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Referendum ogólnokrajowe w procesie inte-
gracji Polski z Unią Europejską 
Referendum on the integration process between Poland and the European 
Union 

rzekazanie organizacji międzynarodowej lub organowi międzynaro-
dowemu, stosownie do art. 90 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 
1997 r.1, kompetencji organów władzy państwowej w niektórych 

sprawach może nastąpić w drodze umowy międzynarodowej. Jest to szcze-
gólny rodzaj umowy międzynarodowej, co wyraża się m.in. w dualizmie wy-
rażenia zgody na jej ratyfikację przez prezydenta. Upoważnienia takiego 
głowie państwa udzielić może bądź parlament w drodze ustawy uchwalonej 
przez Sejm większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej po-
łowy ustawowej liczby posłów oraz Senat większością dwóch trzecich głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów (art. 90 ust. 2 
Konstytucji RP), bądź naród w drodze referendum ogólnokrajowego (art. 90 
ust. 3 Konstytucji RP). O wyborze jednego z dwóch wskazanych trybów de-
cyduje wyłącznie Sejm w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 90 ust. 4 Kon-
stytucji RP). 

Traktat, dotyczący przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Eu-
ropejskiej, podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r., jest wielostronną umo-
wą międzynarodową. Wobec faktu, iż zgodnie z § 3 uchwały Sejmu RP 
z 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie 
wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczy-

1 . 

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483). 
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pospolitej Polskiej do Unii Europejskiej2, głosowanie w referendum ogól-
nokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu akcesyjnego 
odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003 r., część zamieszczonych w niniejszym 
artykule rozważań, w odniesieniu do tzw. referendum unijnego, ma charak-
ter teoretyczny. Nie wyklucza to jednak faktu, iż zasygnalizowane problemy 
mogą pojawić się w trakcie innego referendum, którego przedmiotem będzie 
zgoda na ratyfikację innej umowy międzynarodowej. 

Dnia 14 marca 2003 r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o referen-
dum ogólnokrajowym.3 Ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzenia refe-
rendum ogólnokrajowego, o którym mowa wart. 90 ust. 3, art. 125 i art. 235 
ust. 6 Konstytucji RP. Składa się ona z 13 rozdziałów. Rozdziały od 1 do 7 oraz 
rozdział 11 odnoszą się do każdego z typów referendów ogólnokrajowych, bę-
dących przedmiotem ustawy. Rozdział 8 dotyczy referendum w sprawach 
o szczególnym znaczeniu dla państwa, rozdział 9 - referendum w sprawie wy-
rażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, zaś 10 - referendum 
zatwierdzającego zmianę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy 
szczególne umieszczone zostały w rozdziale 12. Ostatni, 13 rozdział zawiera 
zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe. 

Analizę swoją ograniczę do wskazania wybranych - według mnie naj-
istotniejszych - zagadnień związanych z przeprowadzeniem referendum, 
o którym mowa w art. 90 Konstytucji RP. Punktem wyjścia do prezentacji 
rozwiązań zamieszczonych w ustawie będą przepisy konstytucji, wcześniej 
obowiązującej ustawy o referendum4, rozwiązania projektu ustawy 
o referendach ogólnokrajowych5 oraz poglądy doktryny sformułowane na 
kanwie wcześniej obowiązującej ustawy o referendum zachowujące - moim 
zdaniem - aktualność w obecnym stanie prawnym. Analizując przepisy zwią-
zane z przeprowadzeniem referendum, o którym mowa w art. 90 ust. 3 Kon-
stytucji RP, podniosę problem organu uprawnionego do zarządzenia refe-
rendum, problem przedmiotu referendum i sposobu ustalenia jego wyniku 
oraz zagadnienie kontroli zgodności z konstytucją umowy międzynarodowej, 
będącej przedmiotem referendum. Kwestia badania zgodności z konstytucją 
traktatu akcesyjnego ma charakter złożony, w związku z czym zostaną tylko 
zasygnalizowane niektóre problemy, bez podejmowania ich szczegółowej 
analizy. 

2 Tekst uchwały dostępny na stronie internetowej www.pkw.gov.pl. 
3 Ustawa o referendum ogólnokrajowym z 14. 03. 2003 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 507 z późn. 

zm.). W dalszej części artykułu będę posługiwała się na jej określenie sformułowaniem „usta-
wa". 

4 Ustawa o referendum z 29 czerwca 1995 r„ Dz. U. Nr 99, poz. 487 i z 2000 r.. Nr 43, poz. 
488. W dalszej części artykułu będę posługiwała się na jej określenie sformułowaniem „wcze-
śniej obowiązująca ustawa". 

