
ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH 

—
Jaka konstytucja 
dla Niepodległej?     
StaniSław ZakrocZymSki 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje, jako 
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem 
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu 
logicznej argumentacji i jej wymianie towarzyszy otwartość na racje dru-
giej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów 
zeszyty do debat historycznych stanowią – obok podręcznika – znako-
mite wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów. 
W każdym znajdą się propozycje dwóch debat z rozpisaną argumentacją, 
wprowadzenie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz materiały 
źródłowe. W tym roku dotyczą one budowy niepodległego państwa polskiego 
– II Rzeczpospolitej.

—
Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie. Określa najistotniejsze 
zasady jego ustroju, relacje między poszcze gólnymi władzami i instytucjami 
publicznymi, a także prawa i obowiązki obywa teli. W II Rzeczypospolitej 
uchwalono aż dwie „pełne” konstytucje – „marcową” w 1921 r. i „kwietniową” 
w roku 1935. Każda z nich reprezentowała zupełnie inną koncepcję pań-
stwa – pierwsza była konstytucją demokratyczną, druga zaś ugruntowywała 
w Polsce system rządów autorytarnych. Badając je, zauważymy, że choć 
prawo chce zapanować nad rzeczywistością, nie zawsze jednak się z nią 
pokrywa, a dyskusje o kształcie konstytucji w II RP były spo rami o wartości, 
cele funkcjonowania państwa i różne sposoby rozumienia tego, co to znaczy 
być obywatelem.  

— Stanisław Zakroczymski  





ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH

—
Jaka konstytucja 
dla Niepodległej?   
StaniSław ZakrocZymSki 

Sulejówek 2020



Jaka konstytucja dla Niepodległej?   2

1. Plakat obwieszczający uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Kamiennej, 
Archiwum Państwowe w Radomiu

Rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja – dumy I Rzeczypospolitej – były bardzo ważnym świętem 
dla Polaków w II RP. Obchody często miały podobny przebieg jak w Kamiennej – uroczysty przemarsz 
połączony był z mszą, przemówieniem i programem artystycznym. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie 
święta prowadzono zbiórkę funduszy „na plebiscyt” – prawdopodobnie na Śląsku lub na Warmii 
i Mazurach.
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WSTĘP
Czym jest konstytucja? Odpowiedź jest prosta – to najważniejszy akt prawny 
w państwie. Określa najistotniejsze zasady jego ustroju, relacje między poszcze-
gólnymi władzami i instytucjami publicznymi, a także prawa i obowiązki obywa-
teli. W II Rzeczypospolitej uchwalono aż dwie „pełne” konstytucje – „marcową” 
w 1921 r. i „kwietniową” w roku 1935. Każda z nich reprezentowała zupełnie 
inną koncepcję państwa – pierwsza była konstytucją demokratyczną, druga 
zaś ugruntowywała w Polsce system rządów autorytarnych. Badając je, 
zauważymy, że choć prawo chce zapanować nad rzeczywistością, nie zawsze 
jednak się z nią pokrywa, a dyskusje o kształcie konstytucji w II RP były spo-
rami o wartości, cele funkcjonowania państwa i różne sposoby rozumienia 
tego, co to znaczy być obywatelem.

Narodziny konstytucjonalizmu 
na świecie i w Polsce
Idea, zgodnie z którą sprawy kluczowe dla wspólnoty obywatelskiej, a zwłaszcza 
relacje między rządzącymi a rządzonymi, należy uporządkować w jednym akcie 
prawnym, jest obecna w kulturze europejskiej co najmniej od wczesnej nowożyt-
ności. Do dokumentów normujących te kwestie z pewnością należały polskie 
artykuły henrykowskie1 czy angielskie Habeas Corpus Act2, Bill of Rights3 i Act of 
Settlement4. Jednak ustroje państwowe były wówczas regulowane wciąż przede 
wszystkim prawami zwyczajowymi, jak miało to miejsce od średniowiecza.

Przełom nastąpił pod koniec XVIII wieku. Wtedy pod wpływem myśli oświe-
ceniowej oraz wielkich przemian politycznych – rewolucji francuskiej czy wojny 

1 Artykuły henrykowskie – akty prawne sformułowane w czasie pierwszego bezkrólewia w I Rze-
czypospolitej, po śmierci Zygmunta Augusta, określające najważniejsze zasady regulujące relacje 
między szlachtą i monarchą. Ich nazwa pochodzi od Henryka Walezego – pierwszego króla, który 
je podpisał, by objąć władzę.

2 Habeas Corpus Act – ustawa uchwalona w Anglii w 1679 r. zakazująca aresztowania obywateli przez 
władze bez zgody sądu. Sądowa kontrola represyjnego działania aparatu państwa jest do dziś jedną 
z najważniejszych zasad europejskiej kultury prawnej.

3 Bill of Rights (pol. Karta Praw) – angielska ustawa z 1689 r. ustanawiająca podstawowe prawa obywa-
telskie, określająca prerogatywy monarchy (znacząco ograniczając jego władzę) i  kompetencje 
parlamentu.

4 Act of Settlement (pol. Ustawa o następstwie tronu) – kolejna z ustaw tworzących podstawy nowożyt-
nego państwa angielskiego, uchwalona w 1701 r. Regulowała kwestię sukcesji i wzmacniała nieza-
leżność sędziów od monarchy.
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o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki – uchwalone zostały pierwsze 
nowoczesne konstytucje: amerykańska w 1789 r. oraz polska (Konstytucja 
3 maja; patrz: ilustracja 2, s. 4) i francuska w 1791 r. Były one inspirowane ideami 
wieku świateł5, takimi jak koncepcja umowy społecznej Johna Locke’a zakła-
dająca, że członkowie wspólnoty politycznej przekazują rządzącym władzę 
w państwie na podstawie kontraktu, z przestrzegania którego ci pierwsi mogą 
tych drugich rozliczać; koncepcja suwerenności ludu Jeana-Jacques’a Rous-
seau, według której zwierzchnia władza w  państwie należy do ogółu jego 
mieszkańców, a nie do monarchy oraz idea trójpodziału władzy Monteskiusza, 
która (celem przeciwdziałania tyranii) głosiła konieczność rozdzielenia władzy 
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Wszystkie te przekonania skła-
dały się na krytykę dominującego w nowożytnej Europie systemu rządów 
– absolutyzmu, który zakładał, że władza monarchy, pochodząca od Boga, 
jest nieograniczona.

5 Wiek świateł – inna nazwa epoki oświecenia pochodząca z języka francuskiego (siècle des Lumières).
Oświecenie nazywane jest również wiekiem rozumu i wiekiem filozofów.

2. Jan Matejko, „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” (1891 r.), Zamek Królewski w Warszawie 

Na obrazie Matejko przedstawił pochód posłów Sejmu Wielkiego, którzy po uchwaleniu Konstytucji 
idą zaprzysiąc ją w warszawskiej archikatedrze św. Jana, scena rozgrywa się na ulicy Świętojańskiej 
na Starym Mieście. W centralnej części obrazu widzimy marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława 
Małachowskiego niesionego na rękach przez innych posłów. Po lewej stronie, na schodach katedry, 
znajduje się król Stanisław August Poniatowski (w płaszczu koronacyjnym). Konstytucja 3 maja 
wprowadziła w znajdującej się w stanie kryzysu Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej, z silnie 
zaznaczonym trójpodziałem władz, i stworzyła możliwość dalszego, stopniowego upodmiotowienia 
stanów innych niż szlachta.
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Przez cały XIX wiek trwała stopniowa ekspansja konstytucjonalizmu, czyli 
koncepcji ograniczenia władzy monarchów poprzez spisanie podstawowych 
zasad funkcjonowania państwa, a także praw i obowiązków obywateli w akcie 
prawnym mającym rangę wyższą niż wszystkie inne obowiązujące w pań-
stwie. Już przed I wojną światową większość państw europejskich, a także 
znaczna część państw południowoamerykańskich posiadała spisane konsty-
tucje. W niektórych przypadkach były to akty uchwalone przez parlamenty 
(wybierane przez dysponujących prawami wyborczymi obywateli), w innych 
nadane (oktrojowane) przez władców.

Konstytucja marcowa  
– demokracja czy sejmokracja?
Od odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 r. do uchwalenia pierwszej 
„pełnej” konstytucji w odrodzonej Rzeczypospolitej trzeba było czekać aż dwa 
i pół roku. W tym czasie władzę jako naczelnik państwa dzierżył Józef Piłsud-
ski. To na podstawie jego decyzji (patrz: ilustracja 3, s. 5) bardzo szybko, bo już 
w styczniu 1919 r. zwołano demokratyczne wybory, a w ich efekcie wyłoniono 
Sejm Ustawodawczy. Głównym zadaniem tej izby było zaś uchwalenie ustawy 
zasadniczej. W trakcie kadencji Sejmu Ustawodawczego Józef Piłsudski na 
mocy tzw. Małej Konstytucji dalej pełnił rolę naczelnika państwa.

Prace nad tekstem „całościowej” konstytucji Rzeczypospolitej przebiegały 
w sposób niezwykle burzliwy, gdyż prawie każde ugrupowanie obecne w Sejmie 

3. Fragment „Dekretu 
o ordynacji wyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego”, Internetowy 
System Aktów Prawnych, Dz.U. 
1918 nr 18 poz. 46

Wydany 28 listopada 
1918 r. przez Naczelnika 
Państwa i rząd Jędrzeja 
Moraczewskiego „Dekret 
o ordynacji wyborczej do Sejmu 
Ustawodawczego” wprowadzał 
w II RP demokratyczne wybory 
ograniczone jedynie cenzusem 
wieku. Polska była jednym 
z pierwszych państw na świecie, 
w którym prawo do głosowania 
uzyskały kobiety.
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– od endeckiej prawicy przez środowiska konserwatywne, różne odłamy ruchu 
ludowego aż po socjalistów – zgłaszało swoje projekty ustawy zasadniczej. Róż-
niły się one między sobą w podstawowych kwestiach, takich jak: zakres władzy 
prezydenta, sposób jego wyboru, liczba izb parlamentu i relacje między Sej-
mem a Senatem, zakres praw obywatelskich czy stosunek państwa do Kościoła 
(porównaj zeszyt: P. Abryszeński, „Jaki ustrój dla Niepodległej?”).

Ostatecznie jednak 17 marca 1921 r. prawie wszystkie główne siły parla-
mentarne, od prawicy do lewicy, doszły do porozumienia i zagłosowały za nową 
konstytucją. Tego dnia na ulicach Warszawy zapanowała atmosfera święta 
– powiewały narodowe flagi, a posłów idących z sejmu na uroczystą mszę 
do katedry św. Jana witały wiwatujące tłumy (patrz: ilustracja 4, s. 6). Niemal 
dokładnie 130 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja Polska miała wreszcie swoją 
ustawę zasadniczą.

Konstytucję marcową uznaje się obecnie za nowoczesną, zwłaszcza 
w zakresie deklarowanych przez nią swobód obywatelskich. Ustrój wpro-
wadzony przez nią określa się często mianem demokracji parlamentarnej, 
z uwagi na dominującą rolę Sejmu w systemie władz państwowych oraz 
demokracji liberalnej, ponieważ szczególny nacisk kładła na rolę jednostki 
w społeczeństwie i ochronę jej praw.

Ustawa zasadnicza z marca 1921 r. składała się ze wstępu oraz 126 artyku-
łów ujętych w 7 rozdziałów. Wstępowi (zwanemu także preambułą) nadano 

4. Uroczysty pochód z sejmu do katedry św. Jana po uchwaleniu Konstytucji, autor zdjęcia nieznany 
(17 marca 1921 r.), Tygodnik Ilustrowany, nr 13 (26 marca 1921 r.), Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu 
Łódzkiego, s. 207
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charakter uroczysty – zaczyna się on od Invocatio Dei6 i wskazuje na przeło-
mowy moment „wyzwolenia Narodu Polskiego z półtorawiekowej niewoli” 
oraz nawiązuje do dziedzictwa Konstytucji 3 maja (patrz: ilustracja 5, s. 7).

Rozdział pierwszy, zatytułowany „Rzeczpospolita”, składał się tylko z dwóch 
artykułów, jednak wprowadzały one dwie fundamentalne oświeceniowe zasady 
– suwerennej władzy narodu w państwie oraz trójpodziału władzy. W imieniu 
narodu władzę ustawodawczą sprawować miał parlament złożony z Sejmu 
i Senatu; władzę wykonawczą prezydent i ministrowie, a władzę sądowniczą 
– niezawisłe sądy (art. 2). Aby dobrze zrozumieć, kogo Konstytucja tytułowała 
suwerenem, konieczne jest zrozumienie definicji narodu, jaką ustanawiała. 
W świetle przepisów o prawach i wolnościach obywatelskich nie ma wątpli-
wości, że przez „naród” rozumiała wspólnotę polityczną wszystkich obywateli 

6 Invocatio Dei (łac.) –  odwołanie do Boga. W  Konstytucji marcowej brzmiało ono „W  Imię Boga 
Wszechmogącego”. Dla porównania obecna Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera w pre-
ambule słowa „(...) my, Naród Polski –  wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący 
w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wia-
ry, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł (…)”.

5. Preambuła konstytucji marcowej, 
Biblioteka Sejmowa
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niezależnie od tego, w jakim języku mówili i jaką religię wyznawali. To istotne, 
bo musimy pamiętać, że II RP zamieszkiwały liczne mniejszości narodowe 
i wyznaniowe. Ich przedstawiciele w dużej liczbie zasiadali w sejmach wybra-
nych na podstawie Konstytucji marcowej.

