stała jedna, konkretna, ogólnopolska organizacja, jej wizerunek i
ocena jej działania bezpośrednio wiązały się z oceną samej inicjatywy.
Najistotniejsza kwestią było ustalenie legitymacji PZD do reprezentacji polskich
działkowców. Przedstawiciele związku budowali tu narrację według której szeregowi działkowcy
utożsamiają się z organizacją i jej władzami, podczas gdy przeciwnicy projektu kreślili obraz, w
którym zwykłych ludzi wykorzystują do swoich celów dobrze uposażeni działacze. W związku z
tym przedstawiciele inicjatorów wielokrotnie podkreślali, że działania związku mają szerokie
poparciu oddolne:
Dlatego, wbrew trwającym od lat próbom wmówienia społeczeństwu przez niektórych polityków, iż
ogólnopolska organizacja działkowców jest tworem niepotrzebnym, idea jej zachowania cieszy się w ogrodach
autentycznym poparciem. Po orzeczeniu trybunału działkowcy jak nigdy dotychczas dostrzegają, iż posiadając
ogólnopolską reprezentację, mają realną szansę na skuteczne przeciwstawienie się dążeniu do komercjalizacji
terenów ogrodów [ROD-STEN-1]

W powyższym cytacie widać element uzasadniania potrzeby istnienia ogólnopolskiego związku,
poprzez argument, że ten lepiej może obronić ogrody przed zakusami silnych grup interesu.
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Podobną argumentację znajdziemy w innym fragmencie wypowiedzi pełnomocnika komitetu, która
padła w trakcie debaty sejmowej:
W tej sytuacji fakt posiadania ogólnopolskiej organizacji okazał się dla działkowców zbawienny. Stanowiąc
zorganizowaną grupę społeczną, byli w stanie skutecznie upomnieć się o poszanowanie swych praw. Dzięki
temu do dziś działkowcom udało się obronić prawie 5 tys. ogrodów, w których z działek korzysta milion
polskich rodzin. [ROD-STEN-1]

Tego typu argumentacja była kierowana jednocześnie do dwóch kategorii publiczności. Z jednej
strony miała oddziaływać zewnętrznie na posłów, aby uświadomić im pozytywne aspekty istnienia
PZD i funkcje, jakie związek spełnia w odniesieniu do działkowców. Z drugiej strony przekaz
skierowany był do wewnątrz, czyli do samych działkowców-członków PZD. Projekt obywatelski
zakładał bowiem możliwość wyodrębniania się ogrodów ze związku i usamodzielniania jako
odrębne stowarzyszenia ogrodowe. Ważne było więc, aby tak „zareklamować” PZD, aby
członkowie widzieli wartość w dalszym w nim pozostawaniu, w sytuacji gdy przestanie to być
obligatoryjne.
Jednym ze sposobów pokazywania łączności władz związku ze „zwykłymi działkowcami”
było zbierania i nagłaśnianie ich opinii. W materiałach promocyjnych i informacyjnych
produkowanych w trakcie kampanii i prac parlamentarnych PZD często zamieszczało wypowiedzi
szeregowych członków, którzy podpisali się pod projektem:
Jako sygnatariusz projektu protestuję też przeciwko dezawuowaniu naszej inicjatywy przez niektórych posłów
PO, określających ją mianem „tzw. projektu obywatelskiego” podpisanego przez osoby nieświadome jego
treści. Mam nadzieję, że czasy, gdy władza wiedziała lepiej od obywateli, co jest dla nich dobre, jednak nie
powróciły. [ROD-PROM-3]

Innym jeszcze aspektem działania dramaturgicznego wokół nowej ustawy o ROD był
swoisty „efekt uboczny” w postaci poprawy rozpoznawalności i polepszenia wizerunku PZD. Fakt,
że działania związku zakończyły się sukcesem w postaci uchwalenia nowej ustawy oraz
zaangażowanie i duże środki zainwestowane w kampanię przełożyły się na zaistnienie ruchu
działkowego w świadomości społecznej i jego dowartościowanie w opinii publicznej:
Zaangażowanie i sposób, w jaki przez ostatnie miesiące walczyli o swoje prawa, sprawiły, że dostrzeżono, iż
ogólnopolski ruch zrzeszający milion działkowców to partner społeczny zasługujący na uwagę oraz szacunek.
Zmiana w postrzeganiu ogrodów i traktowaniu działkowców może mieć zaś dla ich przyszłości równie duże
znaczenie jak gwarancje praw zapisane w nowej ustawie [ROD-REL-5]
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Działanie komunikacyjne
Aspekt działania komunikacyjnego był w omawianym przypadku mocno uwypuklony. Chodziło tu
zarówno o komunikację z szeroką grupą społeczną działkowców, jak i z politykami. W odróżnieniu
od pozostałych badanych inicjatyw, inicjatorzy projektu ustawy o ROD nie tyle zabiegali o uwagę
ogółu opinii publicznej, co dbali o komunikację ze społecznością działkowców. Wysiłki
komunikacyjne nakierowane były na dostarczenie informacji tej grupie i zachęcenia jej do
współdziałania. Jak mówiła jedna z członkiń komitetu inicjatywy obywatelskiej:
Bo jeżeli ona żyje wśród działkowców, no to dla nas jest najważniejsze. Dla nas nie jest ważny pułap
społeczny, tylko pułap ten działkowy, ta społeczność działkowa. Ona jest duża, ale my sobie świetnie radzimy,
własnymi mediami tutaj docierając do tych działkowców [ROD-WYW-1].

O poparcie szeregowych działkowców zabiegano od samego początku procesu legislacyjnego,
począwszy od spotkań i konsultacji organizowanych w ogrodach jeszcze przed przyjęciem
ostatecznej wersji projektu przez PZD.
W trakcie całego procesu dbano o jak najlepszy obieg informacji na temat aktualnego stanu
prac. Służyła do tego zarówno regularnie aktualizowana strona internetowa inicjatywy, jak i
wspomniane wyżej media w postaci regularnych biuletynów informacyjnych, magazynu
„Działkowiec”, a przede wszystkim gazety „Zielona Rzeczpospolita” wydawanej przez PZD w
nakładzie 200 tys. egzemplarzy i rozpowszechniana w ogrodach w całej Polsce.
Wszystkie te kanały służyły nie tylko do informacji, ale także do zaangażowania
działkowców w działania na rzecz przyjęcia projektu obywatelskiego. Nieustannie podkreślano, że
zebranie podpisów nie powinno być końcem obywatelskiej aktywności, a projekt wymaga ciągłego
zaangażowania wszystkich zainteresowanych. Przykładowy fragment materiałów promocyjnych
zachęcał do organizowania spotkań z politykami i wysyłania do nich listów:
W tej sytuacji niezmiernie ważne jest ukazanie społecznego poparcia dla projektu obywatelskiego. Dowiodły
już go przeszło 924 000 podpisy pod projektem, ale potwierdzić powinny bezpośrednie wizyty u posłów,
zaproszenia polityków i samorządowców na walne zebrania oraz pisma kierowane do Marszałek Sejmu,
Premiera i klubów parlamentarnych. Naszą szansą jest właśnie zamanifestowanie społecznych oczekiwań.
[ROD-REL-1]

Oprócz ogólnych wezwań do działania, w kluczowych momentach organizowano
zmasowane akcje wysyłania e-maili bądź kartek pocztowych do posłów pracujących w podkomisji i
do premiera. Zorganizowano także „akcję bannerową” polegająca na wywieszaniu specjalnych
bannerów eksponujących hasła i postulaty działkowców na płotach ogrodów położonych w
widocznych częściach miast.
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Na późniejszym etapie procesu legislacyjnego postanowiono zwiększyć presję i namawiać
działkowców także do pikiety i demonstracji przed siedzibami posłów z całej Polski a wreszcie
zorganizowano 10.10.2013 demonstrację, w której wzięło udział ponad 15 tys. działkowców z całej
Polski. Demonstracja miała pokazać siłę i determinację środowiska, ale jednocześnie organizatorzy
z PZD nie chcieli, aby podczas manifestacji ujawniły się zbyt silne emocje i aby nie doszło do
zachowań agresywnych:
Więc, przede wszystkim, najważniejszy był ten wymiar pokojowy, żeby to nie urosło do jakichś przepychanek
czy czegoś, co się dzieje czasami pod Sejmem. Żeby pokazać taki happening bardziej, nasz protest, ale bardzo
pokojowy, bardzo przyjazny, pokazujący siłę i jedność i że nie damy się tutaj w tym wszystkim pokonać i że
ten milion, który stoi za podpisami, on rzeczywiście jest. Że to nie jest fikcyjne, gdzieś tam na ulicy, ktoś mi w
metrze [podpisał], nie. To są naprawdę działkowcy, którzy to podpisali [ROD-WYW-1]

Ogólnym celem wszystkich powyższych działań było z jednej strony zaangażowanie
działkowców to obrony swoich praw i swojej organizacji, a z drugiej do pokazanie politykom siły
zaplecza społecznego stojącego za PZD:
Gdyby to był sam Związek, nigdy by tego nie zrobił, co zrobił. Nigdy, naprawdę. Bo po prostu ani władza by
się z tym nie liczyła: „A tam, jakiś związek. Ale gdzie są ludzie?” Za nami stały tysiące ludzi. Gdybyśmy tego
nie pokazali... Oni nie wierzyli do końca. Władza do końca nie wierzyła, że za nami stoją ludzie. Pokazaliśmy:
stoją. [ROD-WYW-1]