5 Projekt ustawy o referendach ogólnokrajowych (druk sejmowy nr 962 z 07. 10. 2002 r.). 

http://www.pkw.gov.pl
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W artykule 90 ust. 3 Konstytucji RP ustawodawca w sprawie referendum 
odsyła do uregulowań zawartych wart. 125 Konstytucji RP. Przepisy ustawy 
zasadniczej określają zakres przedmiotowy referendum, organ uprawniony 
do zarządzenia jego przeprowadzenia i stwierdzenia jego ważności oraz okre-
ślają dolną granicę frekwencji w referendum, która jest wymagana, aby jego 
wynik był wiążący. Należy zwrócić uwagę na wątpliwość dotyczącą organu 
upoważnionego do zarządzenia referendum, tkwiącą w samej konstytucji. 
Zgodnie z art. 90 ust. 4 Konstytucji RP, to Sejm decyduje o wyborze trybu 
wyrażenia zgody na ratyfikację, zaś według art. 125 ust. 2 Konstytucji RP 
organami uprawnionymi do zarządzenia przeprowadzenia referendum są 
Sejm oraz Prezydent (w tym wypadku zgodę musi wyrazić Senat bez-
względną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby senatorów). Można przyjąć w tym zakresie taką interpretację, że kon-
stytucja wyłącza udział Prezydenta w zarządzeniu tego referendum, bowiem 
art. 90 ust. 4 Konstytucji RP stanowi lexspecialis w stosunku do art. 125 ust. 2 
Konstytucji RP.6 Sytuacja ta nie została rozwiązana w ustawie o referendum 
ogólnokrajowym. Przepisy ustawy o referendum ogólnokrajowym powielają 
rozwiązania w tym przedmiocie, wynikające z Konstytucji RP. Z art. 71 ust. 1 
ustawy o referendum ogólnokrajowym wynika, iż referendum w sprawie wy-
rażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej może zarządzić Sejm 
lub Prezydent za zgodą Senatu. Moim zdaniem, przyznanie Prezydentowi 
uprawnienia do zarządzenia referendum w sprawie wyrażenia zgody na raty-
fikację umowy międzynarodowej jest sprzeczne z art. 90 ust. 4 Konstytucji 
RP, z którego wynika, iż to wyłącznie Sejm jest uprawniony do podjęcia 
uchwały, mocą której kompetencja do udzielenia Prezydentowi zgody na 
ratyfikację umowy międzynarodowej zostanie przekazana w ręce suwerena, 
który wolę swą wyrazi poprzez udział w referendum ogólnokrajowym. Posta-
nowienie Prezydenta o zarządzeniu referendum w sprawie wyrażenia zgody 
na ratyfikację umowy międzynarodowej jest możliwe wyłącznie po podjęciu 
przez Sejm RP uchwały, o której mowa w art. 90 ust. 4 Konstytucji RP. 

Jak słusznie zauważa M. Jabłoński, Sejm lub Prezydent mają obowiązek 
zarządzenia referendum, co wynika z faktu podjęcia przez Sejm uchwały 
w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynaro-
dowej. Autor zaznacza, że ani przepisy konstytucji, ani przepisy ustawy 
o referendum z 29. 06. 1995 r., ani też - co należy według mnie dodać - ak-
tualnie obowiązującej ustawy nie określają terminu, w jakim obowiązek ten 
musi być zrealizowany.7 Zatem odwołanie, wynikające z art. 90 ust. 3 Kon-

6 Por. bliżej R. Mojak, Konstytucyjne podstawy integracji Polski z Unią Europejską (zarys pro-
blematyki), [w:] Konstytucyjny ustrój państwa. Księga Pamiątkowa poświęcona profesorowi Wiesła-
wowi Skrzydle, Lublin 2000, s.182. 

7 Zob. bliżej M. Jabłoński, Referendum jako forma wyrażenia zgody na przekazanie organizacji 
międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, „Przegląd Prawa 
1 Administracji", t. 40, Wrocław 1998, s. 46. 
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stytucji RP do art. 125 Konstytucji RP, jest mylące, bowiem art. 125 Konsty-
tucji RP wyraźnie wskazuje, że zarządzenie referendum jest prawem Sejmu 
i Prezydenta.8 

Wydaje się, że bardziej precyzyjne w tej kwestii było rozwiązanie przyję-
te w projekcie ustawy o referendach ogólnokrajowych. W ustępie pierwszym 
art. 61 projektu ustawy umieszczono przepis oddający w ręce Sejmu RP 
prawo do podjęcia uchwały o zarządzeniu referendum. Prezydentowi przy-
znana została kompetencja do zarządzenia referendum (decyzja Prezydenta 
przybiera formę postanowienia). W tej sytuacji Prezydent musiałby uzyskać 
akceptację Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 

2. 

Należy przede wszystkim udzielić odpowiedzi na pytanie o istotę refe-
rendum. Zgodnie z art. 2 ust. 2 wcześniej obowiązującej ustawy o referen-
dum oraz art. 2 ust. 2 ustawy, referendum polega na udzieleniu, na urzędo-
wej karcie do głosowania, pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na posta-
wione pytanie albo pytania, lub na dokonaniu wyboru między zaproponowa-
nymi wariantami rozwiązań. 

Przedmiotem referendum mogą być jedynie sprawy o szczególnym zna-
czeniu dla państwa (art. 125 ust. 1 Konstytucji RP). Konstytucja wart. 90 
ust. 3 odsyła do art. 125 Konstytucji RP. Artykuł 125 ust.l Konstytucji RP 
stanowi następująco: „W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa 
może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe", którego zasady 
i tryb przeprowadzenia określić ma ustawa (art. 125 ust. 5 Konstytucji RP). 
Wynika z tego - moim zdaniem - iż ustawodawca umowę międzynarodową, 
której przedmiot określa art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, uznał za regulującą 
sprawy mające szczególne znaczenie dla państwa. W ustawie o referendum 
ogólnokrajowym wyodrębniony został rozdział dotyczący referendum, o któ-
rym mowa w art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, co wskazuje na uznanie go za 
szczególny rodzaj referendum ogólnokrajowego.9 Powstaje pytanie, czy w sy-
tuacji braku w rozdziale 9 ustawy uregulowań, dotyczących problemów zwią-
zanych z przeprowadzeniem referendum, będą miały zastosowanie przepisy 
rozdziału 8 ustawy. Pozornie wydawać by się mogło, że taki pozytywny wnio-
sek wyprowadzić można by z zasady lex specialis derogat legi generali, a więc 
w sytuacji braku przepisu szczególnego zastosować należy przepis ogólny. 
Należy mieć na uwadze specyficzny przedmiot regulacji rozdziału 9 ustawy. 