Kolejny rozdział regulował funkcjonowanie władzy ustawodawczej. Nie było 
to z pewnością dziełem przypadku, bo Konstytucja ewidentnie ustanawiała 
przewagę Sejmu i Senatu nad organami władzy wykonawczej. Tylko parlament 
był wybierany przez obywateli w wyborach powszechnych, stając się ich jedyną 
bezpośrednią reprezentacją na szczeblu centralnym (patrz: tekst 1, s. 32). Warto 
też zaznaczyć, że Konstytucja marcowa, mimo postulatów lewicy i ugrupo-
wań ludowych, nie przewidywała możliwości bezpośredniego wyrażania 
swojej opinii przez naród w referendum. Obie izby parlamentu wybierane 
były w głosowaniu pięcioprzymiotnikowym, tj.: tajnym, równym, bezpośrednim, 
powszechnym i proporcjonalnym (art. 11). Obywatele głosowali na kandydatów 
umieszczonych na listach wyborczych komitetów tworzonych przez partie 
polityczne. Różnice w prawach wyborczych biernym i czynnym ograniczały 
się do cenzusu wieku – nie uzależniano natomiast prawa wyborczego od płci, 
zamożności czy narodowości obywateli (art. 12).

Sejm i Senat odgrywały kluczową rolę w procesie stanowienia prawa. Przed-
stawiciele władzy wykonawczej nie byli uprawnieni do wydawania żadnych aktów 
wkraczających w sferę praw i wolności obywateli bez wyraźnego umocowania 
w ustawie (art. 3). Ustawy zaś uchwalał Sejm. Senat mógł wprowadzać do nich 
poprawki, które następnie izba niższa mogła odrzucić większością 55% gło-
sów (art. 35). Prezydent nie miał prawa weta wobec ustaw, które przysługuje 
mu choćby na gruncie obecnie obowiązującej w Polsce Konstytucji.

Władza wykonawcza, składająca się z prezydenta i Rady Ministrów (art. 
43) – rządu z prezesem Rady Ministrów (czyli premierem) na czele; rząd bywa 
także nazywany „gabinetem” – była niemal w pełni zależna od władzy ustawo-
dawczej. Wyboru prezydenta dokonywał Sejm wraz z Senatem, działając jako Zgro-
madzenie Narodowe, na 7-letnią kadencję (w jej trakcie Zgromadzenie nie miało 
prawa odwołania głowy państwa; art. 39). Prezydent został pozbawiony dużego 
znaczenia politycznego, choć pełnił istotne funkcje symboliczne – jak choćby 
reprezentowanie państwa na zewnątrz (art. 48) czy udzielanie prawa łaski (art. 
47). Zwyczajowo pełnił również funkcję mediatora między zwaśnionymi siłami 
politycznymi i społecznymi. Formalnie powoływał także rząd (art. 45), lecz 
musiał przy tym brać pod uwagę stanowisko większości sejmowej. Wszelkie 
akty urzędowe podpisywane przez prezydenta musiały być kontrasygnowane, 
czyli równolegle zatwierdzone podpisem przez odpowiedniego ministra (art. 
44). Mimo powierzenia prezydentowi formalnego zwierzchnictwa nad siłami 
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zbrojnymi, wykluczono, aby w czasie wojny dowodził on armią (art. 46). Wśród 
historyków powszechna jest opinia, że takie ukształtowanie funkcji głowy pań-
stwa, za którym optowała zwłaszcza prawica, miało zniechęcić Józefa Piłsud-
skiego do starania się o ten urząd (porównaj ilustrację na okładce  – „Marszałek 
Piłsudski w ramach Konstytucji 17-go marca”).

To na rządzie ciążyła, podobnie jak jest to dziś, główna odpowiedzialność 
za bieżące zarządzanie państwem zarówno w zakresie polityki zagranicznej, 
jak i wewnętrznej. To Rada Ministrów była odpowiedzialna za funkcjono-
wanie administracji, policji, wojska, szkolnictwa, ochrony zdrowia czy pro-
ponowanie i przeprowadzanie reform społecznych lub gospodarczych. Była 
jednak przy tym w pełni zależna od Sejmu, od którego zależało, czy rządowe 
projekty ustaw zostaną uchwalone.

Przede wszystkim jednak, zgodnie z fundamentalną dla demokracji parlamen-
tarnej zasadą odpowiedzialności parlamentarnej rządu, Sejm utrzymywał pełną 
kontrolę nad Radą Ministrów. Co prawda rząd powoływał prezydent, jednakże 
Sejm mógł w każdej chwili odwołać całą Radę Ministrów lub jej poszczególnych 
członków (art. 58). Dlatego, aby sformułować gabinet, trzeba było mieć oparcie 
w większości parlamentarnej. Jednak, ponieważ w wyłonionym w 1922 r. Sej-
mie nie było stabilnej większości, rządy zmieniały się często i w praktyce poli-
tycznej trzeba było sięgać po „gabinety pozaparlamentarne” – oparte w dużej 
mierze o ekspertów niezwiązanych z bieżącą polityką – takie jak rząd gen. 
Władysława Sikorskiego czy Władysława Grabskiego.

Ustanowiony w Konstytucji system rządów wzorowany był na francuskiej 
Konstytucji III Republiki z 1875 r. i przeciwstawiany systemowi amerykań-
skiemu, w którym najważniejszym czynnikiem w państwie jest „szef władzy 
wykonawczej” (prezydent) wybierany w głosowaniu powszechnym. Również 
w systemie brytyjskim, choć rząd musi mieć oparcie w parlamencie, zacho-
wuje większe uprawnienia względem niego niż w myśl Konstytucji marcowej.

Oddzielny rozdział Konstytucji poświęcono sądownictwu, któremu zapew-
niono szerokie gwarancje niezależności. Wprowadzono m.in. zakazy usuwania 
sędziego z urzędu (art. 78) oraz podważania wyroków sądowych przez władzę 
ustawodawczą lub wykonawczą (art. 77). W myśl art. 77 sędziowie byli „nie-
zawiśli i podlegali tylko ustawom”. Przyznano im immunitet, czyli zakaz 
pociągania ich do odpowiedzialności karnej oraz pozbawiania wolności bez 
uprzedniej zgody odpowiedniego sądu (art. 79; podobny immunitet przysłu-
giwał też parlamentarzystom – art. 21).

Bardzo daleko idące były postanowienia Konstytucji marcowej dotyczące 
samorządu lokalnego. Już art. 3 uznawał „oparcie się na zasadzie szerokiego 
samorządu” za jeden z  fundamentów ustroju państwa. Wskazano w nim, 
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że samorządom terytorialnym przekazany zostanie: „właściwy zakres 
ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodar-
stwa”. Proklamowano także konieczność powołania samorządu powiatowego 
i gminnego (art. 65). Był to niewątpliwie wyraz przekonania o tym, że państwo 
powinno pozostawiać lokalnym wspólnotom możliwość decydowania o ich 
własnych sprawach w możliwie największym stopniu, zachowując jednak 
nadzór nad ich poczynaniami.

Piąty rozdział Konstytucji zawierał katalog praw obywatelskich i obowiąz-
ków obywateli wobec państwa. Ustawa zasadnicza zobowiązywała obywateli 
do wierności Rzeczypospolitej (art. 89), przestrzegania prawa i poszanowania 
władz publicznych (art. 90), płacenia podatków i innych „ciężarów i świad-
czeń publicznych” (art. 92), a także „wychowania swoich dzieci na prawych 
obywateli Ojczyzny i zapewnienia im co najmniej początkowego wykształce-
nia” (art. 94). Jednak to spis praw obywatelskich był znacznie szerszy niż zakres 
obowiązków. Rozpoczynał się od gwarancji prawnej ochrony życia i mienia (art. 
95), a także wspomnianej już wyżej zasady równości wobec prawa (art. 96). Wpro-
wadzono rygorystyczne reguły określające sposób postępowania w przypadku 
pozbawienia wolności (art. 97) i zapewniono prawo do bezstronnego sądu (art. 
98). Zakazano tortur. Zagwarantowano wolność słowa (art. 104), stowarzyszania 
się (art. 108) i publikacji (art. 105), a także swobodę wyboru wyznania religijnego 
(art. 111). Mniejszościom narodowym przyznano prawo „pielęgnowania swojej 

6. Fotoreporterzy warszawscy przy pracy podczas posiedzenia Sejmu, autor zdjęcia nieznany (26 XI 
1930 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Burzliwe życie polityczne w II RP było na bieżąco relacjonowane przez prasę.



Wstęp 11

mowy i właściwości narodowej” (art. 109), a także zakładania szkół i organiza-
cji (art. 110). Wprowadzono równouprawnienie wyznań religijnych, jednakże 
przyznano „wyznaniu rzymsko-katolickiemu, będącemu religią większości 
narodu, naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań” (art. 
113 i 114). Konstytucja, zgodnie z programem prawicy, wprowadziła prawną 
ochronę własności, a wywłaszczenie było możliwe tylko za odszkodowaniem 
(art. 99). Poważnie utrudniło to w przyszłości realizację jednego z kluczowych 
projektów politycznych ruchu ludowego, czyli reformy rolnej. Z kolei na żąda-
nie ugrupowań lewicowych w Konstytucji zawarto przepisy o szczególnej 
ochronie pracy (art. 102) i wprowadzeniu ubezpieczeń społecznych, a także 
o prawie dzieci do nauki.

„Od marca do kwietnia”
W 1922 r. odbyły się pierwsze w II RP wybory parlamentarne przeprowadzone na 
podstawie Konstytucji marcowej. Ich wynik szybko objawił jej największą słabość 
– Sejm I kadencji był rozdrobniony i bardzo trudno było w nim wyłonić stabilną 
większość, co, przy konstrukcji ustroju przyznającej największą część władzy 
w państwie niższej izbie parlamentu, utrudniało rządzenie krajem. Sytuacji nie 
ułatwiały gorące spory polityczne i kryzys gospodarczy (porównaj zeszyty: S. 
Zakroczymski, „Jaki program polityczny dla Niepodległej?”; J. Mierzwa, „Prze-
wrót majowy”, Z., A. Zakrzewscy, „Kryzys i modernizacja. Jaka gospodarka 
w Niepodległej?”).

Sam Sejm był areną poważnych konfliktów między partiami. W wyniku 
dość niskiej kultury politycznej prezentowanej przez wielu posłów często 
dochodziło w nim do ostrych waśni – wzajemnego przekrzykiwania się, 
obrażania czy blokowania obrad. Słynny żydowski reporter sejmowy, Ber-
nard Singer, opisał jedną z nich w taki sposób: „A kiedy trzeba było upra-
wiać obstrukcje, kiedy w pierwszym sejmie zawisła groźba, że przepadnie 
ustawa o 46-godzinnym tygodniu pracy, przybył do gmachu sejmowego 
w aucie poseł Klemensiewicz [zasłużony działacz PPS – S.Z.] i przywiózł 
ze sobą trąbkę i małe gwizdawki. (…) Prawica śmiała się do rozpuku, kiedy 
ponury, słaby poseł Perl z PPS uderzał z powagą i wysiłkiem kijem w pulpit, 
grożąc drugą ręką marszałkowi sejmu”7. Taki sposób funkcjonowania Sejmu 
z pewnością przyczyniał się do wzrostu poparcia dla rządów „silnej ręki” 
w społeczeństwie.

7 Bernard Singer, Od Witosa do Sławka, Paryż 1962, s. 29.



Jaka konstytucja dla Niepodległej?   12

System rządów ustanowiony w Konstytucji marcowej, opierający się na domi-
nującej pozycji Sejmu, w praktyce nie zadziałał tak, jak zakładali jego autorzy. 
Władza oparta na parlamencie sprawdza się bowiem głównie wtedy, gdy w jego 
izbach istnieje stabilna większość zdolna do wyłaniania trwałego rządu. Kon-
stytucja marcowa i system polityczny, który wytworzyła, stały się więc szybko 
obiektem szerokiej krytyki wśród polityków różnych opcji, jak również publicy-
stów i przedstawicieli nauki prawa (patrz: tekst 1, s. 32).

Co interesujące, wśród środowisk krytycznych wobec konstytucji znala-
zły się ugrupowania, które były jej głównymi twórcami. W 1924 r. kongres 
Związku Ludowo-Narodowego, a więc ugrupowanie endeckiej prawicy, 
uchwalił rezolucję domagającą się m. in. zrównania Sejmu i Senatu oraz 
umożliwienia prezydentowi rozwiązania obu izb. PSL „Piast” natomiast chciał 
zmiany ordynacji wyborczej i wprowadzenia okręgów dwumandatowych, 
tak aby ograniczyć reprezentację parlamentarną mniejszości narodowych. 
Jeden z głównych twórców Konstytucji, prawicowy poseł Edward Dubano-
wicz, proponował wyposażenie prezydenta w prawo weta ustawodawczego 
oraz utrudnienie parlamentowi uchwalania wotum nieufności wobec rządu. 