Komunikacja z działkowcami często miała więc na celu wywarcie presji na polityków i w
związku z tym łączyła się ściśle z zagadnieniem komunikacji z politykami. Tutaj pierwszorzędne
znaczenie miały spotkania posłów z działkowcami w ich lokalnych społecznościach. Takie
spotkania organizowane były od samego początku. Już podczas I czytania projektu w sejmie, wielu
przemawiających posłów podkreślało, że takie spotkania odbyło i podnosiło w sejmie poruszane na
nich kwestie. W opinii członków komitetu miały one duży wpływ na postrzeganie inicjatywy przez
wielu posłów:
Nie oszukujmy się, istotne było to, co się działo podczas spotkań, podczas mitingów organizowanych z
działkowcami w terenie dla posłów. Takich spotkań odbyło się, nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset, ale
dużo się ich odbyło. (...) Zasadniczo przebieg tych spotkań uświadamiał politykom, że ten projekt
rzeczywiście miał poparcie społeczne, że to nie jest projekt stworzony, tak jak niektórzy próbowali narzucić
taką narrację, że to jest stworzone przez wąską grupę działaczy i de facto zakłamana jest rzeczywistość, nie,
ten projekt miał poparcie społeczne. [ROD-WYW-2]

Oprócz spotkań w terenie, także członkowie komitetu starali się nawiązać relacje z posłami w
sejmie. Spotkania z przedstawicielami klubów odbyły się jeszcze zanim projekt rozpoczął oficjalną
ścieżkę legislacyjną. Ponieważ był to rozbudowany akt dotyczący szczegółowych zagadnień, kluby
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parlamentarne wyznaczyły konkretnych parlamentarzystów do uczestnictwa w pracach nad tymi
regulacjami. Z nimi w pierwszej kolejności próbowali spotykać się członkowie komitetu i ich
właśnie przekonać do swoich stanowisk.
Tak, to ma bardzo duże znaczenie, żeby dotrzeć do ludzi bezpośrednio, konkretnych osób, które są
wyznaczone do opiekowania się tym tematem w klubie, bo jeżeli ktoś jest wyznaczony i się go przekona do
swoich racji, wyjaśni, co stoi za poszczególnym rozwiązaniem, no to wówczas takie osoby często jednak
biorą, z naszych doświadczeń wynika, ten ciężar w ramach wewnętrznej dyskusji. [ROD-WYW-2]

Często dyskusje dotyczyły kwestii merytorycznej oceny konkretnych zapisów z różnych projektów.
Ponieważ projekty poselskie były tworzone w pośpiechu i bez specjalistycznej wiedzy tematycznej,
przedstawiciele komitetu niejednokrotnie byli w stanie wykazać, że któreś z proponowanych przez
posłów zapisów nie będą w praktyce funkcjonować prawidłowo:
Były absurdy w tych ich zapisach, tego co oni proponowali. No i to była taka katorżnicza praca, żeby to
wszystko pokazać, dlaczego to jest złe, wytłumaczyć, dlaczego nie tak. Żeby pokazać inną perspektywę i żeby
też dotrzeć do nich zwyczajnie. [ROD-WYW-1]
Po dokładnym zbadaniu, zapoznaniu się z argumentami stojącymi za projektem, ci politycy przyznawali rację,
że te [nasze] rozwiązania są zasadniczo prawidłowe. [ROD-WYW-2]

Nie wszystko jednak było kwestią merytorycznych ustaleń. Przy podejmowaniu najważniejszych
decyzji, takich jak to, który z czterech projektów uznany zostanie za wiodący, konieczne były
negocjacje z głównymi decydentami, w tym z premierem. Ten ostatni przyjął przedstawicieli
inicjatywy kilkukrotnie. Spotkał się także z szeregowymi działkowcami na terenie jednego z
warszawskich ogrodów działkowych. Jak analizowali członkowie komitetu możliwość rozmowy z
premierem i jego otwartość na pewne negocjacje wynikała ze świadomości rozkładu sił w sejmie
i niemożności przegłosowania projektu PO:
Po jakimś czasie przyjął nas premier Tusk. Z premierem to się spotykaliśmy kilkakrotnie w takich spotkaniach
roboczych, ale to wynikało z tego, zresztą on sam tego nie krył, że no po prostu on nie wygra tego głosowania,
w związku z tym trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować i nie iść na jakąś niepotrzebną wojnę [ROD-WYW-3]

Mimo ustaleń z premierem i innymi politykami, niemal do ostatniej chwili przedstawiciele komitetu
spotykali się w podkomisji z oporem wobec przyjęcie niektórych rozwiązań proponowanych w
projekcie obywatelskim. To właśnie doprowadziło do pomysłu organizacji demonstracji w celu
przełamania impasu. Zamysł ten w pełni się udał, ponieważ podkomisja podjęła kluczowe decyzje
(wcześniej blokowane) jeszcze tego samego dnia, w którym odbywała się manifestacja:
Tego samego dnia, kiedy odbywała się demonstracja, to komisja się nagle odbyła. Chcieli pokazać tym
ludziom, że jednak oni pracują. Czyli dokładnie w tym samym momencie pracowała komisja nagle,
przyjmowała wszystko w ciemno, co my chcieliśmy, wszystko przyjmowała. Oczywiście ci przedstawiciele
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partii przychodzili na tę platformę i przemawiali do demonstrujących, m.in. Grupiński, który chwalił się, jak to
wszystko teraz przyjmują. [ROD-WYW-3]

Był to w zasadzie finał długotrwałego procesu. Trzeba jednak podkreślić, że prace nad ustawą
składały się z ciągu nieustannych negocjacji pomiędzy parlamentarzystami a członkami komitetu
inicjatywy. Dyskusje dotyczyły po kolei pojedynczych paragrafów. Czasami na ustępstwa szli także
pełnomocnicy komitetu rozumiejąc konieczność osiągnięcia kompromisu. Czasami jednak
zdecydowanie protestowali przeciwko niekorzystnym poprawkom, także poprzez demonstracyjne
wychodzenie z posiedzeń komisji.
Na każdym etapie zawsze był jakiś taki problem, który trzeba było przeskoczyć. Czyli to nie było tak, dobra,
pracujemy nad tym projektem i jedziemy jakoś. Wolniej czy szybciej zmierzamy do końca. To było tak, że
cały czas były jakieś takie przeszkody nam rzucane. [ROD-WYW-3]

Ponieważ jednak wszystkie przeszkody zostały finalnie pokonane, prace podkomisji a potem
połączonych komisji i sejmu zakończyły się nie tylko uchwaleniem projektu obywatelskiego, ale
też osiągnięciem porozumienia pomiędzy wszystkimi siłami parlamentarnymi – zarówno
rządzącymi, jak i opozycyjnymi.
Poparcie każdego ugrupowania miało dla nas znaczenie, a naszym ideałem, ostatecznie osiągniętym, było to,
że w ogóle nie było przeciwnych. Żeby przekonać wszystkich i to się udało [ROD-WYW-2]

Wskaźnikiem osiągnięcia konsensusu były wyniki ostatecznego głosowania, w którym projekt
poparli wszyscy z wyjątkiem dwóch posłów. W żadnym innym analizowanym przypadku nie
osiągnięto w parlamencie takiej jednomyślności.

5.6.7

Podsumowanie

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych był wyjątkowy z kilku względów.
Zaliczał się do nielicznej kategorii propozycji legislacyjnych zgłaszanych przez obywateli, które
zakończyły się uchwaleniem. Jako jedyny spośród omawianych przypadków był realizowany przez
jedną tylko organizację. Okoliczności, które doprowadziły do powstania projektu (wyrok Trybunału
Konstytucyjnego) determinowały także termin końcowy, przed upływem którego musiały zostać
uchwalone nowe przepisy.
Niewątpliwy sukces, jaki odnieśli w tym przypadku inicjatorzy był wynikiem szeregu
zabiegów. W ogólnym ujęciu złożyły się na to przede wszystkim potencjał Polskiego Związku
Działkowców oraz udana kombinacja działania o nastawieniu strategicznym z działaniem
komunikacyjnym skierowanym do swoich członków i do polityków.
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Związek jest organizacją, która liczy niemal milion członków w całej Polsce, co oznaczało,
że było w stanie zebrać wymaganą liczbę podpisów pośród własnych członków. Posiada
wyspecjalizowane służby prawne oraz specjalistów od komunikacji i promocji, jak również własne
media informacyjne. W przeciwieństwie do większości grup inicjujących obywatelskie projekty
ustawodawcze, organizatorzy nie musieli docierać do ogółu opinii publicznej, lecz do
sprecyzowanej (choć licznej) grupy działkowców.
Projekt musiał konkurować w Sejmie z innymi projektami poselskimi, w tym projektem
ówczesnej partii rządzącej. Umiejętność pozyskania niemal wszystkich partii opozycyjnych oraz
partii koalicyjnej sprawiła jednak, że projekt obywatelski zyskał największe poparcie. Przymusiło
to niejako początkowo niechętną Platformę Obywatelską do negocjowania warunków przyjęcia
projektu.
Kluczowy dla powodzenia akcji był jednak bardzo duży nacisk społeczny działkowców na
polityków. Aby to osiągnąć związek musiał utrzymywać komunikację na dwóch poziomach. Po
pierwsze, o wszystkich pracach komitetu i problemach z którymi się spotyka informowani byli na
bieżąco szeregowi członkowie związku. Dzięki temu, byli oni skłonni do zaangażowania w
momentach, w których było to potrzebne. Trafnie ujął to jeden z członków komitetu:
Gdyby nie to ogromne wsparcie społeczne, to nic by z tego po prostu nie było i, co za tym idzie, polityczne.
Bo ja teraz widzę, że jeżeli mamy różnego rodzaju projekty obywatelskie, które mają powiedzmy nawet duże
poparcie, ale to poparcie nie jest zorganizowane, tylko generalnie ludzie sobie popodpisywali (...) i to poparcie
się później rozchodzi jakoś gdzieś. A tutaj cały czas ci ludzie, którzy podpisywali, byli jakoś zorganizowani,
więc to cały czas ten nacisk był. Wydaje mi się, że to spowodowało tą skuteczność [ROD-WYW-3]