8 Zob. bliżej M. Jabłoński, op. cit., s. 45. 
9 Zob. bliżej - Uzasadnienie do projektu ustawy o referendach ogólnokrajowych (druk 

sejmowy nr 962 z 07. 10. 2002 r., s. 9). Tezy w nim zawarte w tej kwestii zachowują aktual-
ność również w odniesieniu do nowej ustawy o referendum ogólnokrajowym. 
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I tak na przykład w art. 61 ust. 1 ustawy (rozdział 8 ustawy) zamieszczony 
został katalog podmiotów mogących wystąpić do Sejmu RP z inicjatywą 
w sprawie poddania określonej sprawy pod referendum. Katalogu takiego 
nie zawiera rozdział 9 ustawy. Zatem, powołując się na wspomnianą zasadę, 
można by przyznać tym podmiotom uprawnienie do wystąpienia z wnios-
kiem o przeprowadzenie referendum w sprawie zgody na ratyfikację umowy 
międzynarodowej, o której mowa w art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, jako zawie-
rającej postanowienia o szczególnym znaczeniu dla państwa. Wniosek taki -
według mnie - wyklucza art. 90 ust. 3-4 Konstytucji RP, z którego wynika, 
że referendum jest elementem procesu ratyfikacji umowy międzynarodowej. 

Referendum nie może mieć za przedmiot podjęcie konkretnego aktu czy 
decyzji, jeśli kompetencja do podjęcia takich aktów czy decyzji należy -
z mocy konstytucji lub ustaw - do innego organu państwowego.10 W naszym 
systemie prawnym nie funkcjonuje bowiem tzw. ustawa referendalna}^ Nie 
ma więc możliwości zastosowania instytucji referendum dla dokonania m. in. 
ratyfikacji umowy międzynarodowej.12 Przedmiotem referendum może być 
jedynie zgoda n a ratyfikację umowy międzynarodowej1 3 , nigdy zaś refe-
rendum nie może zastąpić kompetentnych organów państwowych w wyko-
nywaniu powierzonych im zadań. Potwierdza to - według mnie - literalne 
brzmienie art. 90 ust. 3 Konstytucji RP, w którym mowa o wyrażeniu zgody na 
ratyfikację umowy międzynarodowej, a także wynika to żart. 120 Konstytucji 
RP, który stanowi, że „Sejm uchwała ustawy". Żaden inny organ nie został 
konstytucyjnie umocowany do stanowienia prawa powszechnie obowiązują-
cego w formie ustawy. 

Referendum, o którym mowa w art. 90 ust. 3 Konstytucji RP, stanowi 
swoisty wyjątek od tej zasady, bowiem referendum zastępuje uchwalenie usta-

10 Tak słusznie uważa L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz II, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, s.6. 

11 Pojęcie ustawy referendalnej może hipotetycznie odnosić się do kilku sytuacji. Ustawa 
referendalna to taka, która: 1) może lub musi zostać uchwalona w drodze referendum, 2) 
uchwalona zostaje w normalnym trybie parlamentarnym, a dodatkowo wymaga (lub może 
wymagać) - dla swego wejścia w życie - „potwierdzenia" (ratyfikacji) w drodze referendum, 
3) w odniesieniu do której, po jej uchwaleniu, nawet już na etapie po jej wejściu w życie -
przeprowadzone zostało referendum, 4) której projekt lub problematyka mogą lub muszą być 
poddane pod głosowanie ludowe przed jej uchwaleniem przez parlament, a wynik głosowania 
zostaje „uwzględniony" w treści ustawy przez parlament uchwalający ją w swym normalnym 
trybie ustawodawczym. Zob. bliżej A. Szmyt, Ustawa referendalna, [w:] K. Działocha, A. Pre-
isner (red.), Prawo, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawa zasadniczą w projektach 
konstytucji, Wrocław 1995, s. 53-69. 

L. Garlicki (red.), op. cit., s. 7. 
13 Tak L. Garlicki, Kilka uwag o konstytucyjnych aspektach przystąpienia Polski do Unii Euro-

pejskiej, [w:J L. Garlicki, Konstytucja-Wybory-Parłament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszo-
wi, Warszawa 2000, s. 60. 
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wy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej14, co należy pod-
kreślić, ale nie zastępuje aktu prawnego, jakim jest ustawa. Wywołuje nato-
miast w sferze prawnej skutek identyczny z ustawą, tj. upoważnia Prezyden-
ta do dokonania ratyfikacji umowy międzynarodowej. Z powyższego wynika, 
iż referendum powinno być przeprowadzone, gdy treść umowy będzie osta-
teczna i znana opinii publicznej, zatem po jej podpisaniu.15 

W tym miejscu należałoby zwrócić uwagę na różnice między pojęciami 
„ratyfikacja" i „zawarcie umowy międzynarodowej". To drugie pojęcie obej-
muje ostateczne ustalenie jej treści i potwierdzenie woli państwa wzajemne-
go związania się nią. Ratyfikacja jest końcowym potwierdzeniem faktu przy-
jęcia przez Polskę pewnych zobowiązań wobec innych państw czy organiza-
cji międzynarodowych.16 

Na dezaprobatę - moim zdaniem - zasługuje rozwiązanie dotyczące try-
bu przeprowadzenia referendum. W artykule 20 ust. 2 ustawy przyznano 
podmiotowi zarządzającemu referendum prawo do ustalenia treści wyjaśnień 
dotyczących przedmiotu referendum, które mogą zostać umieszczone na 
karcie do głosowania. Korzystający z tego uprawnienia podmiot będzie mu-
siał z dużą ostrożnością formułować wyjaśnienia, aby nie zatracić obiektywi-
zmu. Powstaje pytanie, czy wyjaśnienia dotyczyć mają tylko natury prawnej 
rozwiązań zawartych w umowie, czy też jej innych aspektów (konsekwencji 
politycznych, społecznych itp.). 

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 13. 02. 2003 r., w trakcie prac nad projek-
tem ustawy o referendach ogólnokrajowych, posłowie zadecydowali 
o usunięciu z projektu ustawy o referendach ogólnokrajowych pytania refe-
rendalnego17, które miało następujące brzmienie: „Czy wyrażasz zgodę na 
ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej umowy międzynaro-
dowej z dnia ... (tytuł umowy)". 8 Wyeliminowanie z projektu ustawy 
o referendach ogólnokrajowych treści pytania referendalnego i przyznanie 
kompetencji do ustalenia jego treści przez Sejm RP lub Prezydenta 

14 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 ro-
ku, Warszwawa 2000, s. 164. 