7. Expose premiera Kazimierza Bartla, autor zdjęcia nieznany (1926 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kazimierz Bartel (1882-1941) był matematykiem, profesorem Politechniki Lwowskiej i pięciokrotnym 
premierem II RP po przewrocie majowym. Swoją funkcję sprawował między innymi w trakcie wejścia 
w życie noweli sierpniowej. Od jego nazwiska ukuto termin „bartlowanie”, który oznaczał grę, jaką 
niedysponujące większością parlamentarną rządy sanacyjne prowadziły z parlamentem. Polegała ona 
między innymi na ponownym powoływaniu odwołanych przez sejm ministrów. Bartel po raz ostatni 
sprawował funkcję szefa rządu w 1930 r., wymieniał się na tym stanowisku z tak zwanymi pułkownikami – 
Kazimierzem Świtalskim i Walerym Sławkiem, którzy sprawowali „rządy silnej ręki” wobec parlamentu. 
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Jedynym ugrupowaniem zasadniczo opowiadającym się za Konstytucją, pro-
ponując jedynie jej reformy w kierunku jeszcze dalszej demokratyzacji, oka-
zała się PPS (patrz: tekst 2, s. 34). Kiedy jednak w maju 1926 r. Józef Piłsudski 
przeprowadził przewrót przeciwko konstytucyjnym władzom państwa, PPS 
go poparła (czego zresztą bardzo szybko przyszło jej liderom żałować).

Po przewrocie majowym Józef Piłsudski zdecydował się nie rozwiązywać 
parlamentu (porównaj zeszyt: J. Mierzwa, „Przewrót Majowy”). Sam nie przyjął 
wyboru na prezydenta, którego dokonało Zgromadzenie Narodowe, doprowadził 
jednak do wyboru na ten urząd swojego zaufanego współpracownika – profe-
sora chemii Ignacego Mościckiego (czym de facto zalegalizował przewrót woj-
skowy). Powołano także nowy rząd z profesorem matematyki Kazimierzem 
Bartlem na czele (patrz: ilustracja 7, s. 12), który co prawda nie miał oparcia 
w większości parlamentarnej, ale partie zasiadające w Sejmie nie zdecydowały 
się na odwołanie go, zdając sobie sprawę z tego, że stoi za nim siła i autorytet 
Piłsudskiego. W ten sposób rozpoczął się okres tzw. „rządów pozaparlamen-
tarnych”, kiedy Sejm faktycznie wyrzekł się swojego konstytucyjnego prawa 
do kreowania składu gabinetu, choć uprawnienie to wciąż przysługiwało 
mu formalnie na mocy Konstytucji. Rzeczywistość przestała więc odpowiadać 
prawu – nastały rządy siły.

 Obóz piłsudczykowski postanowił doprowadzić do reformy konstytucyjnej. 
2 sierpnia 1926 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy zasadniczej zwaną później 
„nowelą sierpniową”. Spośród dużych ugrupowań jedynie PPS głosował prze-
ciw zmianom. Nowela zdecydowanie wzmacniała organy władzy wykonawczej 
kosztem władzy ustawodawczej. Prezydent zyskał prawo rozwiązywania Sejmu 
i Senatu na wniosek Rady Ministrów. Co więcej, ustalono, że jeśli parlament 
w odpowiednim czasie nie uchwali budżetu zaproponowanego przez rząd, projekt 
rządowy uznaje się za przyjęty.

Znaczącą zmianą było także przyznanie prezydentowi możliwości wydawania 
rozporządzeń z mocą ustawy w czasie, gdy Sejm był rozwiązany. Wprowadzono 
też możliwość upoważnienia przez parlament prezydenta do wydawania 
takich rozporządzeń w danym okresie i zakresie tematycznym. Co prawda, 
rozporządzenia takie Sejm mógł następnie odrzucić, nie ma jednak wątpli-
wości, że było to przekazanie dużej części władzy ustawodawczej organowi 
władzy wykonawczej. Dodajmy, że z tej możliwości rządzący korzystali od tej 
pory bardzo szeroko. Prezydent za pomocą rozporządzeń uregulował szereg 
bardzo istotnych spraw, takich jak np. prawo o ustroju sądów powszechnych, 
kwestie emerytalne, nakładał dodatkowe podatki, a także regulował kwalifikacje 
wymagane do tego, by zostać nauczycielem. W latach 30. za pomocą dekretów 
wprowadzono tak ważne akty prawne, jak kodeks zobowiązań, kodeks handlowy 
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czy nawet kodeks karny. Olbrzymie kontrowersje wzbudzały kolejne rozporzą-
dzenia, za pomocą których rządzący ograniczali wolność prasy, a zwłaszcza 
możliwość krytykowania władz. Te decyzje rządzących Sejm próbował z róż-
nym skutkiem uchylać.

Konflikt między parlamentem a sanacją zaostrzył się jeszcze bardziej 
po wyborach parlamentarnych z jesieni 1928 r. Komitet piłsudczykowski, tj. 
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, choć otrzymał w nich największą 
liczbę głosów, to dalece niewystarczającą do osiągnięcia większości w par-
lamencie – przełożyła się ona jedynie na ok. ¼ mandatów w Sejmie. Od tego 
czasu rządzący nagminnie naginali prawo. Prezydent regularnie odraczał 
sesje izby, aby uniemożliwić podjęcie niekorzystnych dla piłsudczyków 
uchwał, a także powoływał ponownie odwołanych uprzednio przez Sejm 
ministrów. Do najbardziej drastycznych przykładów ingerencji w prace 
parlamentarne należała próba zastraszenia posłów poprzez wprowadzenie 
do sejmowych kuluarów uzbrojonych oficerów. Prowadzenia obrad w takich 
warunkach odmówił jednak marszałek Ignacy Daszyński z PPS Ostatecz-
nie prezydent Mościcki po niecałych dwóch latach rozwiązał w 1930 r. Sejm 
II kadencji i rozpisał przedterminowe wybory, korzystając z uprawnienia, 
które nadała mu nowela sierpniowa.

 Ostatnie wybory parlamentarne pod rządami Konstytucji marcowej odbyły 
się w listopadzie 1930 r. w cieniu skandalu, jakim było aresztowanie przywód-
ców opozycyjnych i umieszczenie ich w Twierdzy Brzeskiej8. W efekcie represji 
i utrudniania prowadzenia kampanii ugrupowaniom opozycyjnym obóz piłsudczy-
kowski uzyskał wymarzoną większość w parlamencie dla BBWR. Zdominowanie 
Sejmu sprawiło, że rządzący nie musieli poświęcać więcej energii na rozmaite 
„sztuczki” proceduralne, aby przeprowadzać swoje projekty przez parlament. 
Powstały też dogodne warunki do tego, by podjąć prace nad uchwaleniem 
nowej konstytucji.

Konstytucja kwietniowa.  
Polska wizja autorytaryzmu
Prace nad nową ustawą zasadniczą toczyły się w obozie rządzącym przez 
ponad trzy lata, co pokazuje, że nie były traktowane jako bardzo pilne 

8 Twierdza Brzeska – fortyfikacje wzniesione w XIX wieku przez carską Rosję, w celu kontroli nad 
ziemiami polskimi. W 1930 r. przed, w trakcie i po procesie brzeskim więziono w niej posłów centro-
lewu, w tym między innymi Wincentego Witosa.
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i możliwe było spokojne dopracowanie projektu Konstytucji. Zasadniczym 
celem jego autorów, wśród których kluczową rolę odgrywali: bliski współpracow-
nik Piłsudskiego już od czasów konspiracji niepodległościowej – Walery Sławek 
(patrz: ilustracja 9, s. 16) oraz jeden z głównych prawników obozu pomajowego 
Stanisław Car (patrz: ilustracja 8, s. 15), było dokończenie procesu zmiany 
ustroju Rzeczypospolitej z demokracji parlamentarnej w kierunku systemu 
prezydenckiego. Trzeba podkreślić, że w przeciwieństwie do procesu uchwa-
lania Konstytucji z 1921 r. tym razem złożony został tylko jeden projekt, gdyż 
ugrupowania opozycyjne odmówiły jakiegokolwiek udziału w pracach nad 
nową ustawą zasadniczą. Twierdziły bowiem, że nowej konstytucji nie może 
uchwalać parlament wybrany w nieuczciwych „wyborach brzeskich”.

Ostatecznie projekt nowej konstytucji był gotowy pod koniec 1933 r. Pro-
blem polegał na tym, że choć obóz sanacyjny dysponował większością głosów 
w Sejmie, to była ona niewystarczająca do dokonania samodzielnej zmiany 
konstytucji. W tym celu bowiem potrzeba było zgromadzić aż ⅔ głosów, 
posłużono się więc fortelem. Projekt zmiany ustawy zasadniczej przedsta-
wiono sejmowi nie w formie tradycyjnej, tj. projektu ustawy, ale jako „tezy 

8. Odczyt wicemarszałka Sejmu Stanisława Cara „O nowej konstytucji” w Teatrze Wielkim w Warszawie, 
autor zdjęcia nieznany (7 IV 1935 r.), Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wielki portret Marszałka górujący nad audytorium obrazuje wagę tej postaci dla obozu sanacyjnego. 
Konstytucja kwietniowa – tworzona od początku lat 30. XX wieku – miała być podstawą ustrojową dla 
rządów Piłsudskiego. Marszałek zmarł jednak niecały miesiąc po jej uchwaleniu. 
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konstytucyjne”, będące rzekomo jedynie sprawozdaniem komisji konstytucyj-
nej z dotychczasowych prac. Kiedy opozycja, po wyrażeniu swojego sprzeciwu, 
opuściła salę, Stanisław Car stwierdził, iż skoro opozycja nie jest zaintereso-
wana sprawami ustrojowymi, to proponuje uznanie „tez” za właściwy projekt 
zmiany ustawy zasadniczej i przeprowadzenie natychmiastowego głosowania. 
Było to oczywiste naruszenie art. 125 Konstytucji marcowej, który nakazywał 
wstrzymanie się z procedowaniem projektu zmiany ustawy zasadniczej przez 
15 dni od dnia doręczenia go posłom. Nazajutrz w Warszawie kolejny raz odbył 
się triumfalny pochód posłów pod siedzibę prezydenta na Zamku Królewskim 
i pod Belweder, gdzie urzędował i rezydował marszałek Piłsudski. Tym razem 
jednak, w przeciwieństwie do wydarzeń z marca 1921 r., było to święto tylko 
jednej formacji politycznej.

Po przeprowadzeniu błyskawicznej procedury w Sejmie prace nad kon-
stytucją w Senacie trwały ponad rok, gdyż Piłsudski i przedstawiciele jego 
obozu chcieli zatrzeć złe wrażenie po posiedzeniu izby niższej. W Senacie 
jednak BBWR dysponował konieczną dla uchwalenia konstytucji większością 
⅔ głosów. Ostatecznie została ona podpisana przez prezydenta Mościckiego 
23 kwietnia 1935 r. (patrz: ilustracje 10 i 11 , s. 17 i 18). Jej treść znacząco odbie-
gała od przepisów jej poprzedniczki, odchodząc od zasad demokracji liberalnej 
i parlamentarnej w kierunku systemu autorytarnego, czego zresztą jej autorzy 
nie kryli. Stanisław Car mówił w Sejmie, że „Józef Piłsudski nie jest dyktato-
rem, jest natomiast wielkim autorytetem moralnym”. Wskazywał, że Kon-
stytucja jednocześnie dystansuje się od demokracji liberalnej, jak i reżimów 

9. Walery Sławek, autor zdjęcia nieznany (1930 r.), Narodowe 
Archiwum Cyfrowe

Walery Sławek (1879-1939) był wojskowym, politykiem, 
trzykrotnie premierem II RP, marszałkiem Sejmu. Sławek 
był jednym z najbliższych współpracowników Piłsudskiego 
już od czasów organizacji bojowej PPS, brał udział w akcji 
pod Bezdanami, popierał Marszałka przez cały okres II RP. 
Po śmierci Piłsudskiego był coraz bardziej marginalizowany 
w obozie sanacyjnym. 2 kwietnia 1939 r. popełnił 
samobójstwo.
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totalitarnych, które wyrosły za wschodnią i zachodnią granicą Polski (patrz: 
tekst 3, s. 35).

Konstrukcja Konstytucji kwietniowej znacząco różniła się od konstruk-
cji poprzedniej ustawy zasadniczej. Tym razem pominięto preambułę. O ile 
nazwa pierwszego rozdziału pozostała taka sama („Rzeczpospolita Polska”), 
o tyle już jego treść była znacznie obszerniejsza – składał się z 10 artykułów, 
zwanych czasem „dekalogiem”, stanowiących swoistą deklarację ideową pań-
stwa. Wśród nich zabrakło jednak zasady suwerenności narodu i trójpodziału 
władzy, co stanowiło dowód odejścia od rozwiązań klasycznych dla demokracji 
liberalnej. Zdecydowanie wyrażono również prymat dobra wspólnego i interesu 
publicznego nad interesem jednostek. W przeciwieństwie do Konstytucji marco-
wej większy akcent położono na obowiązki obywateli aniżeli na ich prawa. Widać 
to w art. 1, w którym wskazano, że „każde pokolenie obowiązane jest wysił-
kiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa. Za spełnienie tego obowiązku 
odpowiada przed potomnością swoim honorem i swojem imieniem”. Art. 
7 wprowadzał zaś zasadę, wedle której to od wartości wysiłku i wkładu oby-
watela w życie powszechne zależą jego uprawnienia do wpływania na sprawy 
publiczne. Zapis ten zakazywał natomiast czynienia rozróżnień między 
obywatelami ze względu na pochodzenie, wyznanie, narodowość czy płeć. 
Art. 9 głosił z kolei, że „Państwo dąży do zespolenia wszystkich obywateli 
w harmonijnem współdziałaniu na rzecz dobra powszechnego”, co ewidentnie 
miało na celu wyrażenie dezaprobaty dla podziałów, również politycznych, 
będących przecież esencją demokracji. Art. 10 natomiast stanowił, że „żadne 

10. Ceremonia podpisania 
przez prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego Konstytucji 
kwietniowej w Sali Rycerskiej na 
Zamku Królewskim w Warszawie, 
autor zdjęcia nieznany (23 IV 
1935 r.), Narodowe Archiwum 
Cyfrowe 

Na zdjęciu widoczni są między 
innymi szef Kancelarii Cywilnej 
Prezydenta RP Stanisław 
Świeżawski (stoi obok 
prezydenta), premier Walery 
Sławek (1. z lewej), adiutant 
prezydenta RP, kapitan Józef 
Hartman (2. z lewej), adiutant 
prezydenta RP, kapitan Zygmunt 
Gużewski (3. z lewej), kapelan 
prezydenta RP, ks. prałat Jan 
Humpola (4. z lewej), minister 
spraw wewnętrznych Marian 
Zyndram Kościałkowski (1. 
z prawej).
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działanie nie może stanąć w sprzeczności z celami Państwa, wyrażonemi 
w jego prawach. W razie oporu Państwo stosuje środki przymusu”.