Poparcie działkowców było na tyle duże, że odpowiedzieli także na wezwanie do przyjazdu na
manifestację, która okazała się być ostatecznym sposobem nacisku na polityków. Zorganizowana
we właściwym momencie przesądziła o zawarciu ostatecznego porozumienia co do kształtu ustawy.
Podczas prac nad projektem inicjatorzy nieustannie prowadzili dialog ze wszystkimi siłami
w parlamencie, z posłami oddelegowanymi do komisji, a także decydentami. Trafnym posunięciem
okazało się powierzenie funkcji pełnomocników komitetu związkowym prawnikom, którzy byli
dobrze przygotowanymi, merytorycznymi partnerami do rozmowy, nie tylko dla posłów, ale także
dla sejmowych legislatorów i ekspertów. Na korzyść inicjatorów działała duża wiedza na temat
regulowanych kwestii i umiejętność pokazania przewagi własnych rozwiązań nad poselskimi.
Wszystko to doprowadziło nie tylko do uchwalenia ustawy w odpowiednim terminie, ale także do
uzyskania dla finalnej wersji projektu poparcia wszystkich sił parlamentarnych.
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6 Podsumowanie i wnioski końcowe
Ostatni rozdział ma na celu podsumowanie najważniejszych ustaleń badawczych oraz
przeprowadzenie całościowej analizy pozwalającej na wyciągnięcie najważniejszych wniosków.
Najpierw dokonam zestawienia wybranych faktów dotyczących sześciu analizowanych
przypadków, aby przedstawić je w ujęciu porównawczym. Następnie przeprowadzę zbiorczą
analizę wyników w świetle teorii działania komunikacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem
mechanizmów, w jaki obywatelskie inicjatywy ustawodawcze mogą wpływać na system prawnopolityczny. Będzie to punkt wyjścia do końcowych uwag na temat roli badanego mechanizmu w
demokracji.

6.1 Obywatelska inicjatywa ustawodawcze - podobieństwa i różnice
Badane inicjatywy są istotnie zróżnicowane pod względem rodzajów podmiotów inicjujących,
przebiegu kampanii promocyjnych oraz dalszych prac parlamentarnych. Tabela 6.1 przedstawia
skrócone podsumowanie podstawowych faktów dotyczących wszystkich sześciu przypadków
analizowanych w prac.
Tabela 6.1. Porównanie analizowanych przypadków w zakresie podmiotu inicjującego,
kampanii oraz efektów.
Inicjatorzy

Kampania
promocyjna

Efekt
bezpośredni

Efekt pośredni

1. Trzej królowie
(3K)

-Jerzy
Kropiwnicki i
współpracownicy;
-Wsparcie NSZZ
„Solidarność” i
Kościoła
Katolickiego.

-Zaangażowanie
parafii i
stowarzyszeń
katolickich;
-Zaangażowanie
oddolne dużej
liczby
wolontariuszy.

-Dwukrotne
zgłaszanie
projektu
obywatelskiego;
-Dwukrotne
odrzucenie w
pierwszym
czytaniu.

-Ustanowienie
dnia wolnego w
Święto Trzech
Króli w wyniku
projektu
rządowego.

2. Bilety ulgowe
(B)

-Stowarzyszenia
Forum Młodych
PiS oraz NZS;
-Koalicja
organizacji
studenckich;
-Samorządy
studenckie.

-Organizowana w
wielu ośrodkach
(także przez
uczniów);
-Lokalni
koordynatorzy;
-Happeningi.

-Skierowanie do
prac w komisji a
potem całkowite
zamrożenie;
-Odrzucenie w
ponownej
kadencji.

-Podwyższenie
ulg dla studentów
do postulowanego
poziomu w
wyniku projektu
rządowego.
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Inicjatorzy

Kampania
promocyjna

Efekt
bezpośredni

Efekt pośredni

3. Parytety (P)

-I Kongres Kobiet -Oparcie na
i jego Rada
wolontariacie
Programowa.
uczestniczek
Kongresu;
-Nagłośnienie
medialne.

-Prace w
komisjach;
-Uchwalenie
kompromisowej
ustawy z kwotami
35%.

4. Repatriacja
(REP)

-Stowarzyszenia
Wspólnota Polska
i Związek
Repatriantów RP;
-Współpraca z
NSZZ
„Solidarność”,
ZHR i innymi.

-Początkowe
trudności;
-Zaangażowanie
różnych
podmiotów;
-Przełom po
podjęciu tematu w
mediach.

-Długa praca w
komisjach;
-Powstanie
projektów
konkurencyjnych;
-Zamrożenie prac
i dyskontynuacja.

-Kontrola NIK;
-Zwiększenie
finansowania;
-Prace nad nową
ustawą w kolejnej
kadencji.

5. Parki
narodowe (PN)

-Koalicja
organizacji
ekologicznych;
-Niezależni
eksperci.

-Organizowana
niezależnie przez
organizacje;
-Trudności w
zebraniu
podpisów;
-Oddolne
zaangażowanie.

-Długa praca w
komisjach;
-Wysłuchanie
publiczne;
-Zamrożenie prac
i dyskontynuacja.

-Brak wymiernych
efektów
(zachowanie
status quo).

-Duża,
profesjonalna
kampania
skierowana do
działkowców.

-Praca w
komisjach nad
czterema
projektami;
-Uchwalenia
projektu
obywatelskiego.