15 Zob. też K. Działocha, rozdział III - Źródia prawa, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz I, Warszawa 1999, s. 8. Podobny pogląd prezentuje prof. 
J. Barcz, wg którego konstytucja nie dopuszcza do ogłoszenia referendum w sprawie przystą-
pienia Polski do Unii w dowolnym momencie procesu akcesji. Referendum może być ogło-
szone jedynie w związku z udzieleniem zgody na ratyfikowanie traktatu akcesyjnego, tzn. 
w trakcie procedury ratyfikacyjnej, zob. J. Barcz, Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej. Zakres pożądanych zmian. Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicz-
nej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nr 49, styczeń 2002, s. 6. 

16 H. Zięba-Załucka, Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Warszawa 2002, s. 138. Szerzej na temat sposobów związania się państw 
umową międzynarodową: M. Frankowska, Prawo traktów. Warszawa 1997. 

17 Brzmienie pytania referendalnego było przedmiotem polemiki na łamach „Rzeczpo-
spolitej" z dnia 12. 02. 2003 r„ nr 36. 

18 Artykuł 62 ust. 1 projektu ustawy o referendach ogólnokrajowych. 
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w odniesieniu do referendum, dotyczącego wyrażenia zgody na ratyfikację 
przez Prezydenta umowy międzynarodowej - według mnie - w sferze praw-
nej nie powinno spowodować żadnych zmian, a uznaniowość w kwestii kon-
strukcji pytania referendalnego, przez jeden z wyżej wskazanych podmio-
tów, jest ograniczona przez art. 90 ust. 2-3 Konstytucji RP. Artykuł 90 ust. 2 
Konstytucji RP statuuje wymóg uzyskania zgody na ratyfikację przez Prezy-
denta umowy międzynarodowej w formie ustawy. Natomiast z art. 90 ust. 3 
Konstytucji RP wynika fakultatywna możliwość wyrażenia zgody na ratyfi-
kację umowy międzynarodowej w drodze referendum ogólnokrajowego. 
W tej sytuacji referendum zastępuje ustawę upoważniającą Prezydenta do 
ratyfikacji umowy międzynarodowej, będącej przedmiotem referendum. Jak 
wynika z powyższego, istota referendum sprowadza się do udzielenia przez 
naród odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej w przedmiocie wyrażenia 
zgody na ratyfikację przez Prezydenta umowy międzynarodowej. Treść py-
tania została zatem zdeterminowana przez art. 90 ust. 2-3 Konstytucji RP. 

Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, w przeprowadzonym w dniach 7-8 
czerwca 2003 r. głosowaniu, odpowiadali na pytanie sformułowane w § 2 
wskazanej wyżej uchwały Sejmu RP z 17. 04. 2003 r.: „Czy wyraża Pani/Pan 
zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?". 
Według mnie takie sformułowanie pytania referendalnego stoi w sprze-
czności z art. 90 ust. 2-3 Konstytucji RP. Dodać jednakże należy, iż obywa-
tele w innych krajach kandydujących do Unii Europejskiej, jak np. na Mal-
cie czy na Słowacji, również udzielali odpowiedzi na pytanie dotyczące wyra-
żenia zgody na członkostwo ich kraju w Unii Europejskiej.19 

3. 

Artykuł 125 ust. 3 Konstytucji RP i art. 9 ust. 1 wcześniej obowiązującej 
ustawy o referendum stanowią, że wynik referendum jest wiążący, jeżeli 
wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania (tak też 
art. 73 ust. 1 ustawy). Konstytucja nie daje odpowiedzi na pytanie, kiedy 
można stwierdzić, że w referendum nastąpiło rozstrzygnięcie. W związku 
z tym rodzi się więc kilka pytań. Po pierwsze, co się stanie w sytuacji, gdy 
frekwencja będzie niższa niż wymagana przepisami konstytucji i ustawy, tj. 
gdy referendum nie będzie wiążące? Po drugie, kiedy referendum ma cha-
rakter rozstrzygający? Po trzecie, co się stanie w sytuacji, gdy referendum 
będzie wiążące, ale nierozstrzygające, czy możliwy jest wówczas powrót na 
drogę parlamentarną? 

Odpowiedź na pierwsze dwa z postawionych pytań zawiera ustawa o re-
ferendum ogólnokrajowym. 

19 Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.ukie.gov.pl. 

http://www.ukie.gov.pl
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Referendum wiążące i rozstrzygające to takie, w którym wynik traktowa-
ny jest jako decyzja prawotwórcza, „ w postaci nadania mocy obowiązującej 
aktowi prawotwórczemu przygotowanemu wcześniej, bądź też rozstrzygające 
uprzednio zasadnicze kwestie, mające być przedmiotem regulacji prawnej 
i w ten sposób determinujące treść przyszłych decyzji prawotwórczych".20 

Bezsporny wydaje się fakt, że w wypadku zaistnienia sytuacji określonej 
w pytaniu pierwszym wynik referendum będzie miał charakter sygnalizują-
co-konsultacyjny.21 Ustawa o referendum ogólnokrajowym w art. 75 stanowi, 
iż jeśli wynik referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy 
międzynarodowej jest niewiążący, Sejm może ponownie podjąć uchwałę 
w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację tej umowy. 
W przytoczonym artykule użyto określenia: „Sejm RP może ponownie pod-
jąć uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację tej 
umowy". Z językowej wykładni przytoczonego wyżej sformułowania, moim 
zdaniem, wynika uznaniowość Sejmu RP w sprawie podjęcia wyżej wymie-
nionej uchwały oraz możliwość wyboru innego wariantu, tj. uchwalenie usta-
wy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej w trybie 
określonym w art. 90 ust. 2 Konstytucji RP. Uprawnienie takie wynika rów-
nież, według mnie, wprost z przepisu art. 90 ust. 3 Konstytucji RP, którego 
brzmienie wskazuje na to, iż wyrażenie zgody na ratyfikację umowy między-
narodowej w drodze referendum ma charakter fakultatywny, zależy od uzna-
nia Sejmu RP (art. 90 ust. 4 Konstytucji RP). 