Inaczej niż w Konstytucji marcowej ustanowiono kolejność rozdziałów 
dotyczącą poszczególnych organów władzy w państwie. Tym razem zaczęto 
nie od Sejmu, ale od prezydenta. Nie było w tym oczywiście przypadku. Konsty-
tucja w drastyczny wręcz sposób zwiększała jego uprawnienia. Został w niej 
nazwany „czynnikiem nadrzędnym w państwie”, który „harmonizuje działania 
naczelnych organów państwowych” (art. 11). Prezydenta uwolniono od wszelkiej 
odpowiedzialności politycznej i prawnej za wydawane przez niego akty urzę-
dowe (art. 15) – sankcja nie groziła mu nawet w przypadku łamania Konstytu-
cji, uznając, że odpowiada jedynie „wobec Boga i historji za losy Państwa” (art. 
2). Było to oczywiste odejście od zasady trójpodziału władzy, która zakłada 
równoważenie się władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Pre-
zydenta wyposażono w szereg tzw. prerogatyw, czyli kompetencji wykony-
wanych w sposób dowolny i niezależnie od niczyjej zgody. Zaliczono do nich 
m.in.: powoływanie i odwoływanie premiera, prezesa Sądu Najwyższego, 
prezesa Najwyższej Izby Kontroli, naczelnego wodza i sędziów Trybunału 
Stanu, a także rozwiązywanie Sejmu i Senatu (art. 13). Prezydent uzyskał 
prawo tzw. „weta zawieszającego”, to znaczy mógł odmówić podpisania 
ustawy uchwalonej przez parlament. Sejm mógł rozpatrzyć ustawę ponownie 
dopiero na następnym posiedzeniu (art. 54). Podtrzymano także uprawnienia 
do wydawania przez prezydenta aktów ustawodawczych, zwanych odtąd już 
nie rozporządzeniami z mocą ustawy, ale „dekretami Prezydenta Rzeczypo-
spolitej” (art. 55). Zlikwidowano także możliwość ich odrzucania przez Sejm.

Bardzo nietypowy i niedemokratyczny był także sposób wyboru głowy pań-
stwa. W wyborach dopuszczano udział najwyżej dwóch kandydatów. Jednego 

11. Manifestacja społeczeństwa 
przed Zamkiem Królewskim 
po uchwaleniu Konstytucji 
kwietniowej, autor zdjęcia 
nieznany (23 IV 1935 r.), 
Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Uchwalenie Konstytucji 
kwietniowej również 
(podobnie jak było to 
w 1791 i 1921 r.) łączyło się 
z ulicznymi manifestacjami. 
Tym razem jednak świętowali 
tylko zwolennicy jednego obozu 
politycznego. 
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wskazywało Zgromadzenie Elektorów złożone z marszałków Sejmu i Senatu, 
prezesa Sądu Najwyższego, Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz 75 człon-
ków wskazanych przez obie izby parlamentu. Drugiego miał prawo wskazać 
ustępujący prezydent. Jeśli zgłosił on swojego kandydata – nową głowę państwa 
wybierano w wyborach powszechnych, jeśli nie – zostawał nią kandydat Zgro-
madzenia Elektorów (art. 16). W ten sposób obóz sanacyjny chciał sobie zagwa-
rantować władzę na dekady. Warto wspomnieć także o tym, że prezydent mógł 
wskazać swojego następcę w czasie wojny (art. 13) – to uprawnienie zostało 
wykorzystane po wybuchu II wojny światowej, kiedy Ignacy Mościcki wyzna-
czył na swojego następcę Bolesława Wieniawę Długoszowskiego, a następnie 
Władysława Raczkiewicza. Po wojnie zaś kolejni prezydenci na uchodźstwie 
urzędujący w Londynie mianowali swoich następców. W 1990 r. ostatni „lon-
dyński” prezydent, Ryszard Kaczorowski, przekazał insygnia władzy prezy-
denckiej pierwszemu wybranemu w wyborach powszechnych prezydentowi 
RP – Lechowi Wałęsie.

W wyniku przyjęcia nowej Konstytucji, uprawnienia Sejmu uległy dal-
szemu zawężeniu w stosunku do stanu ukształtowanego po noweli sierpnio-
wej. Przede wszystkim izbie tej odebrano prawo do wyrażania wotum nieufności 
wobec ministra lub rządu. Od tej pory Sejm i Senat mogły tylko „żądać ustąpienia” 
gabinetu lub jego członków. Jeśli wysunęły takie żądanie, prezydent mógł albo 
odwołać gabinet albo… rozwiązać obie izby (art. 29). Znacząco ograniczono 
immunitet parlamentarny, który odtąd miał obejmować tylko kwestie zwią-
zane z wykonywaniem mandatu (do tej pory immunitet chronił posła przed 
jakąkolwiek odpowiedzialnością karną w czasie jego kadencji; art. 41). Pod-
wyższono próg wieku uprawniający do głosowania w wyborach do Sejmu 
– z 21 do 24 lat, i do kandydowania – z 25 do 30 lat (art. 33). W ten sposób 
wykluczono z uczestnictwa w życiu politycznym wiele osób wykształconych 
już w II Rzeczypospolitej. Zwiększono też rolę Senatu w procesie ustawodaw-
czym – Sejm mógł odrzucić jego poprawki większością 60% głosów, a nie jak 
dotąd – 55% (art. 53).

Co bardzo ważne, wkrótce po uchwaleniu Konstytucji kwietniowej zmie-
niono także ordynacje wyborcze do Sejmu i  Senatu, które bardzo mocno 
ograniczały demokratyczny charakter wyborów parlamentarnych. Ordyna-
cja sejmowa wykluczyła klasyczne dla demokracji parlamentarnej zgła-
szanie list kandydatów przez partie polityczne. Odtąd byli oni wybierani 
na „zgromadzeniach okręgowych” zwoływanych w każdym okręgu wybor-
czym. Do udziału w nich uprawnieni byli przedstawiciele lokalnych elit, 
m.in.: szkół wyższych, izb gospodarczych, związków zawodowych, samo-
rządów lokalnych i zawodowych oraz organizacji społecznych. Większość 
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zrzeszeń tego typu było zdominowanych przez przedstawicieli obozu rzą-
dowego. Zgromadzenia wyłaniały czterech kandydatów, spośród których 
każdy wyborca wskazywał później w wyborach dwóch posłów. W ten sposób 
możliwość wyboru i reprezentatywność Sejmu została znacznie ograni-
czona. Całkowicie niedemokratyczne były natomiast wybory do Senatu – ⅓ 
jego składu powoływał prezydent, ⅔ zaś Wojewódzkie Kolegia Wyborcze, 
do których z kolei delegatów wyłaniali członkowie lokalnych elit gospodar-
czych, kulturalnych i zawodowych. Ordynacje zostały więc napisane w taki 
sposób, aby zapewnić obozowi sanacyjnemu władzę na długie lata. Nie jest 
więc dziwne, że w 1935 r. opozycja wezwała do bojkotu wyborów parlamen-
tarnych. W efekcie frekwencja wyniosła 46% wobec 75% w „wyborach brze-
skich”, co pokazało utratę zaufania znacznej części społeczeństwa do systemu 
politycznego po zmianie konstytucji.

Właściwie w nienaruszonej formie ustawa zasadnicza zachowała przepisy 
dotyczące niezawisłości sądownictwa (art. 66-67). Znacznie węziej zakreśliła 
za to kwestię praw i wolności obywatelskich. Pozostawiono w mocy przepisy 
Konstytucji marcowej dotyczące praw i wolności religijnych oraz mniejszości 
narodowych (art. 7). Natomiast znacznie oszczędniejsze były gwarancje sumie-
nia, słowa i zrzeszeń, gdyż opatrzono je zastrzeżeniem, że „ich granicą jest dobro 
powszechne” (art. 5). W praktyce władza coraz częściej sięgała po np. cenzurę 
prewencyjną.

12. Zdzisław Czermański, 
„Marszałek Piłsudski w gronie 
swych doradców”, Narodowe 
Archiwum Cyfrowe 

Zdzisław Czermański był 
żołnierzem I Brygady Legionów 
– służył pod dowództwem 
Piłsudskiego – i od tego czasu 
bardzo szanował Marszałka. 
Karykatury jego autorstwa 
cieszyły się zresztą uznaniem 
Piłsudskiego, zdobiły 
nawet ściany Belwederu. 
Prezentowana karykatura 
odwołuje się do tego, że 
najważniejsze decyzje Piłsudski 
zazwyczaj podejmował 
samodzielnie. 
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W kwestii samorządu terytorialnego zrezygnowano z dotychczasowego 
zapisu, że ma być on „szeroki” i jednoznacznie wskazano, że pełnić ma funkcję 
wykonawczą wobec administracji państwowej. Uzależniono także stanowienie 
przezeń norm prawnych od zatwierdzenia ich przez władzę nadzorczą (art. 
75). Stanowiło to znaczące ograniczenie samodzielności samorządu. W prak-
tyce coraz częściej rząd mianował swoich komisarzy w miastach i gminach, 
zamiast przeprowadzać wybory do organów samorządowych.

Podsumowując, Konstytucja kwietniowa z pewnością odchodziła od zasad 
właściwych dla państw demokratycznych. Taka zmiana była dość charaktery-
styczna dla epoki lat 30. XX wieku. Rządy demokratyczne załamały się przecież 
także we Włoszech, w Niemczech, na Węgrzech i wielu innych krajach Europy. 
Polska Konstytucja na tym tle prezentowała się dość oryginalnie, z całą pewno-
ścią daleko jej było do rozwiązań faszystowskich czy totalitarnych – nazistow-
skich czy komunistycznych. Istotny w tym względzie był chociażby deklarowany 
zakaz dyskryminacji ze względu na narodowość.

Ustrój ustanowiony przez Konstytucję kwietniową był tylko częściowo 
realizowany w praktyce. Rzeczywiście parlament został zmarginalizowany 
jako ośrodek władzy w państwie, a partie polityczne przestały odgrywać 
kluczową rolę w debacie publicznej. Jednocześnie jednak prezydent nie stał 
się realnym „czynnikiem zwierzchnim”. Józef Piłsudski, który w zamierzeniu 
autorów Konstytucji miał pełnić funkcję prezydenta, zmarł 19 dni po jej podpi-
saniu. Ignacy Mościcki nie był zaś dość silnym i samodzielnym politykiem, aby 
„sprostać” nowej, dominującej pozycji głowy państwa. Dzielił ją więc z innymi 
najważniejszymi przedstawicielami obozu sanacyjnego, w  tym zwłaszcza 
z Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych – Edwardem Śmigłym-Rydzem, który 
został mianowany marszałkiem Polski. W lipcu 1936 r. premier Sławoj Felicjan 
Składkowski wydał okólnik, w którym zgodnie z wolą prezydenta polecał 
administracji, by ten wojskowy był uważany za „pierwszą w Polsce osobę 
po Panu Prezydencie Rzeczypospolitej”, co stało w sprzeczności z Konstytu-
cją kwietniową. Co więcej, jak pisał historyk Andrzej Garlicki, Rydz-Śmigły 
„faktycznie stawał się pierwszą osobą w państwie”.