-

6. Ogrody
-Polski Związek
działkowe (ROD) Działkowców.

W trzech z sześciu przypadków inicjatorami była węższa bądź szersza koalicja organizacji
pozarządowych zajmujących się zbliżonymi kwestiami bądź mających w danej sprawie wspólne
stanowisko (B, PN, REP). W pozostałych przypadkach inicjatorami byli: pojedyncza organizacja
członkowska (ROD), organizatorzy ogólnopolskiego kongresu (P) i pojedynczy polityk ze
współpracownikami i wsparciem Kościoła oraz organizacji społecznych (3K). W tym ostatnim
przypadku można mówić o najbardziej jednoznacznej postaci lidera. W przypadku czterech z pięciu
pozostałych inicjatyw (B, PN, REP, P) w mniejszym bądź większym stopniu „twarzą” projektu
stawała się osoba reprezentująca go w Sejmie. Zazwyczaj osoba ta reprezentowała inicjatywę także
w mediach, lecz decyzje dotyczące najważniejszych działań podejmowane były w szerszym gronie
członków danego komitetu.
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Wszystkie kampanie promocyjne mające na celu zebranie podpisów miały zasięg
ogólnopolski i wymagały zaangażowania dużej liczby wolontariuszy zbierających podpisy.
Różnorodna była organizacja procesu zbierania. Modele jakie występowały w badanych
przypadkach to: oparcie się na własnych strukturach, bądź bazie członków (ROD, P), niezależne
zbieranie podpisów przez różne zaangażowanie organizacje (REP, PN, 3K), rekrutacja regionalnych
koordynatorów odpowiedzialnych za zbiórkę podpisów (B). Choć wszystkie komitety starały się
informować media o postępach kampanii, nie zawsze spotykało się to z oddźwiękiem. W dwóch
przypadkach członkowie komitetu deklarowali, że informacje przekazywane w mediach miały
zasadnicze znaczenie dla powodzenia kampanii (REP, P). W pozostałych, tradycyjne media
odgrywały mniejszą rolę, większą natomiast bezpośrednie dotarcie do członków lub komunikacja
internetowa. Niemal wszystkie (pięć z sześciu) komitety starały się także zbudować
rozpoznawalność poprzez opracowanie takich elementów jak własny logotyp i strona internetowa.
Wszystkie kampanie skończyły się zebraniem wymaganej liczby podpisów w przepisowym
czasie trzech miesięcy, choć liczba podpisów była zróżnicowana od nieco ponad 100 tysięcy do
niemal miliona podpisów. Dalsze losy zgłaszanych inicjatyw znacznie się od siebie różniły. Sześć
przypadków zostało dobranych celowo pod kątem wyniku formalnego: dwie z nich skończyły się
uchwaleniem (P, ROD), dwie odrzuceniem (3K, B), dwie zaś uległy dyskontynuacji (PN, REP).
Dodatkowo inicjatywa związana ze świętem Trzech Króli zgłaszana (i odrzucana) była dwukrotnie.
Te wyniki można nazwać bezpośrednim efektem zgłoszenia inicjatywy. Jednocześnie inicjatywy,
które zostały formalnie odrzucone lub prace nad nimi uległy dyskontynuacji inicjowały różnego
rodzaju równoległe procesy, które częstokroć prowadziły do uzyskania zamierzonych rezultatów. Są
to pośrednie efekty inicjatywy. Uwzględniając te fakty, wyróżnić można trzy ogólne typy
trajektorii, według których przebiegały analizowane działania:
A) Uchwalenie po modyfikacjach (P, ROD)
Inicjatywa przechodzi cały proces legislacyjny i zostaje uchwalona. Wcześniej jednak jej
zapisy stają się przedmiotem negocjacji i modyfikacji:
(1) zgłoszenie inicjatywy obywatelskiej,
(2) prace w komisjach – negocjacje i modyfikacje,
(3) uchwalenie zmodyfikowanej wersji ustawy.
B) Uchwalenie inną drogą (3K, BIL, REP)
Inicjatywa nie zostaje formalnie uchwalona (albo w wyniku odrzucenia przez parlament,
albo na skutek dyskontynuacji), lecz pierwotne postulaty w niej zawarte włączane są do
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projektu zgłaszanego przez inny podmiot w innym trybie (w trakcie prac nad inicjatywą
obywatelską, bądź po ich zakończeniu):
(1) zgłoszenie inicjatywy obywatelskiej,
(2) formalne odrzucenie inicjatywy bądź długotrwałe prace wiodące do dyskontynuacji,
(3) zgłoszenie projektu o zbliżonej treści przez inny podmiot mający inicjatywę
ustawodawczą,
(4) uchwalenie ustawy zgłoszonej przez inny podmiot.
C) Zamrożenie i odrzucenie (PN)
Inicjatywa jest przedmiotem długotrwałych prac, które nie przynoszą postępów. W pewnym
momencie prace zupełnie ustają, a inicjatywa ulega dyskontynuacji:
(1) zgłoszenie inicjatywy obywatelskiej,
(2) długotrwałe prace w komisjach,
(3) zamrożenie prac nad ustawą,
(4) dyskontynuacja.
Uwzględnienie w analizie zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich efektów inicjatyw zmienia
proporcje pomiędzy przypadkami, które można uznać za „wygrane” i „przegrane”. Obok dwóch
inicjatyw, które zostały przez parlament przyjęte (typ A), trzy kolejne – mimo formalnej porażki –
miały swój ciąg dalszy w postaci przyjęcia części bądź całości postulatów w innym projekcie
legislacyjnym (typ B). Stopień zgodności tych rozwiązań z pierwotnymi założeniami inicjatorów
był różny; od pełnej realizacji w przypadku święta Trzech Króli do uwzględniania tylko wybranych
rozwiązań w przypadku ustawy o repatriacji. W przypadku ustaw uchwalonych bezpośrednio na
podstawie propozycji obywatelskich, finalne zapisy mogą różnić się znacząco od pierwotnego
projektu (przykładem jest inicjatywa dotycząca wprowadzenia parytetów). Wśród badanych
przypadków tylko inicjatywa związana z parkami narodowymi nie doprowadziła do wprowadzenia
zmian w prawie (typ C).
Próba wyodrębnienia czynników, decydujących o tym, która inicjatywa przebiegała według
którego typu trajektorii zostanie przeprowadzona niżej. Ogólnie można jednak stwierdzić, że w
praktyce parlamentarnej akceptacja dla postulatów zgłaszanych przez grupę obywateli może być
odrębna od akceptacji podmiotu (organizacji lub poszczególnych osób), który w procesie
legislacyjnym tę grupę reprezentuje. Jeśli występuje podwójna akceptacja postulatów i podmiotu
mamy do czynienia z trajektorią typu A. Jeśli występuje akceptacja postulatów, ale nie podmiotu –
trajektorią typu B. Natomiast w przypadku braku akceptacji obydwu elementów z trajektorią
typu C.
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6.2 Obywatelska inicjatywa ustawodawcza w świetle teorii działania
komunikacyjnego
Zasadniczą częścią pracy jest analiza działania we wszystkich sześciu przypadkach z
wykorzystaniem typologii działania zaczerpniętej z teorii działania komunikacyjnego Jürgena
Habermasa. Tabela 6.2 przedstawia skrócone zestawienie ustaleń dotyczących różnych aspektów
działania w poszczególnych inicjatywach.
Zgodnie z przewidywaniami, w każdym z przypadków analiza materiałów źródłowych
wykazała obecność wszystkich czterech typów działania, choć przejawiających się w różny sposób
i w różnym nasileniu. We wszystkich inicjatywach działający aktorzy odnosili się zarówno do:
•

świata obiektywnego – opracowywali strategie pozwalające im osiągnąć zamierzony cel
(działanie strategiczne),

•

społecznego świata norm i wartości, których realizacji służyć miała podejmowana akcja
(działanie regulowane przez normy) ,

•

świata subiektywnego tj. do sposobu postrzegania podmiotu przez innych aktorzy
(działanie dramaturgiczne).

We wszystkich przypadkach można było wyróżnić także aspekt działania komunikacyjnego, które
odbywało się na dwóch najważniejszych poziomach: komunikacji z opinią publiczną i
popierającymi dany komitet obywatelami oraz komunikacji z parlamentarzystami w Sejmie.
Pierwszym wnioskiem jest stwierdzenie, że wszystkie podejmowane obywatelskie
inicjatywy ustawodawcze były działaniami wysoce złożonymi, których nie można zredukować po
prostu do wysunięcia pewnej propozycji zmiany legislacyjnej, która zostaje przyjęta bądź
odrzucona. Nie da się ich zrozumieć bez uwzględnienia aspektów strategicznych, normatywnych,
dramaturgicznych oraz komunikacyjnych.
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Tabela 6.2. Zestawienie różnych aspektów działania w analizowanych przypadkach według
czterodzielnej typologii Jürgena Habermasa.
Działanie
strategiczne

Działanie
Działanie
regulowane przez dramaturgiczne
normy

Działanie
komunikacyjne

1. Trzej królowie
(3K)

-Argumenty
ekonomiczne;
-Konflikt ze
środowiskami
pracodawców;
-Brak
wystarczającego
poparcia w
parlamencie.

-Uczczenie
katolickiego
święta
nakazanego;
-Symboliczne
dokończenie
dekomunizacji.

-Autoprezentacja
Jerzego
Kropiwnickiego.

-Rekordowe
poparcie
społeczne;
-Deklarowana
wola dialogu;
-Brak otwarcia
drugiej strony.

2. Bilety ulgowe
(B)

-Argument
inwestycji w
studentów;
-Utożsamienie
projektu z
opozycją;
-Zaostrzenie
konfrontacji.

-Wyrównywanie
szans;
-Walka o prawa
studenckie.

-Autoprezentacja
FM i NZS;
-Pokazanie
skuteczności
młodych ludzi;
-Kontekst
partyjny.

-Porozumienie
podczas kampanii;
-Nagłośnienie w
sferze publicznej;
-Zupełny brak
dialog u w Sejmie;
-Konflikt i
konfrontacja.

3. Parytety (P)

-Argument
niewykorzystaneg
o potencjału
kobiet;
-Otwartość na
kompromis;
-Poparcie
większości
parlamentarnej.

-Równość szans
-Reprezentowanie -Podnoszenie
kobiet i mężczyzn; Kongresu Kobiet. świadomości
-Demokracja;
społecznej;
-Przykład innych
-Otwartość na
państw.
negocjacje;
-Bezpośrednie
kontakty z
politykami.

4. Repatriacja
(REP)

-Argument
nieskuteczności
poprzednich
rozwiązań;
-Negocjacje
podczas prac
parlamentarnych;

-Zadośćuczynienie
-Sprawiedliwość
dziejowa;
-Dotrzymywanie
obietnic przez
państwo.
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-Wypełnienie
„Testamentu
Macieja
Płażyńskiego”.

-Podnoszenie
świadomości
społecznej;
-Dialog pozorny w
Sejmie;
-Rozłam w
komitecie i spór o
granice
kompromisu.

Działanie
strategiczne
5. Parki
narodowe (PN)

-Argument
nieskuteczności
poprzednich
rozwiązań;
-Konfrontacja z
samorządami ;
-Niewystarczające poparcie
polityczne.

6. Ogrody
-Argument
działkowe (ROD) korzyści z
działek;
-Uzyskanie
poparcia
wszystkich partii
opozycyjnych;
-Walka o zapisy
podczas komisji.

Działanie
Działanie
regulowane przez dramaturgiczne
normy

Działanie
komunikacyjne

-Ochrona
przyrody;
-Sprawiedliwość;
-Demokracja,
porządek
konstytucyjny.

-Autoprezentacja
jako koalicja
organizacji.

-Mała obecność w
sferze publicznej;
-Dialog pozorny w
Sejmie, brak
kontaktów z
decydentami;
-Spór z innymi
siłami
społecznymi.

-Demokracja,
samostanowienie;
-Zapewnienie
działkowcom
praw nabytych.

-Autoprezentacja
PZD jako
organizacji
reprezentującej i
broniącej milion
członków.

-Intensywna
komunikacja z
działkowcami;
-Naciski na
polityków,
demonstracje;
-Negocjacje z
parlamentarzystami.