Zgodnie z brzmieniem art. 73 ust. 2 ustawy, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej uzyskuje zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, jeżeli wy-
nik referendum jest wiążący, a większość głosów ważnych oddano za odpo-
wiedzią pozytywną. Natomiast art. 9 ust. 2 wcześniej obowiązującej ustawy 
o referendum stanowił, że referendum ma charakter rozstrzygający, jeżeli: za 
jednym z dwóch przedstawionych rozwiązań opowiedziała się większość 
biorących udział w głosowaniu lub za jednym z więcej niż dwóch rozwiązań 
opowiedziała się największa liczba biorących udział w głosowaniu. 

W ustawie o referendum ogólnokrajowym pojęcie „większość biorących 
udział w głosowaniu" zastąpiono bardziej precyzyjnym określeniem „więk-
szość głosów ważnych oddana za odpowiedzią pozytywną". Treść art. 9 ust. 2 
wcześniej obowiązującej ustawy o referendum była przedmiotem dyskusji, 
a także uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 13. 02. 1996 r. w sprawie usta-
lenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 9 ust. 2 ustawy o referendum 
z 29. 06. 1995 roku.22 Pojęcie „większość biorących udział w głosowaniu" 
według Trybunału Konstytucyjnego oznacza liczbę głosujących za jednym 
z dwóch przedstawionych rozwiązań większą od polowy liczby osób, które 

20 Por. bliżej M. Jabłoński, op. cit., t. 51, Wrocław 2002, s. 85. 
21 Tak słusznie L. Garlicki, Kilka uwag..., s. 61. 
22 Uchwała TK z 13.02.1996 r„ sygn. akt W. 1/96, Orzecznictwo Trybunatu Konstytucyjnego. 

Rok 1996, Tom I, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 1996, s. 189-200. 
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zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 powołanej ustawy o referendum wzięły udział 
w głosowaniu, czyli oddały karty ważne.23 Trybunał Konstytucyjny, opierając 
się na językowej wykładni omawianego artykułu, stanął na stanowisku, że 
ustawodawca jako całość określił wszystkie osoby biorące udział w głoso-
waniu - czyli te, które oddały karty ważne. Osoba, która wzięła udział 
w głosowaniu, tzn. oddała kartę ważną, może oddać głos ważny albo nieważ-
ny.24 Nie można głosów nieważnych interpretować jako nieuczestnictwo 
w głosowaniu.25 Artykuł 22 ust. 4 ustawy określa podstawę obliczenia głosów 
ważnych. Komisja obwodowa na podstawie liczby kart ważnych, wyjętych 
z urny, ustala liczbę osób, które wzięły udział w referendum. Kart do głoso-
wania przedartych całkowicie nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, 
o których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy. Po obliczeniu liczby ważnych kart do 
głosowania komisja obwodowa ustala wynik głosowania w obwodzie (art. 24 
ust. 1 ustawy). Ostateczny wynik głosowania i referendum ustala Państwowa 
Komisja Wyborcza (art. 29 ust. 3 pkt 1 ustawy). 

W ustawie nie sprecyzowano, co należy zrobić w sytuacji, gdy referen-
dum będzie miało charakter wiążący, ale jego wynik nie będzie rozstrzygają-
cy. Jeżeli liczba osób głosujących „tak" będzie równa liczbie osób głosują-
cych „nie", w referendum nie nastąpi rozstrzygnięcie. Rozstrzygnięcie nie 
nastąpi również w wypadku, gdy zbiór osób głosujących „tak" albo „nie" nie 
będzie stanowił większości.26 

W takiej sytuacji, zgodnie z tezą przedstawionej wyżej uchwały Trybuna-
łu Konstytucyjnego i wcześniej obowiązującej ustawy o referendum, sprawa 
będąca przedmiotem referendum nie może być ponownie poddana pod refe-
rendum przed upływem 4 lat od jego przeprowadzenia (art. 4 ust. 2 wcze-
śniej obowiązującej ustawy), a właściwe organy państwowe nie mają obo-
wiązku podjęcia czynności określonych wart. 10 wcześniej obowiązującej 
ustawy o referendum27, tj. zmierzających do realizacji wyniku referendum 
poprzez wydanie aktów prawnych, bądź podjęcia innych decyzji, nie później 
jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego 
o ważności referendum w Dzienniku Ustaw RP. Ustawa o referendum ogól-
nokrajowym, w odniesieniu referendum wyrażającego zgodę na ratyfikację 
umowy międzynarodowej, nie zawiera odpowiednika art. 4 ust. 2 wcześniej 
obowiązującej ustawy o referendum. Zaistnienie takiej sytuacji spowodowa-
łoby konieczność powrotu do określonej w konstytucji procedury wyboru 
trybu wyrażenia zgody na ratyfikację.28 W przeciwnym razie należałoby dojść 
do trudnego do obrony wniosku, iż skutki referendum, które nie przyniosło 

23 Ibidem, s. 190. 
24 Ibidem, s. 196. 
25 Ibidem, s. 198. 
26 Ibidem, s. 197. 
27 Ibidem, s. 190. 
28 Zob. bliżej M. Jabłoński, op. cit., s. 111. 
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rozstrzygnięcia, są takie same jak skutki referendum, w którym biorący 
udział odmówili zgody na ratyfikację.29 Moim zdaniem, za koniecznością 
powrotu na drogę parlamentarną, przy zaistnieniu wskazanych wyżej oko-
liczności, przemawiałby również cel referendum - jako formy demokracji 
bezpośredniej. Referendum jest instytucją ustrojowoprawną, której istota 
sprowadza się do tego, że obywatele posiadający prawa polityczne zostają 
powołani do wypowiedzenia się w głosowaniu na temat konstytucji, ustaw 
i ważniejszych problemów życia państwowego.30 Nieuzasadnione byłoby 
traktowanie referendum wiążącego, w którym nie nastąpiło rozstrzygnięcie, 
ani jako aprobaty, ani jako dezaprobaty w stosunku do przedmiotu poddane-
go pod głosowanie w referendum. W takiej sytuacji Sejm RP, przed podję-
ciem ponownej uchwały w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfi-
kację umowy międzynarodowej, nie będzie mógł pominąć w debacie opinii 
wyrażonej przez większość obywateli uprawnionych do głosowania. 