Ustrój Polski przeszedł więc w ciągu 20-lecia międzywojennego bardzo 
znamienną ewolucję od demokracji parlamentarnej, z wyraźną przewagą 
Sejmu nad pozostałymi organami władzy publicznej, do państwa auto-
rytarnego z silną przewagą władzy wykonawczej, skupionej w urzędzie 
prezydenta. Charakterystycznym zjawiskiem całej opisywanej epoki było 
jednak odstępowanie w praktyce od realizacji konstytucyjnych zasad, które 
to miało miejsce zarówno w okresie obowiązywania Konstytucji marcowej, 
jak i kwietniowej.
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WSKAZÓWKI DO DALSZYCH 
POSZUKIWAŃ

• Pełne teksty Konstytucji marcowej i kwietniowej:
  https://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_marcowa_(1921); 
 https://pl.wikisource.org/wiki/Konstytucja_kwietniowa_(1935)
•  Pełne wersje tekstów źródłowych – opinii o Konstytucjach: K. Estre-

icher, „Zasada zwierzchnictwa Narodu”, w: Nasza Konstytucja, Kra-
ków 1922, s. 27-49: 

  https://polona.pl/item/nasza-konstytucja-cykl-odczytow-urzadzo-
nych-staraniem-dyrekcji-szkoly-nauk-politycznych,MTUyMjUzNjE 
/6/#info:metadata

  Mieczysław Niedziałkowski, „Główne punkty naszego programu 
naprawy Konstytucji”:

  https://polona.pl/item/robotnik-centralny-organ-p-p-s-r-31-nr-
286-18-pazdziernika-1925-nr-2729,NzAyOTg4OTQ/0/#info:metadata 

  Stanisław Car, „Nowe Państwo”. w: tegoż, „Na drodze ku nowej kon-
stytucji”, Warszawa 1934, s. 176-200: 

  https://polona.pl/item/na-drodze-ku-nowej-konstytucji,ODQ5M-
TI3ODc/181/#info:metadata  

  Wacław Komarnicki, „Uwagi prawnicze o projekcie nowej Konstytucji 
polskiej”, s. 220-250: 

  https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/21933/edition/29987/content
•  Adam Leszczyński, „Sztuczka konstytucyjna piłsudczyków. Jak jed-

nym głosowaniem z demokracji zrobić dyktaturę jednej partii”, Ale 
Historia, 16.4.2020 r.: 

  https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,25874494,sztuczka-konstytucyjna 
-pilsudczykow-jak-jednym-glosowaniem.html

•  Przemysław Waingertner, pogadanki na temat Konstytucji: 
 „Konstytucja marcowa – trudny kompromis”  
  https://www.youtube.com/watch?v=8SMyAZQvUEM; 
  „Konstytucja kwietniowa… czy styczniowa?” 
 https://www.youtube.com/watch?v=MM8svtJtw9c
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DEBATY

Ta izba uważa, że Konstytucja marcowa 
była lepszą ustawą zasadniczą dla 
II Rzeczypospolitej niż Konstytucja kwietniowa.

ARGUMENTY ZA:

1. Konstytucja marcowa lepiej regulowała relacje między 
państwem a obywatelami.

Państwo powinno przede wszystkim zapewnić swoim obywatelom możliwość 
wykorzystania ich potencjału, to zaś możliwe jest tylko wtedy, gdy gwarantuje 
im szerokie prawa i wolności obywatelskie. Konstytucja marcowa szerzej od 
kwietniowej akcentowała takie kwestie, jak wolność słowa, prasy, zgroma-
dzeń, pozwalała także obywatelom na nieskrępowaną działalność polityczną. 
Konstytucja kwietniowa z kolei podporządkowała w dużej mierze jednostkę 
interesowi publicznemu. Wedle jej zapisów prawo jednostki do uczestnictwa 
w życiu publicznym warunkowane było jej zasługami dla państwa. Dodat-
kowo w trakcie obowiązywania Konstytucji kwietniowej w II RP rządziła 
niedemokratycznie wybrana opcja polityczna, z którą nie każdy przecież 
musiał się zgadzać. W takich warunkach prawa jednostki – zależne od zaan-
gażowania w popieranie działań państwa, którego władze nie miały pełnego 
mandatu społeczeństwa – zostały poważnie ograniczone.

2. Model ustroju z przewagą parlamentu nad władzą 
wykonawczą był lepszym rozwiązaniem dla II RP.

To parlament jest organem, w którym reprezentację posiadają różne grupy 
społeczne: osoby zamożniejsze i mniej zamożne, mieszkające na wsi i w mia-
stach, mężczyźni i kobiety, obywatele o poglądach lewicowych, prawicowych 
i centrowych. Dlatego tylko wtedy, gdy to parlament decyduje o powołaniu 
i odwołaniu rządu, a także gdy parlament na bieżąco kontroluje rządzących, 
można mówić o państwie, w którym przede wszystkim interes obywateli 
decyduje o tym, jaką politykę prowadzą rządzący. Tymczasem po uchwaleniu 
Konstytucji kwietniowej władza parlamentu została znacząco ograniczona. 
Po pierwsze, wprowadzona na mocy ustawy zasadniczej ordynacja wyborcza 
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uniemożliwiała przeprowadzenie demokratycznych wyborów – parlament 
przestawał więc pełnić funkcję reprezentowania różnorodnych obywateli. Po 
drugie, znacząco ograniczono jego prerogatywy, łącznie z tym, że próba odwo-
łania rządu mogła zakończyć się skróceniem kadencji parlamentu, co miało 
zniechęcać posłów do kontrolowania władzy wykonawczej.

3. Konstytucja marcowa została uchwalona legalnie i była 
wynikiem kompromisu różnych sił politycznych.

Konstytucja marcowa powstała w Sejmie Ustawodawczym, w którym żadne 
ugrupowanie nie miało wyraźnej przewagi, co zmuszało partie do zawie-
rania kompromisów, dzięki czemu jej zapisy uwzględniały to, że obywatele 
wyznają różne światopoglądy. Dodatkowo w 1921 r. politycy różnych opcji 
czuli się w obowiązku porozumieć w kwestii nowej ustawy zasadniczej dla 
świeżo odrodzonego państwa. Dlatego zawierała ona postanowienia, na któ-
rych zależało tak prawicy, jak i lewicy. Natomiast Konstytucja kwietniowa 
była uchwalona w sposób urągający podstawowym zasadom stanowienia 
prawa. Dodatkowo od początku do końca została narzucona przez jeden obóz 
polityczny, przez co nie wyrażała interesów i poglądów różnych Polaków. 
A konstytucja powinna jednoczyć ponad podziałami.

4. Konstytucja marcowa lepiej regulowała kwestię 
administracji terenowej państwa, gdyż zakładała szerokie 
kompetencje samorządu terytorialnego.

Konstytucja marcowa powierzała samorządowi terytorialnemu szerokie 
kompetencje i ograniczała wpływ władz centralnych na działalność gmin, 
powiatów czy województw. Była to słuszna koncepcja, gdyż mieszkańcy 
małych wspólnot lepiej wiedzą, jak zorganizować takie kwestie życiowe, 
jak na przykład organizacja szkół, ochrony zdrowia, sieci gazowniczej czy 
wodociągowej. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że międzywojenna Polska 
dopiero co zakończyła ponad-stuletni okres rozbiorów, kiedy różnice między 
poszczególnymi regionami bardzo się pogłębiły. Wprowadzanie w takiej sytu-
acji silnej władzy centralnej byłoby nieefektywne.
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ARGUMENTY PRZECIW:

1. W Konstytucji kwietniowej słusznie założono, że, aby móc 
wpływać na życie publiczne, należy przedtem zasłużyć się 
dla państwa.

Trzeba pamiętać o tym, że międzywojenna Polska funkcjonowała w stanie 
ciągłego zagrożenia, które jeszcze pogłębiło się w latach 30. XX w., kiedy do 
władzy w Niemczech doszli naziści, w Związku Sowieckim rozwijał się stali-
nizm, a w Polsce coraz silniejsze były nacjonalistyczne postawy wśród mniej-
szości narodowych, a także ruchy wywrotowe, takie jak np. komunistyczny. 
Co więcej, II RP była młodym państwem, które dopiero co po 123 latach odzy-
skało niepodległość i jej najważniejszym celem powinno być jej utrzymanie. 
W związku z tym konieczne było zrezygnowanie z powszechnej równości 
w zakresie uczestnictwa obywateli w życiu publicznym na rzecz podporząd-
kowania życia prywatnego dobru publicznemu i służbie ojczyźnie. Takie 
sformułowanie praw i obowiązków obywateli wynikało również z charak-
terystycznego dla Józefa Piłsudskiego etosu służby – wedle którego życie we 
własnym państwie należy traktować przede wszystkim jako zadanie do zre-
alizowania, zaś potem dopiero jako źródło osobistych uprawnień i korzyści.

2. Konstytucja kwietniowa słusznie – w warunkach, 
w których funkcjonowała II RP – stworzyła ośrodek silny 
ośrodek władzy.

Fundamentalną zasadę stojącą u podstaw Konstytucji marcowej, zgodnie 
z którą najistotniejszą funkcje w państwie, a więc wyłanianie, kontrola 
i odwoływanie rządu, należy przyznać parlamentowi, można uznać za ogólnie 
słuszną. Jednakże jej realizacja w praktyce doprowadziła Polskę do nieustan-
nego chaosu, częstych upadków rządów i braku realizacji spójnego programu 
politycznego. Stało się tak dlatego, że żadna siła polityczna nie dysponowała 
wystarczającym poparciem społecznym, aby móc przejąć odpowiedzialność 
za losy kraju, przynajmniej na jedną kadencję. Co więcej, roli takiej nie mógł 
pełnić prezydent, którego prerogatywy – ze strachu przed Józefem Piłsudskim 
– sprowadzono głównie do funkcji reprezentacyjnych. Konieczność wyło-
nienia silniejszego ośrodka władzy wynikała więc z realnych doświadczeń 
młodego państwa. Dlatego założenie Konstytucji kwietniowej, że to silna 
głowa państwa – prezydent – bierze w swoje ręce prawdziwe kierownictwo 
spraw publicznych, było jak najbardziej słuszne. Co więcej, wobec zagrożenia 
międzynarodowego, jej zapisy umożliwiały sprawne przekazywanie władzy 
w czasie wojny. Trzeba też pamiętać o tym, że Konstytucja kwietniowa nie 
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rezygnowała z przyznania parlamentowi istotnej pozycji w państwie – dalej 
stanowił on główne miejsce, w którym tworzono prawo. Nowa ustawa zasad-
nicza rezygnowała jedynie z „parlamentaryzmu”, czyli błędnego, przynaj-
mniej w realiach II RP, przekonania, że to parlament powinien być głównym 
miejscem kreowania polityki państwa.

3. Konstytucja kwietniowa stanowiła spójny, klarowny 
projekt ustrojowy.

Konstytucja marcowa była „zgniłym kompromisem” między siłami politycz-
nymi, które nie miały ze sobą nic wspólnego. Skutek był łatwy do przewi-
dzenia – już wkrótce po jej uchwaleniu wszyscy jej „współautorzy” rzucili 
się, aby ją zmieniać. Nawet jej najwięksi obrońcy z PPS-u mieli do niej szereg 
zastrzeżeń. W przeciwieństwie do niej Konstytucja kwietniowa stanowiła 
przemyślaną, zamkniętą całość. Zaproponowana została przez obóz polityczny 
– sanację, który wziął pełną odpowiedzialność za losy II Rzeczpospolitej po 
maju 1926 r. i z niemałymi sukcesami realizował swoją politykę. Konstytucja, 
aby skutecznie pełnić swą rolę – wyznaczać wspólne wartości dla wspólnoty 
– powinna być spójnym projektem, który w jasny i czytelny sposób reguluje 
najistotniejsze dla państwa sprawy, a nie przypadkowym efektem zderzenia 
różnych sił w parlamencie.

4. Konstytucja kwietniowa wprowadziła korzystniejszą 
regulację w zakresie administracji terenowej, jasno 
wskazując, że działania wspólnot lokalnych nie mogą godzić 
w interesy państwa.

W nowo powstającym państwie, które jest narażone na liczne zagrożenia 
zewnętrzne i wewnętrzne, nie można dopuścić do sytuacji, w której wspólnoty 
lokalne – często zdominowane przez siły polityczne niezgadzające się z poli-
tyką rządu albo przez mniejszości narodowe nieutożsamiające się z racją stanu 
– miały zbyt dużą samodzielność. Dlatego zapisy Konstytucji kwietniowej 
słusznie, w jasny i czytelny sposób, głosiły, że samorząd jest tylko i aż organem 
administracji państwa i w związku z tym podlega ścisłemu nadzorowi władz 
centralnych.
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Jest styczeń 1934 r., ta izba, na miejscu 
Sejmu, poparłaby wizję prezydentury zawartą 
w projekcie nowej konstytucji (późniejszej 
Konstytucji kwietniowej).

ARGUMENTY ZA:

1. Realną władzę w II RP sprawował marszałek Józef 
Piłsudski, konstytucja powinna stworzyć dla niego 
odpowiednie stanowisko w strukturze władzy.

Józef Piłsudski, człowiek, dzięki którego osobistej odwadze, talentowi poli-
tycznemu i wojskowemu Polska odzyskała niepodległość w 1918 r., a następnie 
obroniła ją w 1920 r. w walce z przeważającymi siłami wroga, od początku 
istnienia państwa narażony był na brutalne ataki i szykany ze strony prze-
ciwników politycznych. Doszło do tego, że Konstytucję marcową pisano w taki 
sposób, aby żadne stanowisko nie odpowiadało jego rzeczywistym zdolno-
ściom i ambicjom. Tymczasem w interesie Polski było to, aby w systemie kon-
stytucyjnym wreszcie znalazło się miejsce dla tak znakomitego męża stanu. 
Temu postulatowi wychodzi naprzeciw wizja prezydentury zawarta w pro-
jekcie konstytucji. Dzięki odpowiedniemu wzmocnieniu władzy prezydenta 
wreszcie będzie można powołać na to stanowisko Piłsudskiego – dzięki temu 
jego realna władza znajdzie wreszcie odzwierciedlenie w porządku prawnym.