W rozdziałach dotyczących poszczególnych przypadków, starałem się w każdym z nich
wyodrębnić różne aspekty działania. Wymagało to każdorazowo całościowego spojrzenia na
kontekst społeczny i przebieg danej inicjatywy. Analizując całość materiału można przedstawić
ogólne wnioski dotyczące każdego z czterech typów działania.
Strategiczny aspekt działania zależał w dużej mierze od kontekstu, w którym działał komitet
i aktualnego rozkładu sił parlamentarnych. Planowanie strategiczne w przypadku inicjatyw
obywatelskich uwzględniało zazwyczaj tzw. „arytmetykę” sejmową, czyli szacowanie ilu
parlamentarzystów z poszczególnych klubów może inicjatywę poprzeć. W niektórych przypadkach
już na wczesnym etapie prac ujawniał się niedostatek poparcia politycznego (3K, B), w innych
jednak trudno było jednoznacznie oszacować poparcie dla projektu (REP, ROD). Także sytuacje w
których wypowiedzi przedstawicieli klubów pozwalały na założenie, że poparcie dla inicjatywy jest
wystarczające (PN, P) nie gwarantowały ostatecznego sukcesu. Specyfika prac parlamentarnych
nad ustawami w komisjach sprawiała, że przedstawiciele komitetów niejednokrotnie pozbawieni
byli bezpośredniego wpływu na tryb tych prac (np. wobec niezwoływania posiedzeń podkomisji),
co znacząco utrudniało wszelkiego rodzaju planowanie strategiczne.
Aspekt działania regulowanego przez normy uwidaczniał się w większości omawianych
przypadków ze względu na specyfikę trybu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Jest ona
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podejmowana zazwyczaj w odniesienia do kwestii, które nie są obojętne etycznie, w celu realizacji
określonych wartości. W przeciwnym razie trudno byłoby zmobilizować do pracy społecznej
członków komitetów, a jeszcze trudniej przekonać 100 tysięcy obywateli. W niektórych
inicjatywach kwestie powinności i roszczenia do słuszności wysuwały się bardziej na pierwszy plan
(3K, P, REP) niż w pozostałych (B, PN, ROD), gdzie częściej sięgano do argumentów z innych
porządków. Także w tych inicjatywach istotne były jednak odwołania do norm i wartości, nawet
jeśli nie zostały wyrażone wprost. Co istotne, we wszystkich przypadkach, niezależnie od tematu
inicjatywy i związanych z nim porządków normatywnych obecne było odwołanie do wartości, jaką
stanowi obywatelskie uczestnictwo w stanowieniu prawa poprzez mechanizmy demokracji
bezpośredniej.
Dramaturgiczny aspekt działania występował w różnych inicjatywach w niejednakowym
nasileniu, ponieważ nie we wszystkich przypadkach dla inicjatorów istotne były odwołania
autotematyczne. Zróżnicowany był charakter podmiotów podejmujących inicjatywy. W przypadku
jednoznacznych podmiotów w rodzaju jednej, określonej organizacji (ROD), środowiska
skupionego wokół konkretnego wydarzenia (P), czy wyrazistego lidera (3K) odwołania takie były
bardziej wyraźne niż w sytuacji, gdy podmiot był bardziej zdecentralizowany i tworzyło go kilka
współdziałających organizacji (REP, PN).
Działanie komunikacyjne dotyczyło poszukiwania porozumienia na kilku odrębnych
poziomach. Odnosiło się zarówno do porozumienia wewnątrz samego komitetu, jak i komunikacji z
opinią publiczną, a za jej pośrednictwem z ogółem obywateli i wreszcie osiągania porozumienia z
parlamentarzystami. W ujęciu Habermasa działanie komunikacyjne było czwartym typem działania,
ale jednocześnie swoistym meta-działaniem, które zawierało w sobie wszystkie pozostałe (por.
rozdz. 3). W kontekście analizy zebranego materiału empirycznego można to twierdzenie
interpretować jako zależność przebiegu działania komunikacyjnego od innych aspektów działania.
Obrane taktyki i strategie (bądź ich brak), normy i wartości do których się odwoływano, sposób i
charakter autoprezentacji – wszystko to miało wpływ na to, czy i w jaki sposób uda się osiągnąć
porozumienie na różnych poziomach.
Analiza działania komunikacyjnego jest kluczowa dla wyjaśnienia czynników powodzenia
bądź niepowodzenia poszczególnych inicjatyw, a także opisanego wyżej zróżnicowania trajektorii
ich przebiegu. Tabela 6.3 przedstawia zidentyfikowane czynniki sprzyjające i hamujące osiąganie
porozumienia na poziomie komunikacji z opinią publiczną i z politykami.
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Tabela 6.3. Czynniki sprzyjające i hamujące porozumienie na różnych poziomach
komunikacji
Komunikacja z opinią
publiczną
Czynniki sprzyjające

Czynniki hamujące

Formuła

obywatelskiej

Komunikacja z politykami

-Starania o utrzymanie poparcia
i zainteresowania także w
trakcie prac parlamentarnych
(B, ROD, 3K, P);
-Stałe informowanie o
postępach prac (PN, ROD);
-Angażowanie do dodatkowych
działań (P, ROD).

-Otwartość na współpracę z
różnymi ugrupowaniami
(P, OD);
-Otwartość na kompromis
(P, ROD);
-Kontakty z decydentami
podczas całego procesu
(P, ROD, REP).

-Brak komunikacji z opinią
publiczną (REP, PN);
-Konflikt z innymi grupami
społecznymi (PN).

-Utożsamienie komitetu z jedną
opcją polityczną (3K, B);
-Niechęć do ustępstw (REP);
-Brak kontaktów z
parlamentarzystami/
decydentami (PN, B).

inicjatywy

ustawodawczej

niejako

wymusza

konieczność

komunikacji i poszukiwania porozumienia pomiędzy różnymi aktorami społecznymi. W
przeciwieństwie do zwykłego trybu legislacyjnego (np. rządowych projektów ustaw), gdzie
wnioskodawca może przeforsować własny projekt praktycznie bez dyskusji, o ile tylko
zagwarantowane ma poparcie większości parlamentarnej, inicjatorzy projektu obywatelskiego
postawieni są w sytuacji podwójnej sytuacji komunikacyjnej. Muszą zdobyć poparcie dużej grupy
co najmniej 100 tysięcy obywateli, a następnie utrzymać je, aby zachować legitymację do dalszego
działania i wsparcie opinii publicznej. Muszą przedstawić projekt w Sejmie i zdobyć tam poparcie
większości parlamentarnej.
Jakie czynniki sprzyjały zdobyciu poparcia opinii publicznej? Wszystkie analizowane
inicjatywy zebrały wymaganą prawem bądź większą liczbę podpisów. Po wprowadzeniu danej
ustawy do Sejmu bardzo ważna okazywała się kwestia podtrzymania zainteresowania opinii
publicznej i utrzymania łączności z „bazą społeczną” projektu, tak aby parlamentarzyści czuli
społeczny nacisk. Utrzymaniu poparcia służyło organizowanie spotkań, demonstracji i
happeningów, które w wielu przypadkach przyciągały uwagę mediów. Część komitetów
przekazywało zainteresowanym obywatelom bezpośrednie relacje dotyczące prac parlamentarnych
np. za pośrednictwem własnych czasopism. Dobrym sposobem komunikacji z obywatelami było
zachęcanie ich do działań wspierających przedstawicieli komitetu podczas prac parlamentarnych –
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np. do wysyłania listów do posłów-członków komisji zajmujących się danym projektem.
Najbardziej zdecydowanie działania tego typu prowadzili inicjatorzy ustawy o ogrodach
działkowych. Mieli oni ułatwione zadanie, ponieważ zwracali się do osób będących zrzeszonymi
członkami związku, jednak skala listów, spotkań z posłami w terenie i wreszcie demonstracji
niewątpliwie przyczyniła się do lepszego traktowania projektu w sejmie. Na drugiej stronie skali
można wskazać inicjatywę dotyczącą parków narodowych, gdzie oprócz informowania o postępach
prac, w małym stopniu mobilizowano zwolenników inicjatywy, podczas gdy wystąpienia
samorządów przeciwnych projektowi stały się z czasem dużo bardziej wyraźne. Niewątpliwie
przyczyniło się to do bezowocnego zakończenia inicjatywy.
W komunikacji z politykami można wyróżnić kilka czynników sprzyjających i hamujących.
Porozumienie utrudniało bądź uniemożliwiało utożsamienie komitetu inicjatywy z jedną tylko
opcją polityczną. Uruchamiało to zazwyczaj typowy proces walki frakcyjnej i zatracało wartość
związaną z poparciem społecznym dla projektu. Z drugiej strony, zyskiwały inicjatywy, które nie
tylko potrafiły przedstawić projekt jako „apolityczny”, ale odnajdowały język porozumienia z
wieloma klubami parlamentarnymi jednocześnie. Najlepszym przykładem jest inicjatywa ROD,
gdzie finalnie za projektem zagłosowały wszystkie kluby sejmowe. Większość, choć nie tak
jednoznaczną uzyskał też projekt parytetowy. Inicjatorki wykorzystywały tam m.in. sejmowe
struktury idące w poprzek podziałów partyjnych. Dużą rolę odegrała tu także otwartość na
kompromis i gotowość do daleko posuniętych negocjacji w stosunku do oryginalnych propozycji.
Umiejętność zrezygnowania bądź złagodzenia części własnych żądań, aby osiągnąć
porozumienie,