W ustawie o referendum zrezygnowano z umieszczenia w przepisach regu-
lujących tryb przeprowadzenia tzw. referendum unijnego przepisu o treści 
analogicznej do art. 4 ust. 2 wcześniej obowiązującej ustawy o referendum. 
Przepisy rozdz. 9 ustawy mogą być w przyszłości stosowane na przykład przy 
zmianie traktatów założycielskich. Ograniczenie wynikające z treści art. 4 
ust. 2 wcześniej obowiązującej ustawy o referendum sparaliżowałoby pracę 
organów Wspólnot Europejskich. Przeprowadzenie kolejnego referendum 
w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej - o któ-
rej mowa w art. 90 ust. 1 Konstytucji RP - w myśl rozwiązań przyjętych 
w ustawie, w sytuacji gdy wynik referendum nie będzie rozstrzygający, wy-
daje się, że byłoby obwarowane warunkami o charakterze techniczno-orga-
nizacyjnym, związanymi z ponownym przeprowadzeniem kampanii informa-
cyjnej społeczeństwa oraz dochowaniem ustawowo określonych terminów 
dotyczących trybu wyboru referendum jako formy wyrażenia zgody na raty-
fikację umowy międzynarodowej. 

Jeśli naród opowiedziałby się przeciwko członkostwu w Unii Europej-
skiej w referendum wiążącym i rozstrzygającym, powrót na drogę parlamen-
tarną nie byłby możliwy. 1 Wynika to, moim zdaniem, z literalnego brzmie-
nia art. 90 ust. 4 Konstytucji RP, oddającego „w ręce" Sejmu decyzję o tym, 
kto będzie podmiotem legitymowanym do upoważnienia Prezydenta do 

29 Tak słusznie twierdzi S. Biernat, Ustrojowe podstawy przyszłego członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej, [w:] A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz (red.), Państwo prawa. Administracja. 
Sądownictwo. Prace dedykowane profesorowi J. Łętowskiemu w 60 rocznicę urodzin, Warszawa 1999, 
s. 42. 

30 Bliżej na temat instytucji referendum zob. E. Zieliński, Referendum w państwie demokra-
tycznym, [w:] D.Waniek, M. T. Staszewicz, Referendum w Polsce współczesnej. Warszawa 1995, 
s. 9. 

" Tak M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 
2001, s. 110. Takie stanowisko zajmuje również prof. M. Safjan, Konstytucja a członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo" 2001, nr 3, s. 7. 



Referendum ogólnokrajowe w procesie integracji Polski z Unią Europejską 

ratyfikacji oraz art. 74 ustawy. Przyjęcie założenia, że w wypadku odmowy 
udzielonej przez naród możliwy byłby powrót na drogę parlamentarną, pod-
ważałoby sens regulacji (art. 90 ust. 4 Konstytucji RP) oraz ideę demokracji 
bezpośredniej. 

Wynik negatywny referendum wiążącego i rozstrzygającego zobowiązuje 
właściwe organy państwa do podjęcia czynności dla realizacji jego wyniku. 
W omawianej sytuacji obowiązek ten spoczywa na Radzie Ministrów, która 
sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami 
i organizacjami międzynarodowymi (art. 146 ust. 4 pkt 9 Konstytucji RP). 
W rozdziale 8 ustawy, poświęconym referendum w sprawach o szczególnym 
znaczenia dla państwa, znajduje się art. 67, który nakłada na właściwe organy 
państwowe obowiązek podjęcia czynności w celu realizacji wiążącego wyni-
ku referendum, zgodnie z jego rozstrzygnięciem, przez wydanie aktów nor-
matywnych bądź podjęcie innych decyzji. Na tle wcześniej przedstawionej 
uwagi, dotyczącej zastosowania zasady lex specialis..., wyżej przytoczony 
przepis - według mnie - będzie się również odnosił do referendum, o któ-
rym mowa w rozdz. 9 ustawy. Sejm podejmując decyzje o wyborze jednej 
z procedur wskazanych w art. 90 ust. 2-3 Konstytucji RP, będzie musiał 
wziąć pod uwagę ewentualne skutki z tego wynikające dla państwa i procesu 
integracji ze strukturami europejskimi, a w przyszłości także z innymi orga-
nizacjami międzynarodowymi. 

Należy rozważyć jeszcze inną sytuację, a mianowicie stan, w którym nie 
zostanie uzyskana większość w Sejmie RP i Senacie RP do przyjęcia ustawy 
ratyfikacyjnej. L. Garlicki uważa, że odrzucenie projektu ustawy ratyfikacyj-
nej przez Sejm lub Senat, bądź nieuzyskanie większości 2/3 głosów w Sejmie 
RP lub w Senacie RP, spowodowałoby zamknięcie postępowania ratyfika-
cyjnego. Nie byłoby wówczas możliwości ponownego zastosowania referen-
dum, a więc powrót do postępowania ratyfikacyjnego możliwy byłby dopiero 
po zasadniczej zmianie układu sił w parlamencie lub po renegocjowaniu 
umowy o przystąpieniu.32 Pogląd ten - moim zdaniem - zasługuje na aproba-
tę. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest 
jednym z etapów procedury, której efektem końcowym jest inkorporacja do 
porządku prawnego państwa treści wynikających z umowy międzynarodo-
wej. Procedura ta w sposób chronologiczny uregulowana została w ustawie 
o umowach międzynarodowych33, która w art. 15 ust. 3 stanowi, iż przedło-
żenie umowy międzynarodowej Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do 
ratyfikacji jest dokonywane po uzyskaniu zgody, o której mowa m.in. w art. 
90 Konstytucji RP. Zatem brak zgody, w sytuacji gdy jest ona wyrażana 
przez Sejm RP w formie ustawy, powoduje zakończenie procesu ratyfikacji 
umowy międzynarodowej. Niemożliwy jest wówczas powrót na drogę parla-