2. W trudnych czasach należy przekazać odpowiedzialność 
za losy państwa do jednego ośrodka władzy.

II RP jest krajem graniczącym z dwoma potężnymi i potencjalnie wrogo nasta-
wionymi do niej przeciwnikami – Związkiem Radzieckim i Trzecią Rzeszą. Oba 
rządzone są żelazną ręką przez dyktatorów – Józefa Stalina i Adolfa Hitlera. 
Konieczne jest stworzenie silnego ośrodka decyzyjnego również u nas, tak 
aby powierzyć odpowiedzialność za państwo w tym trudnym czasie w jedne 
ręce – te same, które w wypadku ewentualnego konfliktu będą odpowiadać za 
kierowanie obroną kraju. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie takiego 
ośrodka wokół prezydenta – wtedy odpowiedzialność spoczywa na konkretnej 
jednostce i pozwala jej na długofalowe prowadzenie polityki państwa, co jest 
szczególnie istotne w sytuacji, kiedy rządzi się tak młodym, a jednocześnie 
zagrożonym państwem, przed którym stoi wiele wyzwań.
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3. Silna pozycja prezydenta pozwalała na reformy państwa.
Po wprowadzeniu nowelą sierpniową możliwości wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy w tym trybie wydano wiele bardzo skomplikowanych i waż-
nych aktów prawnych, w tym m.in. bardzo nowoczesny kodeks karny. Dzięki 
temu, że tego typu akty może jednoosobowo wydawać prezydent, mogą być one 
przygotowane w spokoju, przez wybitnych specjalistów, a nie dyskutowane 
w sejmowym zgiełku. Przy politycznych rozdrobnieniu w parlamencie, które 
miało miejsce w II RP, bardzo trudno było przegłosować ustawy reformujące 
państwo, a było to konieczne, ponieważ w wielu aspektach w międzywojennej 
Polsce obowiązywały przepisy z czasów zaborów – inne w byłym Królestwie 
Polskim, Galicji czy w Wielkopolsce.

4. Sposób wyboru prezydenta ograniczał szanse na to, że 
zostanie nim wybrana osoba o skrajnych poglądach.

Historia ostatnich lat pokazała, że w państwach demokratycznych do władzy 
mogą dochodzić jednostki całkowicie nieodpowiedzialne. Działo się tak, nawet 
jeśli ich formacje nie osiągały poparcia ponad połowy obywateli w wyborach 
– mimo tego, po przejęciu rządów, potrafili oni szybko opanować wszystkie 
instytucje państwa i rozprawić się z opozycją. W swoich kampaniach wybor-
czych wykorzystywali po pierwsze rozczarowanie obywateli klasą polityczną 
wynikające z wielkiego kryzysu, a po drugie umieli skutecznie odwoływać 
się do emocji tłumu, wykorzystując nowe technologie, takie jak na przykład 
radio. W ten sposób w Niemczech do władzy doszedł narodowy socjalista Adolf 
Hitler, który następnie wprowadził brutalną dyktaturę, z kolei w Hiszpanii 
niedawno do władzy doszli lewicowcy, którzy m.in. znieśli zakon jezuitów 
i zamknęli część klasztorów oraz wydalili z kraju prymasa. Aby zapobiec tego 
typu sytuacjom, należy zabezpieczyć urząd prezydencki przed opanowaniem 
go przez nieodpowiedzialne osoby. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, 
jest wprowadzenie wyborów pośrednich, dzięki czemu tylko odpowiednio 
kompetentne i nieradykalne osoby będą miały szanse się o niego ubiegać.
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ARGUMENTY PRZECIW:

1. Prawa nie należy tworzyć z myślą o jednej, 
choćby najwybitniejszej osobie.

Ustrój państwa – który reguluje konstytucja – nie powinien być tworzony 
„pod konkretną jednostkę”. Po pierwsze, dlatego że stanowi go cała wspólnota 
państwowa, która jest ponad jakąkolwiek, nawet najwybitniejszą jednostką. 
Po drugie, takie rozwiązanie tworzy problem, gdy jednostki, dla której ustrój 
był zaplanowany, zabraknie. Wtedy albo zbyt dużą władzę obejmuje ktoś, kto 
się do pełnienia takiej funkcji nie nadaje, albo trzeba zmienić ustrój, co obniża 
zaufanie obywateli do państwa. Dodatkowo, myśląc o Józefie Piłsudskim, nikt 
nie neguje jego zasług w kwestii odzyskania niepodległości, zbudowania pod-
walin państwa oraz utrzymania jego niezależności po 1918 r. Trzeba jednak 
zważyć, że nigdy nie zdecydował się on na prawdziwą weryfikację wyborczą 
– nigdy nawet osobiście nie wystartował do Sejmu, choć nie ma wątpliwości, 
że by się do niego dostał. Kiedy zaś w 1926 r. wybrano go prezydentem, nie 
przyjął tego stanowiska, co należy uznać za brak szacunku dla instytucji 
publicznych. Wypada wyrazić wątpliwość, czy i tym razem nie zdecyduje on 
w ostatniej chwili „rządzić z tylnego siedzenia”, tak jak czynił to do tej pory. 
Po drugie zaś, naczelnik państwa wielokrotnie łamał „ustalone reguły gry”, 
jak choćby w 1926 r., przeprowadzając przewrót majowy. Nikt więc nie jest 
w stanie zagwarantować, że i tym razem nie sięgnie po władzę większą niż 
ta, którą gwarantuje mu projekt nowej konstytucji, a byłaby to już władza 
prawdziwie dyktatorska.

2. W trudnych czasach władza powinna mieć 
legitymizację społeczną.

W okresie szczególnego zagrożenia dla państwa nie powinna rządzić opcja 
polityczna, która nie cieszy się zaufaniem większości społeczeństwa. Tym-
czasem wybory 1928 r. dowiodły, że komitet sanacyjny, tj. BBWR otrzymał 
tylko ok. 21% głosów. W 1930 r. był zaś tak niepewny wyniku, że musiał uciec 
się do nielegalnych represji wobec posłów Centrolewu. Powierzanie niemalże 
dyktatorskiej czy quasi-monarchicznej władzy prezydentowi wywodzącemu 
się z takiego obozu nie wydaje się dobrym rozwiązaniem. Najprawdopodob-
niej nie będzie on w stanie uzyskać odpowiedniego poparcia społecznego dla 
prowadzonych przez siebie działań. Szybko więc znajdzie się w kontrze do 
społeczeństwa i swoją niemal nieograniczoną władzę wykorzysta do tłumie-
nia protestów i niezadowolenia społecznego, a nie do reformy państwa.
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3. Dobre prawo powstaje w wyniku szerokich konsultacji, 
poprzez wypracowywanie kompromisu.

To parlamenty od średniowiecza są miejscem, w którym powinno być wypra-
cowywane prawo, w myśl starej zasady – „co wszystkich dotyczy powinno być 
przez wszystkich aprobowane”. Prawo stanowione w parlamencie pozwala na 
udział w dyskusji – poprzez swoich reprezentantów – różnym grupom spo-
łecznym, które mogą dzięki temu wpływać na jego kształt, a przynajmniej 
wyrażać swoje postulaty. Dzięki temu przepisy mogą być bardziej komplek-
sowe i akceptowane przez większą część społeczeństwa, co zwiększa szanse 
na przestrzeganie uchwalonego prawa. Skoro zwolennicy nowego projektu 
konstytucji tak często mówią o konieczności powstrzymania parlamentu 
przed ingerencją w sferę władzy wykonawczej, nie powinni dopuszczać do tak 
daleko idącej ingerencji władzy wykonawczej w kompetencje ustawodawcy. 
Tymczasem zgodnie z projektem konstytucji to prezydent, w zaciszu gabinetu, 
będzie odpowiadał za tworzenie znacznej części systemu prawnego.

4. Wady demokracji nie powinny prowadzić do odrzucenia 
tego systemu.

Przykład Niemiec czy Hiszpanii nie powinien jednoznacznie rzutować na 
negatywną ocenę demokracji jako systemu, który jako jedyny daje ogółowi 
obywateli wpływ na wybór swoich przywódców. Póki co bowiem nie wymy-
ślono lepszego, który pozwalałby na większy wpływ obywateli na władzę 
i równoważenie różnych interesów i poglądów w społeczeństwie. To nie 
demokracja jako system zawiodła np. w Niemczech – naziści nie uzyskali 
tam nawet poparcia połowy społeczeństwa, ale słabość instytucji państwa, 
które powinny stać na straży demokratycznego porządku. Należy dążyć do 
tego, aby zabezpieczać demokrację przed władzą dyktatorów, a nie demonto-
wać ją w imię ochrony państwa przed radykałami. Najlepszym przykładem 
dobrze działającej demokracji są Stany Zjednoczone Ameryki. Wybór nowego 
prezydenta – Franklina Delano Roosevelta – pozwolił tam na wprowadzenie 
zupełnie nowatorskiej polityki gospodarczej, dzięki której kraj bardzo dyna-
micznie wychodzi z kryzysu.
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WYBÓR ŹRÓDEŁ

Tabela 1. Porównanie Konstytucji – marcowej i kwietniowej

Zagadnienie Konstytucja marcowa Konstytucja kwietniowa

Suweren 
w państwie

Władza zwierzchnia należy 
do narodu rozumianego jako 
wszyscy obywatele, niezależnie od 
narodowości czy wyznania (art. 2).

Na czele państwa stoi prezydent, 
na jego barkach „spoczywa 
odpowiedzialność wobec Boga 
i historji za losy Państwa” (art. 2).

Trójpodział władzy Tak, ale ze zdecydowaną przewagą 
władzy ustawodawczej. Władza 
ustawodawcza należy do 
Sejmu i Senatu, wykonawcza 
– do prezydenta i Rady Ministrów, 
sądownicza – do sądów (art. 2). 
Jednak tylko władza ustawodawcza 
pochodzi z wyborów powszechnych 
– władza wykonawcza jest od niej 
pośrednio zależna (patrz: tekst 1, 
s. 32).

Nie – w rękach prezydenta skupia 
się „niepodzielna i jednolita” władza 
państwowa, a wszystkie inne organy 
władzy są mu podległe (art. 2 i 3).

Sposób wyboru 
prezydenta

Prezydent wybierany przez 
Zgromadzenie Narodowe – Sejm 
i Senat (art. 39).

Kandydata na prezydenta 
wybiera Zgromadzenie Elektorów 
(wybieranych przez Sejm i Senat), 
prezydent może zgłosić drugiego 
kandydata. Jeśli to zrobi, dochodzi 
do wyborów powszechnych, jeśli 
nie, prezydentem zostaje kandydat 
wybrany przez zgromadzenie 
elektorów (art. 16).

Karna 
i konstytucyjna 
odpowiedzialności 
prezydenta

Tak – za zdradę kraju, pogwałcenie 
Konstytucji i inne przestępstwa 
karne – prezydent na mocy uchwały 
Sejmu może zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności przed 
Trybunałem Stanu (art. 51).

Nie – prezydent nie jest 
odpowiedzialny prawnie za swoje 
decyzje (art. 2, 15; patrz: tekst 4, 
s. 39).

Prawa i obowiązki 
obywateli

Więcej praw i wolności niż 
obowiązków. Korzystanie z praw 
i wolności nie jest uzależnione 
od wykonywania obowiązków 
wobec państwa. Prymat wolności 
jednostki nad interesem publicznym 
(klasyczny dla demokracji liberalnej).

Nacisk na obowiązki. Szerszy 
katalog obowiązków niż praw 
i wolności. Korzystanie z praw 
i wolności uzależnione od 
wykonywania obowiązków wobec 
państwa. Nacisk na interes 
publiczny kosztem praw i wolności 
jednostki.
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Zagadnienie Konstytucja marcowa Konstytucja kwietniowa

Stosunek władzy 
wykonawczej 
i ustawodawczej

Przewaga władzy ustawodawczej 
nad wykonawczą. Objawia się 
m.in. w uprawnieniu Sejmu do 
odwoływania całego rządu oraz 
poszczególnych ministrów (art. 58) 
oraz w niewielkich prerogatywach 
prezydenta, który wybierany jest 
przez Zgromadzenie Narodowe. 
Prezydent nie ma prawa do 
rozwiązania Sejmu i pełni przede 
wszystkim funkcje reprezentacyjne.

Przewaga władzy wykonawczej 
nad ustawodawczą. Przejawia się 
m.in. w uprawnieniu prezydenta do 
rozwiązaniu Sejmu i Senatu oraz 
w ograniczeniu prawa Sejmu do 
odwołania rządu i ministrów – to 
prezydent podejmuje w tej sprawie 
ostateczną decyzję (art. 29).

Wybory 
parlamentarne

W pełni demokratyczne – równe, 
tajne, bezpośrednie, proporcjonalne 
i powszechne (art. 11). Partie 
wystawiają listy kandydatów na 
posłów i senatorów.

Zgodnie z ordynacją wyborczą 
wprowadzoną na podstawie 
Konstytucji – nie w pełni 
demokratyczne. Senat wyłaniany de 
facto przez elitę piłsudczykowską. 
Kandydaci na posłów wybierani 
przez elektorów, niewystawiani 
przez partie (art. 32 i 33).

Ustawodawstwo Wyłącznie w gestii Sejmu 
i Senatu. Prezydent bez prawa 
weta. Wszystkie rozporządzenia 
wydawane przez władzę 
wykonawczą muszą mieć podstawę 
w ustawie.