była

kolejną

ważną

okolicznością

umożliwiającą

skuteczne

działanie

komunikacyjne. Warto w tym miejscu zauważyć, że na tym tle mogły też powstawać konflikty
wewnątrz komitetu (jak miało to miejsce przy ustawie repatriacyjnej), w sytuacji gdy część
inicjatorów nie czuła się uprawniona do czynienia ustępstw niejako w imieniu wszystkich
podpisanych obywateli. Analizowane przypadki wskazują też jednoznacznie, że w aktualnej
praktyce parlamentarnej nie jest możliwe osiągnięcie porozumienia bez prowadzenia rozmów z
szefami klubów i decydentami partyjnymi. Nie wszystkim komitetom udało się zorganizować
spotkania z premierem czy marszałkiem sejmu, podczas gdy to właśnie te osoby decydują de facto
o priorytetach prac parlamentarnych i mają w ręku narzędzia do ich przyspieszania i spowolnienia.
Dla tych komitetów, które takie spotkania organizowały był to z kolei ważny czynnik ułatwiający
osiągnięcie końcowego sukcesu.
Od przebiegu działania komunikacyjnego zależał w dużej mierze finalny wynik inicjatywy i
trajektoria jej przebiegu. Ważne jest tu, wprowadzone wcześniej, rozróżnienie na komunikację z
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opinią publiczną i z parlamentarzystami. Tam, gdzie udało się osiągnąć porozumienie na obydwu
tych poziomach, inicjatywa zakończyła się pełnym sukcesem (trajektoria A). Tam gdzie dobrze
przebiegała komunikacja z opinią publiczną, a przeszkody pojawiły się podczas prac w sejmie,
otwierała się możliwość pośredniego wprowadzenia pierwotnych postulatów (trajektoria B). Chodzi
o sytuację, w której postulowane zmiany były na tyle dobrze przyjmowane przez duże grupy
obywateli, że rządzący czuli się w obowiązku wprowadzić je przynajmniej w jakimś stopniu do
systemu, mimo iż z różnych przyczyn nie byli w stanie porozumieć się bezpośrednio z inicjatorami
podczas prac parlamentarnych. Wreszcie tam, gdzie nie udało się ani osiągnąć porozumienia w
sejmie, ani utrzymać odpowiednio dużego poparcia obywateli w sferze publicznej, inicjatywa
zakończyła się bez sukcesu (trajektoria C).

6.3 Obywatelska inicjatywa ustawodawcza a funkcjonowanie
demokracji w Polsce
Ważnym pytaniem, na które odpowiedź miało przynieść badanie było określenie roli, jaką odgrywa
mechanizm obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej we współczesnej polskiej demokracji.
Odpowiedzi na to pytanie udzielić można analizując podejmowane inicjatywy jako działanie
komunikacyjne,

dzięki

któremu

poszerza

się

przestrzeń

dialogu

pomiędzy

władzą

a

społeczeństwem obywatelskim.
Politykę można postrzegać tylko jako grę interesów różnych grup w społeczeństwie, ale jest
to podejście zawężające. Według Habermasa socjologiczne badania nad demokracją ewoluowały na
przestrzeni lat i stopniowo odchodziły od „normatywnych modeli demokracji”, które skupiały się
na pogłębianiu rozumienia wartości demokratycznych i sposób ich realizacji w kierunku tzw.
„podejść realistycznych” analizujących politykę tylko jako quasi-ekonomiczną grę interesów195.
Habermas próbuje wyjść poza ten model i wprowadza pojęcie „władzy komunikacyjnej” (tj.
opierającej się na działaniu komunikacyjnym) oraz proponuje model „polityki deliberatywnej”
oparty o wzajemną wymianę racji. Przedkłada wspólne dochodzenie do porozumienia nad walkę,
gdzie każda grupa koncentruje się jedynie na uzyskaniu korzystnego dla siebie rezultatu.
Ważnym obszarem, na przykładzie którego Habermas pokazuje w jaki sposób polityka
deliberatywna może działać w praktyce jest wpływ podmiotów społeczeństwa obywatelskiego na
kształtowanie systemu politycznego (zob. rozdz. 3.3) W modelu Habermasa konkretne społeczne
problemy identyfikowane są przez jednostki bądź grupy na peryferiach sfery publicznej (1),
następnie zostają podjęte i opracowane przez podmioty społeczeństwa obywatelskiego (2) i – jeśli
195 J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie..., op. cit., s. 349–350.

232

zostaną odpowiednio nagłośnione w sferze publicznej (3) – mogą finalnie wywrzeć wpływ na
system polityczny (4). Model ten można zastosować do analizy badanych przypadków
obywatelskich inicjatyw ustawodawczych, ponieważ mamy tu do czynienia z oddolnym
formułowaniem postulatów, które po nagłośnieniu mają wywołać zmianę w systemie. Mechanizm
prawny inicjatywy obywatelskiej, daje niejako gwarancję, że po spełnieniu określonych warunków,
władza ustawodawcza musi przynajmniej wprowadzić daną sprawę do porządku obrad. Tabela 6.4
pokazuje wszystkie sześć badanych przypadków w podziale na poszczególne etapy omawianego
wyżej modelu wprowadzania zmiany do systemu politycznego.
Tabela 6.4. Wprowadzania zmiany do systemu politycznego w podziale na etapy
1. Środowisko
identyfikacji
problemu

2. Podjęcie i
tematyzacja
problemu

3. Nagłośnienie w 4. Włączenie do
sferze publicznej agendy systemu
politycznego

1. Trzej królowie
(3K)

Inicjatywa
Jerzego
Kropiwnickiego

Lokalne obchody
święta w Łodzi

Kampania z
Uchwalenia inną
udziałem Kościoła drogą
Katolickiego
(trajektoria B)

2. Bilety ulgowe
(B)

Społeczność
studentów i
uczniów

Podejmowanie
przez NZS, PS i
inne

Kampania na
uczelniach i w
szkołach

3. Parytety (P)

Badacze
zagadnienia

Podjęcie podczas Kampania wśród
I Kongresu Kobiet uczestniczek w
mediach

Uchwalenie po
modyfikacjach
(trajektoria A)

4. Repatriacja
(REP)

Potomkowie
Polaków i osoby
je wspierające

Podjęcie przez
organizacje
zajmujące się
repatriantami

Kampania w
mediach oraz w
przestrzeni
publicznej

Uchwalenia inną
drogą
(trajektoria B)

5. Parki
narodowe (PN)

Aktywiści
starający się o
nowe parki
narodowe

Podjęcie przez
organizacje
ekologiczne

Kampania w
mediach oraz w
przestrzeni
publicznej

Zamrożenie i
odrzucenie
(trajektoria C)

6. Ogrody
Wyrok TK
działkowe (ROD) wymuszający
zmiany

Podjęcie przez
PZD

Kampania wśród Uchwalenie po
działkowców, w
modyfikacjach
tym demonstracje (trajektoria A)

Uchwalenia inną
drogą
(trajektoria B)