32 Por. L. Garlicki, Kilka uwag..., s. 59-60. 
33 Ustawa z 14. 04. 2000 r. o umowach międzynarodowych, Dz. U. Nr 39, poz. 443. 
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mentarną, bowiem Sejm RP już raz „skonsumował" przyznane mu prawo 
wyboru spośród dwóch alternatywnych trybów wyrażania zgody na ratyfika-
cję umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 90 ust. 1 Konstytucji RP. 
Zasugerowana możliwość powrotu na drogę parlamentarną po renegocjacji 
umowy międzynarodowej jest zasadna, bowiem nastąpi zmiana treści samej 
umowy, będącej przedmiotem postępowania ratyfikacyjnego. 

Przy ratyfikacji umowy, na związanie się którą przez państwo zgodę wy-
raził naród w referendum, ograniczona zostaje rola Prezydenta. Wynik refe-
rendum wiążącego zobowiązuje Prezydenta do ratyfikacji umowy będącej 
jego przedmiotem. Można więc sądzić, że konstytucja uprawnia potencjalnie 
obywateli do realizacji zdolności traktatowej państwa. Jest to wyjątek od 
zasady, że Prezydent nie ma obowiązku ratyfikacji umowy międzynarodo-
wej.34 

4. 

Dla zagadnienia związanego z ratyfikacją umowy międzynarodowej istotny 
jest również problem jej zgodności z konstytucją. Z formalnego punktu wi-
dzenia przedmiot referendum musi być zgodny z przepisami konstytucji.35 

Konstytucja nie przewiduje ani wstępnej, ani następczej kontroli konstytucyj-
ności pytań, a w istocie możliwych odpowiedzi na zadane pytania. Mogłoby się 
zdarzyć, że udzielając określonej odpowiedzi na postawione pytanie, obywate-
le dadzą jednocześnie przyzwolenie na złamanie konstytucji.36 Pożądane w tej 
sytuacji byłoby zastosowanie prewencyjnej kontroli konstytucyjności umowy 
międzynarodowej, będącej przedmiotem referendum. 

W literaturze panuje zgodność, że kontrola następcza umów międzyna-
rodowych nie powinna mieć miejsca. Podważyłoby to wiarygodność państwa 
na arenie międzynarodowej ze względu na złamanie zasady pacta sunt servan-
da™ Poza tym orzeczenie o niezgodności umowy międzynarodowej z kon-
stytucją - wydane przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli następ-
czej - wywołałoby skutki prawne tylko w sferze wewnętrznej, a nie miałoby 
znaczenia prawnego na arenie międzynarodowej. Zgodnie z brzmieniem art. 
133 ust. 2 Konstytucji RP, Prezydent RP przed ratyfikowaniem umowy mię-
dzynarodowej może się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem 

34 R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego, 
Warszawa 2000, s. 83. Takie samo stanowisko zajmuje prof. B. Banaszak, który uważa, że 
ratyfikacja w tym wypadku jest tylko aktem potwierdzającym wolę suwerena - B. Banaszak, 
Prawo konstytucyjne. Warszawa 2001, s. 565. 

35 Tak M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe .... s. 105. 
36 Zob. P. Winczorek, op. cit., s. 165. 
37 Artykuł 26 Konwencji wiedeńskiej z 23. 05. 1969 r. o prawie traktatów stanowi, iż każ-

dy będący w mocy traktat wiąże jego strony i powinien być przez nie wykonywany w dobrej 
wierze (Dz. U. 1990, Nr 74, poz. 439). 
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w sprawie jej zgodności z konstytucją. Treścią orzeczenia Trybunału Kon-
stytucyjnego, złożonego w trybie kontroli prewencyjnej, jest stwierdzenie, iż 
wskazane we wniosku Prezydenta normy umowy międzynarodowej są zgod-
ne bądź niezgodne z postanowieniami konstytucji. Orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego mają charakter ustalający, gdyż wskazują, że badane prze-
pisy umowy nie są sprzeczne z konstytucją i mogą zostać wprowadzone w ży-
cie, bądź dokonują wskazania, że są z konstytucją niezgodne, a zatem nie 
mogą być wprowadzone w życie.38 

Jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności umowy 
międzynarodowej z konstytucją, ratyfikacja staje się niemożliwa, czego kon-
sekwencją mogą być działania zmierzające do renegocjacji postanowień umo-
wy o przystąpieniu lub zmianie odpowiednich postanowień konstytucji. Przy 
pozytywnym wyniku renegocjacji inicjatywa powróci do Sejmu RP, który 
teoretycznie będzie miał możliwość ponownego zadecydowania co do sposo-
bu wyrażenia zgody na ratyfikację. Jeżeli w wyniku renegocjacji nie dojdzie 
do porozumienia stron, jedynym rozwiązaniem będzie wprowadzenie zmian 
w konstytucji. W tej sytuacji wynik przeprowadzonego referendum jest 
nadal wiążący, bowiem treść umowy, a tym samym przedmiot referendum 
nie zmienia się.39 Wiąże się to z faktem, że do ustawy upoważniającej do 
ratyfikacji m. in. umowy, o czym mowa w art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, nie 
odnosi się przepis mówiący, że w przypadku kiedy Trybunał Konstytucyjny 
uzna za niezgodne z konstytucją niektóre przepisy ustawy, jednocześnie 
stwierdzając, że nie są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent 
Rzeczypospolitej - po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu - podpisuje usta-
wę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z konstytucją (art. 122 
ust. 4 Konstytucji RP). 