Duża część w gestii prezydenta, 
który może wydawać dekrety 
z mocą ustawy.

Immunitet poselski Posłowie nie mogą być pociągani 
do odpowiedzialności za czynności 
związane z wykonywaniem 
mandatu posła. Za naruszenie praw 
osób trzecich mogą być pociągani 
do odpowiedzialności tylko za zgodą 
Sejmu (art. 21).

Posłowie mogą być pociągani do 
odpowiedzialności „za wystąpienia 
sprzeczne z obowiązkiem wierności 
wobec Państwa Polskiego 
albo zawierające znamiona 
przestępstwa, ściganego z urzędu” 
uchwałą Sejmu albo na żądanie 
marszałka Sejmu, ale też Ministra 
Sprawiedliwości (art. 41).

Samorząd 
terytorialny

Z szerokimi kompetencjami, jako 
związek mieszkańców danego 
terenu.

Z wąskimi kompetencjami, jako 
wykonawca woli administracji 
rządowej.

Tekst 1. Krytyka ustroju wprowadzonego przez Konstytucję marcową ze strony 
profesora Stanisława Estreichera

Po uchwaleniu Konstytucji marcowej wśród polskich prawników rozgorzała 
debata na temat jej treści. Jej efektem była m.in. publikacja pt. „Nasza Kon-
stytucja” stanowiąca zapis cyklu wykładów wygłoszonych przez uczonych 
w Krakowie w maju 1921 r. Autorzy podkreślali z jednej strony, demokratyzm 
konstytucji i szeroki zakres praw obywatelskich, które wprowadziła. Z drugiej 
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zaś, zwracali uwagę na nierównowagę władzy wykonawczej i ustawodawczej 
– wyraźne „przechylenie się” ustroju w kierunku dominacji parlamentu. 
Zjawisko to komentował m.in. wybitny badacz historii prawa i ustroju, prof. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Estreicher.

„(...) Stosunek trzech organów między sobą.

Konstytucja przeto wymienia w art. 2 trzy organa jako równoległe 
i na jednakim autorytecie oparte, jednak z przepisów jej wynika, że sto-
sunek ich do «narodu» nie jest bynajmniej jednakowy. Sejm i senat są 
bezpośrednimi organami narodu; prezydent i ministrowie, a także sądy 
są organami pośrednimi, wtórnymi. Nadaje to sejmowi i senatowi sta-
nowisko górujące ponad dwoma innemi organami narodu, a zwłaszcza 
egzekutywą9. Okoliczność ta nie jest uwidocznioną w art. 2, ale wyraź-
nie wynika z dalszego tekstu. Przedewszystkiem tylko sejm i senat (…) 
wychodzą bezpośrednio z wyborów narodu, dzięki czemu ich zwią-
zek z wolą «narodu» jest daleko bardziej widoczny, aniżeli przy dwóch 
innych «organach». Wybór prezydenta Rzeczypospolitej, zastrzeżony 
Zgromadzeniu Narodowemu, sprawia, że bezpośrednio jest on organem 
sejmu i senatu, a zarazem motywuje ten fakt, iż wola sejmu (względ-
nie i senatu) jest dostatecznym i ostatecznym wyrazem woli «narodu» 
i nie potrzebuje sankcji ze strony władzy wykonawczej. «Organa władzy 
wykonawczej» są też przed «organami władzy ustawodawczej» odpo-
wiedzialne i muszą stosować się przy wyrażaniu woli «narodu» w prze-
kazanym im zakresie do woli sejmu i senatu. A więc także i w zakresie 
egzekutywy sejm (względnie i senat) mają słowo rozstrzygające! W razie 
konfliktu między obu «organami» nie może naczelnik władzy wykonaw-
czej odwołać się z dostateczną łatwością do obustronnego mocodawcy tj. 
do «narodu»; przepisy art. 26, dające mu pewną – ale bardzo ograniczoną! 
– możność apelowania do «narodu» przez rozwiązanie sejmu («za zezwo-
leniem ⅗ ustawowej liczby członków senatu») są tylko objawem szczątko-
wym Monteskiuszowskiej idei równorzędności dwóch organów: le pouvoir 
arrête le pouvoir!10 Z tego to powodu zresztą i zasada «zwierzchniej wła-
dzy» narodu nie jest dostatecznie uwzględnioną i to właśnie w tym punk-
cie, gdzieby mogła znaleźć swój wyraz. Możliwość rozstrzygania konflik-
tów politycznych przez lud w formie wyborów byłaby niewątpliwie tej 

9 Egzekutywa – inaczej władza wykonawcza.
10 Fr. – „władza powstrzymuje władzę”.
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idei wyrazem – może teoretycznie biorąc mniej dobrym, niźli plebiscyty 
dotyczące samego meritum sporu, ale praktycznie łatwiejszym i trafniej-
szym. Konstytucja nasza bardzo to utrudniła”.

Stanisław Estreicher, Zasada zwierzchnictwa narodu, w: Nasza Konstytu-
cja. Cykl odczytów urządzonych staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych 
w Krakowie od 12 do 25 maja 1921 r., Kraków 1922 r., s. 46-48.

Tekst 2. Fragment artykułu autorstwa działacza PPS Mieczysława Niedział-
kowskiego broniący zasad demokracji parlamentarnej

PPS była główną siłą polityczną opowiadającą się za zasadniczym utrzyma-
niem systemu demokracji parlamentarnej z silną pozycją Sejmu, wprowadzo-
nego w Konstytucji marcowej, choć bardzo niechętnie spoglądała na rządy 
prawicy, co zaowocowało poparciem przez PPS przewrotu majowego. Mie-
czysław Niedziałkowski, wybitny prawnik i parlamentarzysta socjalistyczny, 
odpierał zarzuty o niestabilność większości w parlamencie faktem, iż wynika 
ona nie z błędnej regulacji konstytucyjnej i ordynacji wyborczej, ale z tego, 
że w istocie w społeczeństwie brak jest większości opowiadającej się za jed-
nym stronnictwem politycznym.

„Główne punkty naszego programu naprawy Konstytucji

Obóz socjalistyczny widzi w demokracji parlamentarnej najbardziej 
wygodną, najlepszą stosunkowo formę ustrojową dla społeczeństw, 
przeżywających powojenny «okres przejściowy» historji. Demokracja 
parlamentarna oznacza przedewszystkiem dwie zasady: powszechne 
głosowanie i odpowiedzialność polityczną ministrów. Ale głosowa-
nie powszechne niekoniecznie musi być proporcjonalne (stosunkowe). 
Z wielu stron wysuwano ostatniemi czasy twierdzenie, że właśnie pro-
porcjonalne prawo wyborcze stanowi przyczynę braku stałej większości 
sejmowej u nas i płynących stąd ujemnych skutków.

Co do nas, jesteśmy stanowczymi zwolennikami zachowania formuły 
pięcioprzymiotnikowej (powszechne, równe, tajne, bezpośrednie, pro-
porcjonalne prawo głosowania).



Wybór źródeł 35

Zwalanie na ordynację wyborczą winy za brak stałej większości wygląda 
słusznie o tyle, o ile zawsze można za pomocą przepisów ustawy stwo-
rzyć większość sztuczną, nie odzwierciedlającą istotnej większości 
w kraju. Wtedy jednak wartość zasadnicza demokracji parlamentarnej, 
jako takiej, ulega znacznemu pomniejszeniu.(…) Z chwilą, gdy większość 
parlamentu nie odpowiada opinji kraju, nie odpowiada stosunkowi wza-
jemnemu wpływów i znaczenia poszczególnych klas społecznych, – par-
lament taki przestaje spełniać swoje zadanie, punkt ciężkości walki poli-
tycznej przechodzi na ulicę, metoda rewolucyjna zwycięża automatycznie 
poniekąd metodę parlamentarną.

Trzeba tylko przyzwyczaić się do jednej myśli. Chcecie zdobyć więk-
szość dla stronnictwa, obozu, grupy? Zdobądźcie ją w kraju, wśród mas, 
nie szukajcie sprytnych sztuczek i kombinacyjnek. Oto wszystko. (…) 
sztuczkami nie można rozwiązywać zagadnień społecznych (...)”.

Mieczysław Niedziałkowski, Główne punkty naszego programu naprawy 
Konstytucji, „Robotnik”, R. 31, nr 286 (18 października 1925 r.), Biblioteka 
Narodowa, s. 1-2.

Tekst 3. Stanisław Car o projekcie Konstytucji kwietniowej

Stanisław Car był wybitnym adwokatem, jednym z najważniejszych prawni-
ków obozu sanacyjnego i współautorem projektu Konstytucji kwietniowej. 
Przemówienie, którego fragmenty przedrukowane są niżej, wygłosił w sejmie 
26 stycznia 1934 r. w czasie debaty na temat tzw. „tez konstytucyjnych”, która 
zakończyła się, w wyniku opisanego wyżej „fortelu”, uchwaleniem Konstytu-
cji zwanej później kwietniową. W przemówieniu z wielkim rozmachem opisał 
filozofię polityki i prawa obozu piłsudczykowskiego, wskazując, że odrzuca 
ona zarówno idee liberalnej demokracji, jak i rozprzestrzeniającego się wów-
czas w Europie totalitaryzmu.

„(...) Zdaje mi się, że rola państwa uległa również bardzo głębokim 
przemianom; funkcje państwa, jego zadania i cele bardzo się skompli-
kowały i są obecnie znacznie bardziej złożone. Dziś już nie wystarcza, 
aby państwo zajmowało się tylko utrzymaniem ładu i bezpieczeństwa, 
nie wystarcza, aby państwo zabezpieczało mienie i życie obywateli (…). 
Dziś życie gospodarcze wymaga, aby państwo mogło w nie wtargnąć 
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ze swoją władzą i aby regulowało stosunki, które się co raz bardziej 
wikłają. Warunki produkcji uległy zmianie. Państwo musi się troszczyć 
o normowanie cen, o wyszukiwanie rynków zbytu, ułatwianie eksportu, 
regulowanie zagadnień socjalnych, obrotu ziemią, stosunku pomiędzy 
wierzycielem a dłużnikiem, pomiędzy właścicielem nieruchomości 
a lokatorem.(…)

Otóż jeżeli państwo ma nowe funkcje do spełnienia, to zapytuję, czy może 
ono być oparte na takich samych podstawach ustrojowych, na jakich 
opierało się państwo przedwojenne?

Państwo przedwojenne tworzyło się u schyłku XVIII wieku. U jego pod-
stawy legły doktryny liberalizmu politycznego i liberalizmu gospodar-
czego. Przewodziła zasada lesseferyzmu11. Państwo pozostawiało speł-
nianie funkcyj społecznych, gospodarczych i wszelkiego innego rodzaju 
inicjatywie jednostki. Państwo nie troszczyło się o te dziedziny. Ale 
to rozszerzenie zasięgu wpływów państwa nie jest tylko dążeniem pań-
stwa, nie jest tylko dążeniem władzy do ekspansji; to jest głos, płynący 
od społeczeństwa.(…)

W tych warunkach opieranie się na doktrynie liberalizmu gospodar-
czego, czy społecznego wystarczyć nie może. I jeżeli mówi się obecnie, 
o kryzysie ustrojowym, to jest to zagadnienie znacznie głębsze, niżby się 
na pierwszy rzut oka wydawać mogło. To nie jest już tylko jakieś drobne 
niedomaganie, oparte na wadach parlamentaryzmu. (…) kryzys sięga 
głębiej, bo z pod tych form ustrojowych, na których się opierało pań-
stwo przedwojenne, usunął się grunt, grunt społeczny, na którym musi 
się bazować zawsze racjonalny ustrój państwowy. Parlamentaryzm już 
dzisiaj należy do przeszłości; niema zdrowych podstaw, ażeby można go 
było utrzymać nadal.(…)

W jakimże kierunku poszły te [nowe] rozwiązania [ustrojowe]? Jak to czę-
sto się zdarza, krańcowości się stykają. Kierunek się przerzucił od bie-
guna do bieguna, od parlamentaryzmu, opierającego się na doktrynach 
liberalistycznych, przerzucono się do dyktatury.

11 Leseferyzm (fr.  laissez faire  – pozwólcie czynić) –  sformułowana na przełomie XVIII i XIX wieku 
doktryna ekonomiczna, uznającą prymat wolności jednostki w sferze gospodarczej i żądająca jak 
najmniejszej ingerencji państwa w kwestie ekonomiczne.
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I znowu zapytuję: czy to jest dobre rozwiązanie? Czy dyktatura jest w sta-
nie rozwiązać te trudne zagadnienia, które stają wobec nowego Państwa?

Na to pytanie odpowiadam: nie!(…)

Dyktatury powstają tam, gdzie istnieje jakiś głęboki społeczny, poli-
tyczny, czy innego rodzaju ferment. (…) nie z czego innego, jak tylko z roz-
prężenia stosunków wewnętrznych i z poczucia przegranej wojny uro-
dziła się dyktatura hitlerowska w Niemczech.

Kiedy już mówimy o dyktaturach, to nie chcę przykrywać listkiem figo-
wym tego, co się dzieje w Polsce. Stawiam otwarcie zapytanie: czy w Pol-
sce jest dyktatura? Na pytanie to odpowiem Panom szczerze: według mego 
najgłębszego przekonania w Polsce dyktatury niema i nigdy jej nie było. 
(Wesołość na ławach socjalistycznych). Proszę Panów, śmiech nie jest odpar-
ciem argumentu i zaraz Panom powiem, dlaczego tak sądzę. Bo uważam, 
że nie może być dyktatury tam, gdzie nie ma dyktatora.