Problemy i zagadnienia w omawianych przypadkach były wstępnie identyfikowane w różny
sposób. Świadomość problemu istniała w szerszej grupie społecznej, której dotyczyły dane przepisy
(np. temat zniżek komunikacyjnych wśród studentów). W innych przypadkach stykały się z
problemem osoby zainteresowane danym tematem (np. aktywiści postulujący tworzenie nowych
parków narodowych, naukowcy zainteresowani mechanizmami prawnego wspierania kobiet).
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W innych inicjatywach temat został sformułowany w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bądź
zainicjowany jako indywidualny pomysł lidera.
Na drugim etapie, problem, który początkowo funkcjonował w mniejszych środowiskach,
bądź nie był jeszcze skonkretyzowany, zostaje podjęty przez organizacje i instytucje, a następnie
przedstawiony w formie pomysłu na obywatelską inicjatywę ustawodawczą. W wielu przypadkach
(B, REP, PN, ROD) na tym etapie temat zostaje opracowany przez organizacje obywatelskie, które
wypracowują własne propozycje w sytuacjach, gdy dotychczasowe rozwiązania prawne w danym
obszarze nie są odpowiednie do sytuacji, którą w założeniu mają regulować. W przypadku
inicjatywy parytetowej problem został podjęty na Kongresie Kobiet i opracowany podczas sesji
tematycznych. W przypadku inicjatywy dotyczącej Święta Trzech Króli pierwotny pomysł
prezydenta Kropiwnickiego został podjęty poprzez organizację lokalnych łódzkich obchodów z
udziałem przedstawicieli innych samorządów i Kościoła i w ten sposób niejako przygotowany do
dalszego rozwinięcia.
Na trzecim etapie, opracowane tematy nagłaśniane były w sferze publicznej. Konieczność
zebrania stu tysięcy podpisów wymuszała przeprowadzenia szerszej kampanii i przedstawienie
propozycji bezpośrednio obywatelom. Na tym etapie korzystano z pomocy mediów tradycyjnych i
internetowych, dzięki czemu możliwe było dotarcie z informacją do obywateli, którzy w innych
okolicznościach nie wiedzieliby ani o inicjatywie, ani o temacie lub problemie, który stał u jej
początków. W przypadku niektórych działań etap nagłaśniania nie kończył się wraz z zakończeniem
kampanii zbierania podpisów, lecz był kontynuowany podczas prac w parlamencie. Przykładem
mogą być pikiety, demonstracje, spotkania z posłami organizowane podczas prac nad inicjatywą
dotyczącą ROD.
Na ostatnim etapie realizacji inicjatywy temat jest podejmowany przez system polityczny.
W kontekście inicjatyw oznaczałoby to prace parlamentarne nad daną inicjatywą. Miały one bardzo
różny przebieg. W większości analizowanych przypadków doprowadziły do bezpośredniego albo
pośredniego uwzględniania postulatów w systemie prawnym. Analizując te fakty w ramach
teoretycznego modelu wprowadzania zmiany do systemu można uznać to za zwieńczenie procesu
nagłaśniania problemu w sferze publicznej. Nawet w przypadku kontrprzykładu – inicjatywy
dotyczącej parków narodowych – istotny wpływ miała kwestia obecności tematu w sferze
publicznej. W tym przypadku równie dużą popularność co inicjatorzy, zdobyli ich przeciwnicy, a to
skutecznie zniwelowało siłę argumentów inicjatorów.
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Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze mogą być skutecznym narzędziem wpływu na
system prawno-polityczny poprzez nagłośnienie problemu w sferze publicznej. Tym też można
zapewne wytłumaczyć stosunkowo wysoką i utrzymującą się na przestrzeni lat popularność
wykorzystania w Polsce tego instrumentu. Organizacja akcji tego typu jest skomplikowana i
pracochłonna. Badania pokazały, że w wielu przypadkach kontakty osób zaangażowanych w
inicjatywę pozwalałyby, teoretycznie, na zdobycie sojuszników wśród parlamentarzystów i
wykorzystanie trybu poselskiej inicjatywy ustawodawczej. Nie korzystali oni jednak z tej
możliwości, a wybierali tryb inicjatywy obywatelskiej po to, aby zachować niezależność polityczną
i reprezentować społeczeństwo obywatelskie, zweryfikować realne poparcie obywatelskie i jego
skalę, silniej zaistnieć w sferze publicznej, po czwarte korzystać z przywilejów przynależnych tego
typu projektom196.
Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze mają nierzadko szersze oddziaływanie niż tylko
uzyskanie konkretnych zmian prawnych. Wiąże się ono z komunikacyjnymi, dramaturgicznymi
i normatywnymi aspektami działań i ich obecnością w sferze publicznej. Kampanie dotyczące
obywatelskich inicjatyw ustawodawczych przyczyniają się do zmian w świadomości społecznej.
Obok nagłośnienia zagadnień, wpływają na zmianę norm, wartości i postaw. Wątek ten poruszało
wielu przedstawicieli komitetów inicjatyw. Często kwestię zwiększenia społecznej wrażliwości, np.
na problemy repatriantów organizatorzy stawiali na równi lub wyżej niż wprowadzenie do prawa
konkretnych, postulowanych w projekcie zapisów. Osoby zaangażowane w kampanię mogły
wzmocnić istniejący lub utworzyć nowy ruch społeczny. Udana inicjatywa ustawodawcza
wzmocniła np. środowisko skupione wokół Kongresu Kobiet, które później przekształciło się w
stowarzyszenie. Innym przykładem są osoby, które wspierały zbieranie podpisów na rzecz
przywrócenia święta Trzech Króli. Po wprowadzeniu tej zmiany, zaangażowały się w organizację
uroczystych obchodów święta organizując tzw. orszaki trzech króli. Były przewodniczący NZS
twierdził, iż udana kampania zbierania podpisów pod inicjatywą związaną z ceną biletów dla
studentów była ważnym impulsem w rozwoju tej organizacji studenckiej.
Niewątpliwie obywatelskie inicjatywy ustawodawcze przyczyniają się do wzbogacenia sfery
publicznej w rozumieniu Habermasa. Główną trudność i bolączkę upatruje on w tym, że aktorzy
działający współcześnie w sferze publicznej mają zbyt małą siłę oddziaływania, aby wpłynąć na
realne procesy decyzyjne w systemie politycznym. Sytuacja zgłoszenia inicjatywy obywatelskiej
jest tu wyjątkowa o tyle, że aktorzy inicjujący takie działania mogą skoordynować w czasie
działania w sferze publicznej z pracami nad projektem w parlamencie. W ten sposób mogą uzyskać
196 Pośrednio potwierdzają to także sytuacje w których projekty poselskie zgłaszane były jako wsparcie projektu
obywatelskiego (np. w 3K, B). Przez inicjatorów traktowane były raczej jako obciążenie niż pomoc.
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dużo większy wpływ na system polityczno-prawny niż gdyby po prostu upominali się o pewne
rozwiązania działając w sferze publicznej. Przy czym trzeba pamiętać, że zarówno w ujęciu
teoretycznym Habermasa, jak i w praktyce polskiego parlamentaryzmu uzyskanie takiego wpływu
przez podmioty z zewnątrz systemu jest wyjątkiem i odstępstwem od reguły197.
W toku badania zidentyfikowano także poważne wady i ograniczenia w założeniach
i praktyce stosowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Wynikały zarówno z samej
konstrukcji prawnej tego instrumentu w polskim prawodawstwie, jak i ze sposobu traktowania
inicjatyw obywatelskich w parlamencie.
Krytycznie należy ocenić praktykę dyskontynuacji projektów obywatelskich po upływie
dwóch kadencji sejmowych (zob. rozdz. 2). Zarówno w opinii ekspertów, jak i członków komitetów
inicjatyw jest to rozwiązanie sprzeczne z duchem Ustawy o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli. W praktyce daje to dodatkowe możliwości blokowania projektów
obywatelskich przez niechętną im większości sejmową. Pozwala na faktyczne odrzucenie projektu
poprzez przedłużanie prac nad nim, a nie poprzez głosowanie. Z perspektywy osób popierających
dany dany projekt jest to lekceważenie ich wysiłku i ignorowanie głosu obywateli.
Inną destrukcyjną praktyką, stosowaną w niektórych badanych przypadkach było
blokowanie prac nad projektami przez niezwoływanie posiedzeń nadzwyczajnych podkomisji
powołanych do prac nad projektem. W tych przypadkach obywatele nie mają żadnych prawnych
możliwości interwencji, ponieważ decyzje należą wyłącznie do przewodniczących komisji.
Uregulowania wymagałyby także nieokreślone kwestie związane z uczestnictwem przedstawicieli
komitetu inicjatywy w pracach komisji oraz podczas II i III czytania projektu. W wielu przypadkach
członkowie komitetów inicjatyw nie byli informowani o zwoływaniu posiedzeń komisji
pracujących nad ich projektami. Stwarzano im także utrudnienia w wejściu na teren Sejmu.
Praktyki te utrudniają lub uniemożliwiają to, co wydaje się w całym mechanizmie najważniejsze –
wejście w dialog z obywatelami oraz ich udział w pracy na rzecz osiągnięcia porozumienia
(działanie komunikacyjne). Niemal we wszystkich badanych przypadkach podkreślano, że czas 3
miesięcy dla zebrania 100 tysięcy podpisów jest zbyt krótki. Musi to być skoordynowana akcja
ogólnopolska angażująca setki lub tysiące wolontariuszy. Komitet musi otrzymać pocztą oryginalne
karty z podpisami i je zweryfikować. Wszystko to sprawia, że komitet, aby zdążyć musi działać pod
wielką presją czas. Krótki okres kampanii ogranicza też ważną rolę jaką pełnią obywatelskie
inicjatywy ustawodawcze dla nagłaśniania istotnych problemów społecznych w sferze publicznej.
197 Agnieszka Dudzińska, która opisała polski proces legislacyjny jako obieg zamknięty w rozumieniu Niklasa
Luhmanna, nazwała takie momenty „epizodami otwarcia”. Por. A. Dudzińska, System zamknięty. Socjologiczna
analiza procesu legislacyjnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
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ustawodawczej, w szczególności dotyczących bezwzględnego zniesienia zasady dyskontynuacji
oraz wydłużenia czasu na kampanię promocyjną mogłyby przyczynić się do lepszego
funkcjonowania tej instytucji demokracji semibezpośredniej198.
W pracy starałem się pokazać, jak instrument obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
wykorzystywany jest obecnie w praktyce społecznej. Przy wszystkich swoich wadach, tworzy
potencjalną przestrzeń do spotkania obywateli i przedstawicieli władzy ustawodawczej wokół
konkretnego problemu. Wymusza sytuację komunikacyjną, w której inicjatorzy danej propozycji
muszą szukać poparcia w sferze publicznej oraz porozumienia z parlamentarzystami.
Teoria działania komunikacyjnego zastosowana do analizy obywatelskich inicjatyw
ustawodawczych pozwoliła ukazać złożoność stojących za nimi działań społecznych. Dzięki tej
ramie teoretycznej możliwe było wyodrębnienie różnych aspektów działania: strategicznego,
regulowanego przez normy, dramaturgicznego i komunikacyjnego. Szczególnie przebieg tego
ostatniego decydował w znacznym stopniu o sukcesie bądź porażce danej inicjatywy. Pokazuje to,
że – zgodnie z koncepcją Habermasa – prawdziwy udział obywateli w demokracji nie jest możliwy
bez podjęcia wysiłku działania zorientowanego na porozumienie.
Analiza trajektorii przebiegu poszczególnych projektów i sposobu, w jaki oddziaływały na
zmianę systemu prawno-politycznego wykazała, że obywatelskie inicjatywy oddziałują często w
sposób pośredni, nie wprost. Inicjatywa pozornie przegrana, może otworzyć drogę do
wprowadzenia oczekiwanych przez organizatorów rozwiązań prawnych. Skutkami inicjatyw są nie
tylko zmiany legislacyjne, ale także zmiany świadomości społecznej, zmiany dominujących
dyskursów, wprowadzanie nowych tematów do sfery publicznej. Prowadząc kampanie poparcia dla
inicjatyw wzmacniają się bądź tworzą nowe podmioty społeczeństwa obywatelskiego. Wszystko to
sprawia, że pomimo wielu trudności i systemowych blokad jakie mogą napotkać inicjatywy, co
roku zgłaszane są nowe. Ważne, aby ta energia działających obywateli nie była marnowana, ale
przekładała się na wzmacnianie mechanizmów demokratycznych w państwie i wypracowywanie
rozwiązań dobrych dla ogółu obywateli.

198 Rekomendacje zmian legislacyjnych w tym obszarze wypracowała m.in. fundacja Instytut Spraw Obywatelskich,
która projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli popierany przez
ponad 200 000 osób przekazała 17.08.2017 prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie,
https://obywateledecyduja.pl/kampania/tak-dla-ustaw-obywatelskich/
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Aneks I. Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze wniesione
do Sejmu w latach 1999-2016
Lp

Kaden
cja

Data
wpłynięcia

Ostateczny
wynik*

1

III

Obywatelski projekt Ustawy o zachowaniu narodowego
charakteru strategicznych zasobów naturalnych w kraju

4.10.1999

Uchwalony

2

III

Obywatelski projekt Ustawy o Fundacji Edukacji Narodowej

15.12.2000

Dyskontynuacja

3

III

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustaw o zaopatrzeniu
emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu
Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

8.03.2001

Dyskontynuacja

4

III

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela

12.03.2001

Uchwalony

5

III

Obywatelski projekt ustawy o zakazie promowania przemocy w
środkach masowego przekazu

14.08.2001

Dyskontynuacja

6

IV

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw oraz ustawy o odpadach

18.06.2002

Uchwalony

7

IV

Obywatelski projekt ustawy - Kodeks karny

11.07.2002

Dyskontynuacja

8

IV

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej

14.02.2003

Dyskontynuacja

9

IV

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu

29.04.2003

Uchwalony

10

IV

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo
farmaceutyczne, ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy
Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę
o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych

14.08.2003

Uchwalony

11

IV

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca
1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa

30.01.2004

Dyskontynuacja

12

IV

Obywatelski projekt ustawy o finansowaniu świadczeń opieki
zdrowotnej

5.07.2004

Dyskontynuacja

13

IV

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług

25.08.2004

Dyskontynuacja

14

IV

Obywatelski projekt ustawy Fundusz Alimentacyjny

2.11.2004

Uchwalony

15

IV

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

21.02.2005

Uchwalony

*

Tytuł

Stan na 31.12.2016.
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Lp

Kaden
cja

Data
wpłynięcia

Ostateczny
wynik

16

IV

Obywatelski projekt ustawy o restrukturyzacji i prywatyzacji
Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi SA

25.02.2005

Dyskontynuacja

V

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw

17

8.05.2006

Dyskontynuacja

18

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego

24.04.2008

Uchwalony

19

VI

Obywatelski projekt ustawy o przywróceniu Święta Trzech
Króli**

24.06.2008

Odrzucony

20

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych

31.12.2008

Wycofany

21

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o
uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego

23.03.2009

Odrzucony

22

VI

Obywatelski projekt ustawy o przywróceniu dnia wolnego od
pracy w Święto Trzech Króli

17.04.2009

Odrzucony

23

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

16.06.2009

Odrzucony

24

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy
- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w
związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach
kandydatów

22.01.2010

Uchwalony

25

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

27.05.2010

Dyskontynuacja

26

VI

Obywatelski projekt ustawy o działalności spółdzielni
mieszkaniowych

2.07.2010

Odrzucony

27

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego

11.08.2010

Dyskontynuacja

28

VI

Obywatelski projekt ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej
Polskiej osób pochodzenia polskiego deportowanych i
zesłanych przez władze Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich

15.09.2010

Dyskontynuacja

29

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie
przyrody

9.11.2010

Dyskontynuacja

30

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw

9.12.2010

Odrzucony

31

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw

4.07.2011

Odrzucony

Tytuł

** Pogrubioną czcionką zaznaczono inicjatywy, którym poświęcono w pracy studia przypadków.
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32

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

18.07.2011

Dyskontynuacja

33

VI

Obywatelski projekt ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie
większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA

4.08.2011

Odrzucony

34

VI

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego

9.08.2011

Dyskontynuacja

35

VI

Obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt

17.08.2011

Dyskontynuacja

36

VII

Obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych sądów
powszechnych oraz o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów
powszechnych

31.05.2012

Odrzucony

37

VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty

6.06.2012

Odrzucony

38

VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego

21.06.2012

Prace trwają

39

VII

Obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych

12.10.2012

Uchwalony

40

VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży

21.03.2013

Odrzucony

41

VII

Obywatelski projekt ustawy „WOLNA NIEDZIELA” o zmianie
ustawy - Kodeks pracy

19.09.2013

Odrzucony

42 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty.

28.01.2014

Prace trwają

43 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie
zwierząt

25.04.2014

Wycofany

44 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku - Kodeks karny.

1.08.2014

Odrzucony

45 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także
niektórych innych ustaw.

27.08.2014

Prace trwają

46 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw.

15.09.2014

Odrzucony

47 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw.

1.12.2014

Uchwalony

48 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks
wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

21.01.2015

Odrzucony

49 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży oraz niektórych innych ustaw.

7.08.2015

Odrzucony

50 VII

Obywatelski projekt ustawy o ustanowieniu 17 października
Dniem Sprzedaży Bezpośredniej.

7.08.2015

Prace trwają

Tytuł
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51 VII

Obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

7.08.2015

Prace trwają

52 VII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw.

7.10.2015

Uchwalony

53 VIII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty.

26.11.2015

Prace trwają

54 VIII

Obywatelski projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

12.01.2016

Wycofany

55 VIII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych
innych ustaw.

29.01.2016

Prace trwają

56 VIII

Obywatelski projekt ustawy o utworzeniu Uniwersytetu
Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

4.02.2016

Prace trwają

57 VIII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września
2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

29.03.2016

Prace trwają

58 VIII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych
ustaw.

19.07.2016

Prace trwają

59 VIII

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia
1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

19.08.2016

Odrzucony

60 VIII

Obywatelski projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym
rodzicielstwie.

9.09.2016

Odrzucony

61 VIII

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.

22.09.2016

Prace trwają
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Aneks II. Częstotliwość występowania kodów w całości
materiału badawczego
Odsetek
wszystkich
kodów

Liczba
kodów

Lp Nazwa kodu
1 Podmiot inicjujący
1.1 Członkowie

32

1.7%

1.2 Struktura organizacyjna

32

1.7%

1.3 Dyskusje wewnętrzne

19

1.0%

1.4 Współdziałanie

27

1.4%

2

0.1%

48

2.6%

2.1 Narodziny pomysłu

76

4.1%

2.2 Pomysłodawcy

28

1.5%

3.1 Promocja

74

4.0%

3.2 Organizacja zbierania

92

4.9%

138

7.4%

4.2 Strategie i taktyki

58

3.1%

4.3 Nastawienie na konfrontację

49

2.6%

4.4 Grupy interesu

36

1.9%

4.5 Układy polityczne

43

2.3%

5.1 Argumenty moralne

71

3.8%

5.2 Argumenty oparte na autorytecie

38

2.0%

5.3 Argumenty historyczne

40

2.1%

5.4 Argumenty prawne

58

3.1%

5.5 Wartości i normy

78

4.2%

36

1.9%

6.2 Rola działania dla podmiotu

10

0.5%

6.3 Wizerunek podmiotu

31

1.7%

1.5 Konflikty wewnętrzne
1.6 Zasoby
2 Geneza

3 Kampania promocyjna

4 Działanie strategiczne
4.1 Argumenty obiektywne

5 Działanie regulowane przez normy

6 Działanie dramaturgiczne
6.1

Argumenty odwołujące się do podmiotu
(autoreferencyjne)
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7 Działanie komunikacyjne
7.1 Komunikacja z opinią publiczną

99

5.3%

127

6.8%

7.3 Nastawienie na porozumienie

69

3.7%

7.4 Otwartość na negocjacje

48

2.6%

7.5 Przeszkody w komunikacji

54

2.9%

8.1 Odpowiedzi aprobujące

97

5.2%

8.2 Odpowiedzi krytyczne

70

3.8%

8.3 Odpowiedzi prezentujące gotowość na negocjacje

83

4.5%

9.1 Ocena inicjatywy

70

3.8%

9.2 Ocena procedury

30

1.6%

7.2 Komunikacja z parlamentarzystami

8 Odpowiedzi parlamentarzystów

9 Ocena końcowa

249