W Polsce nie ma dyktatora!

Józef Piłsudski nigdy nie był dyktatorem.

Jeżeli Panowie wezmą pod uwagę to, że Józef Piłsudski, który skupił 
w swoich rękach pełnię władzy państwowej, odszedł dobrowolnie w r. 
1922 do swego zacisza w Sulejówku, jeżeli Panowie wezmą od uwagę 
również i to, że Józef Piłsudski, skupiwszy po raz drugi pełnię władzy 
w Polsce w r. 1926, ograniczył się jednak do skromnej roli ministra spraw 
wojskowych i jeżeli Józef Piłsudski nie wykonywa władzy sam, zazdro-
śnie, lecz stara się do życia państwowego pociągnąć zdrowe siły, tkwiące 
w społeczeństwie, to ja mam prawo twierdzić, że Józef Piłsudski nie jest 
dyktatorem. (...)

(...) jest natomiast wielkim autorytetem moralnym. (Oklaski na ławach 
BB).(…)

(...) dyktatura nie czyni zadość potrzebom nowoczesnego państwa. (…)

Proszę Panów, wśród elementów, któremi rozporządza państwo, elemen-
tem najcenniejszym, elementem najwartościowszym jest człowiek. Tego 
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człowieka – obywatela dyktatura nie umie wpleść w orbitę swojej pracy 
i to jest drugi zasadniczy błąd ustroju dyktatorjalnego (…).

Żaden trzon mocny, na którym mogłaby się oprzeć przyszłość Państwa, 
nie został przez konstytucję marcową stworzony. (…) dlatego jasno 
i wyraźnie stwierdzam: zrywamy z systemem rządów parlamentarnych. 
A zrywając z tym systemem, musieliśmy odrzucić całą podbudowę ide-
ologiczną, na której ten system się opiera. Odrzuciliśmy więc przesłanki 
kontraktu społecznego, uznawanego przez J.J. Rousseau, bo te przesłanki 
nie prowadziły do mocnego Państwa, ale raczej atomizowały je na tyle 
komórek, ilu jest obywateli w Państwie. Musieliśmy również odrzucić 
drugi trzon, mianowicie, doktrynę Monteskiusza o podziale władzy, 
bo ta doktryna nie była w stanie zapewnić Państwu i jego organom har-
monijnego działania; jeżeliby ona miała być wyrazem podziału funkcyj, 
to i pod tym względem nie wytrzymuje krytyki, bo funkcje nowocze-
snego Państwa są znacznie liczniejsze, niż ten trójpodziałowy system, 
który stworzył Monteskiusz w swojej doktrynie.(…)

Otóż w naszym przyszłym ustroju chcemy widzieć połączenie i sharmo-
nizowanie dwóch zasad naczelnych: mocnej władzy z wolnością obywa-
tela! To są te dwa założenia, które chcielibyśmy zrealizować. I dlatego 
też nasze państwo nie jest państwem liberalistycznym, dającym przewagę 
jednostce nad interesem publicznym; ale także nie jest ono państwem 
władczem, państwem integralnym, stanowiącem cel sam w sobie. Takiego 
państwa nie chcemy. Nasze państwo ma być państwem, stanowiącem 
własność całego narodu; ma być wyrazem jego interesów, jego aspira-
cji, jego utęsknień; ma być wspólnem dobrem, które należy do wszyst-
kich obywateli.(…)

(...) jeżeli mówimy o  nadrzędności [Prezydenta Rzeczypospolitej], 
to nie rozumiemy przez nią aspiracji do władzy arbitralnej, do władzy 
absolutnej. (…) Nadrzędność w naszym rozumieniu jest tylko zabezpie-
czeniem harmonji pomiędzy poszczególnymi władzami, które się mogą 
znaleźć w konflikcie, a konflikt musi być przez jakiś czynnik miarodajny 
w państwie rozwiązany. Otóż tym czynnikiem, tym najwyższym arbi-
trem może być tylko Prezydent jako Głowa Państwa (…)”.
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Stanisław Car, Nowe Państwo. Przemówienie, wygłoszone na plenarem posie-
dzeniu Sejmu dnia 26 stycznia 1934 r., w: tegoż, Na drodze ku nowej konstytu-
cji, Warszawa 1934, Biblioteka Narodowa, s. 178-189.

Tekst 4. Krytyczna opinia profesora Wacława Komarnickiego o Konstytucji 
kwietniowej

Wacław Komarnicki był wybitnym prawnikiem, profesorem Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, jednocześnie politykiem prawicy – posłem Stron-
nictwa Narodowego w Sejmach II i III kadencji. 13 grudnia 1934 r. wygłosił 
na posiedzeniu Senackiej Komisji Konstytucyjnej referat na temat Konstytucji 
kwietniowej. Wytykał jej niedociągnięcia redakcyjne, ale pokazywał także, 
że w wielu miejscach ideologia i polityka brały w niej górę nad prawem. Kry-
tycznie odnosił się także do jej autorytarnych zamierzeń.

„Uwagi prawnicze o projekcie nowej Konstytucji polskiej. Referat wygło-
szony na posiedzeniu Komisji Konstytucyjnej w dniu 13 grudnia 1934 r.

(…) projekt sejmowy zawiera wiele zdań, nie mających charakteru norm 
prawnych, lecz zawierających maksymy polityczne, moralne, definicje, 
opisy. (…) co według mnie może prowadzić do zamieszania i nieporozu-
mień co do ich interpretacji przy stosowaniu Konstytucji.

Ten charakter deklaratywny cechuje zwłaszcza rozdział 1-szy, zawiera-
jący zasady ogólne (…).

Jest tu zawarta ideologia polityczna, mogąca mieć znaczenie jedynie 
motywów dla przepisów ustrojowych, pomieszanie jednak w jedną całość 
motywów ustawodawczych i samych norm jest poważnym błędem kody-
fikacyjnym. (...)

Projekt pojmuje stanowisko Prezydenta Rzplitej jednak nietylko w sensie 
ogólno-przyjętym głowy państwa o ustroju republikańskim. Albowiem 
w tym samym art. 2 w ustępie ostatnim mamy normę:

«W jego osobie skupia się jednolita i niepodzielna władza państwowa». 
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(…) Określenie projektu wyjaśnia się przez zestawienie z odpowiednim 
przepisem Konstytucji marcowej (art. 2): «Władza zwierzchnia w Rze-
czypospolitej Polskiej należy do Narodu».

Jest jasnem, iż republikańskiej zasadzie Konstytucji marcowej przeciw-
stawiona została w tem sformułowaniu ostatniego ustępu art. 2 projektu 
zasada jedynowładztwa, czyli monarchiczna.

«Skupienie» władzy państwowej w osobie Prezydenta oznacza podda-
nie jego zwierzchnictwu wszystkich organów państwowych, co stwier-
dza art. 3 projektu, wyliczając te organy, pozostające «pod zwierzchnic-
twem» Prezydenta (...).

Suwerenny charakter władzy Prezydenta Rzplitej, według koncepcji pro-
jektu, wynika ze sformułowania jego całkowitej nieodpowiedzialności 
w sensie prawnym, gdyż art. 2 projektu dopuszcza tylko odpowiedzial-
ność Prezydenta wobec Boga i historji. Jest to możliwe tylko wówczas, 
gdy Prezydent nie jest przedstawicielem, choćby najwyższym, władzy 
państwowej, tylko wykonuje własne prawo. (…) Tylko przy zarządzaniu 
dobrem własnym nie istnieje kwestja odpowiedzialności. (…)

Zniesienie wszelkiej prawnej odpowiedzialności Prezydenta Rzplitej 
nie godzi się z republikańską formą państwa, przy której istnieje zasada 
pochodzenia wszelkiej władzy od Narodu. (…)

Oczywiście, Prezydent nie może być odpowiedzialny ani politycznie, ani 
parlamentarnie, bo to nie godziłoby się z jego stanowiskiem niezależnego 
organu państwowego, ale powinien być odpowiedzialny konstytucyj-
nie za przekroczenie tej delegacji, którą, jako głowa państwa, od Narodu 
otrzymał. Dlatego w Konstytucji powinno być zastrzeżone, że za złama-
nie Konstytucji Prezydent jest odpowiedzialny. Nie podzielam poglądu, 
jakoby zamieszczenie w Konstytucji przepisu o odpowiedzialności Prezy-
denta mogło uwłaczać jego wysokiej godności. Przeciwnie, znajdowanie 
się tego przepisu w Konstytucji ma wielkie wychowawcze znaczenie dla 
Narodu, gdyż poucza, że żadne, choćby najwyższe miejsce w hierarchji 
państwowej nie uchyla od podporządkowania prawu, że istotna suwe-
renność to suwerenność prawa. (…)
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Formę ustrojową, którą wysuwa projekt, można porównać do najnowszej 
Konstytucji litewskiej, dla której p. Miller zaproponował nazwę: Prezy-
dentokracja (…) Jest to w istocie ustrój monarchiczny z elekcją na ogra-
niczony przeciąg czasu. Czy konstrukcja taka jest życiowa? Czy może 
wytrzymać próbę życia? Czy nie wybiera ona najgorszej formy monar-
chji – a mianowicie elekcyjnej? (…)

Projekt stanowi antytezę Konstytucji marcowej. Jaki był rys zasadni-
czy tej Konstytucji? Rysem tym była jednostronność ustrojowa. Kon-
stytucja marcowa była zbudowana na ultrademokratycznej podstawie, 
stworzyła przerost władzy ustawodawczej, słabość i nietrwałość rządu. 
Mówić jednak, że stworzyła ona anarchję w państwie, jest to tenden-
cyjna nieścisłość. Cechuje ją przewaga społeczeństwa nad państwem, jej 
troską naczelną jest zabezpieczenie wolności obywatelskiej. Wpłynęła 
na to nie tylko powszechna atmosfera momentu, w którym była uchwa-
lana, po zakończeniu wojny, prowadzonej przez koalicję pod hasłem 
o wyzwolenie ludów, ale przedewszystkiem tęsknota Narodu Polskiego 
do wolności po 1 ½ wiekowej niewoli i  tradycja wolnościowa Polski 
przedrozbiorowej.

W zasadniczym dylemacie – wolność czy władza – Konstytucja mar-
cowa przechyliła jednostronnie szalę na rzecz wolności. Nieuwzględ-
nienie w należytej mierze czynnika organizacyjnego, doprowadzenie 
do extremu jednej zasady ustrojowej, spowodowało przechylenie szali 
na rzecz zasady drugiej – władzy, autorytetu.

Po przewrocie majowym nastąpiła przewaga autorytetu nad wolnością, 
przewaga administracji nad społeczeństwem, ograniczenie niezawisło-
ści sądów, ograniczenie wolności obywatelskich. (...)

Wmyślając się w postanowienia projektu mam wrażenie, że przedsta-
wia on wahnięcie w drugą stronę, że cechuje go jednostronność biegu-
nowo przeciwna tej, która była w Konstytucji marcowej, że mamy tu 
przewagę państwa nad społeczeństwem, bardzo wyraźnie zarysowaną 
i do extremu doprowadzoną”.

Wacław Komarnicki, Uwagi prawnicze o projekcie nowej Konstytucji pol-
skiej, Rocznik Prawny Wileński 1935, R. 7, Wilno 1935, Kujawsko-Pomor-
ska Biblioteka Cyfrowa, s. 220-250.
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ZESZYTY DO DEBAT HISTORYCZNYCH 

—
Jaka konstytucja 
dla Niepodległej?     
StaniSław ZakrocZymSki 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku z Fundacją Polska Debatuje, jako 
partnerem, zainicjowali działanie Klubów Debat Historycznych. Ich celem 
jest kształtowanie umiejętności prowadzenia debat, w których tworzeniu 
logicznej argumentacji i jej wymianie towarzyszy otwartość na racje dru-
giej strony oraz szacunek dla dyskutanta. Opracowane przez specjalistów 
zeszyty do debat historycznych stanowią – obok podręcznika – znako-
mite wsparcie w przygotowaniach do debatanckich spotkań i turniejów. 
W każdym znajdą się propozycje dwóch debat z rozpisaną argumentacją, 
wprowadzenie do tematu sygnalizowanego tytułem zeszytu oraz materiały 
źródłowe. W tym roku dotyczą one budowy niepodległego państwa polskiego 
– II Rzeczpospolitej.

—
Konstytucja to najważniejszy akt prawny w państwie. Określa najistotniejsze 
zasady jego ustroju, relacje między poszcze gólnymi władzami i instytucjami 
publicznymi, a także prawa i obowiązki obywa teli. W II Rzeczypospolitej 
uchwalono aż dwie „pełne” konstytucje – „marcową” w 1921 r. i „kwietniową” 
w roku 1935. Każda z nich reprezentowała zupełnie inną koncepcję pań-
stwa – pierwsza była konstytucją demokratyczną, druga zaś ugruntowywała 
w Polsce system rządów autorytarnych. Badając je, zauważymy, że choć 
prawo chce zapanować nad rzeczywistością, nie zawsze jednak się z nią 
pokrywa, a dyskusje o kształcie konstytucji w II RP były spo rami o wartości, 
cele funkcjonowania państwa i różne sposoby rozumienia tego, co to znaczy 
być obywatelem.  

— Stanisław Zakroczymski  