Z kolei P. Sarnecki uważa, że prawo - w myśl art. 133 ust. 2 Konstytucji 
RP - ogranicza się jedynie do tych umów, których ratyfikacja następuje bez 
potrzeby istnienia ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację. W stosunku do 
umów, do ratyfikacji których wymagane jest uchwalenie ustawy upoważnia-
jącej, prawo zaskarżenia przez Prezydenta wyczerpane zostało przez podpi-
sanie takiej ustawy.41 W przypadku, gdy zgody na ratyfikację umowy mię-
dzynarodowej udziela naród w drodze referendum, wola suwerena zastępuje 
ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, będącej 
jego przedmiotem. Wysunięta przez P. Sarneckiego teza w tej sytuacji - we-
dług mnie - nie ma zastosowania i pożądane byłoby, w przypadku braku 
możliwości dokonania kontroli zgodności z konstytucją pytań referendal-

38 Tak słusznie uważa M. Masternak-Kubiak, Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Warsza-
wa 1998, s. 59. 

39 M. Jabłoński, Referendum ogólnokrajowe ..., s. 109. 
40 Tak M. Masternak-Kubiak, op. cit., s. 72. 
41 Zob. bliżej P. Sarnecki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Kra-

ków 2000, s. 63-64. 
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nych, zastosowanie procedury kontroli prewencyjnej w stosunku do umowy 
międzynarodowej, będącej przedmiotem referendum. 

Poza kognicją Trybunału Konstytucyjnego pozostaje badanie konstytu-
cyjności zgody wyrażonej w referendum.4 Wynika to z treści przepisów kon-
stytucji, która w art. 125 ust. 4 nadaje Sądowi Najwyższemu kompetencje do 
stwierdzenia ważności referendum. Ponadto, zgodnie z art. 41 ustawy o Try-
bunale Konstytucyjnym43, Trybunał orzekając o zgodności ratyfikowanej 
umowy z konstytucją bada zarówno jej treść, jak też kompetencje oraz do-
chowanie trybu zawarcia umowy. Z oceną konstytucyjności umowy między-
narodowej immanentnie związana jest więc ocena legalności czynności pro-
wadzących do uprawomocnienia się umowy, na czele z legalnością formy 
wyrażenia zgody na ratyfikację. Argumentem przemawiającym za wyłącze-
niem kontroli następczej Trybunału Konstytucyjnego wobec umowy wyni-
kającej z art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, jest specyficzny charakter porządku 
prawnego, który umowa po jej zawarciu będzie współtworzyć.44 

5. 

Umowa międzynarodowa, na mocy której państwo przekazuje organowi 
międzynarodowemu lub organizacji międzynarodowej kompetencje organów 
władzy państwowej w niektórych sprawach, jest jedynym rodzajem traktatu, 
w stosunku do którego zgoda na jego ratyfikację może być uchwalona 
w drodze referendum ogólnokrajowego. 

Referendum jest elementem procesu ratyfikacji umowy międzynarodo-
wej, którego efektem końcowym jest przyjęcie przez państwo zobowiązań 
wynikających z jej treści. 

Skutki referendum wiążącego i rozstrzygającego (tj. udzielającego zgodę 
na ratyfikację umowy międzynarodowej przez Prezydenta) są tożsame 
z tymi, jakie wywołuje uchwalona przez Sejm RP ustawa upoważniająca Pre-
zydenta do ratyfikacji umowy międzynarodowej. 

Reasumując, należy pozytywnie ocenić rozwiązania zawarte w ustawie 
o referendum ogólnokrajowym, odnoszące się do przeprowadzenia referen-
dum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, 
o której mowa w art. 90 ust. 1 Konstytucji RP. Przyjmując tok rozumowania 
ustawodawcy konstytucyjnego, ustawodawca ujął w osobnych rozdziałach 
każdy z typów referendów, o których mowa w przepisach konstytucji. 

42 Tak M. Masternak-Kubiak, Umowa międzynarodowa w prawie konstytucyjnym, Warszawa 
1997, s. 73. 

43 Ustawa z 1. 08. 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. Nr 102, poz. 643 z późn. 
zm. 

44 R. Kwiecień, op. cit., s. 188. 
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Zaletą analizowanych przepisów projektu ustawy jest wyeliminowanie 
ograniczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 wcześniej obowiązującej ustawy 
o referendum w odniesieniu do referendum w sprawie wyrażenia zgody na 
ratyfikację umowy międzynarodowej. 

Rozwiązaniem nowym jest prawo, przyznane podmiotowi zarządzające-
mu referendum, do ustalenia treści wyjaśnień dotyczących przedmiotu refe-
rendum i do ich umieszczenia na karcie do głosowania (art. 20 ust. 2 ustawy). 
Prawo do ustalenia treści wyjaśnień dotyczy wszystkich typów referendów, 
których przeprowadzenie reguluje ustawa. 

Z ustawy o referendum ogólnokrajowym wynika jednoznacznie, co się 
stanie w sytuacji, gdy frekwencja w referendum, o którym mowa w rozdz. 9 
ustawy, będzie niższa niż wymagana przepisami ustawy zasadniczej -
referendum wówczas nie będzie wiążące. Artykuł 75 ustawy o referendum 
ogólnokrajowym stanowi, iż w takiej sytuacji Sejm może ponownie podjąć 
uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy 
międzynarodowej. 

Brak jest jednak w ustawie o referendum jednoznacznego określenia 
skutków referendum, którego wynik będzie wiążący, ale nie będzie ono mia-
ło charakteru rozstrzygającego. Wydaje się, że w sytuacji, gdy w referendum 
o takim wyniku większa będzie liczba osób, które opowiedzą się za wyraże-
niem zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, od liczby osób opowia-
dających się przeciwko wyrażeniu zgody, nie można uznać takiego wyniku 
jako równoważnego z wyrażeniem zgody na ratyfikację umowy międzynaro-
dowej przez Prezydenta. Również wówczas, gdy większa liczba osób biorą-
cych udział w głosowaniu udzieli odpowiedzi negatywnej na postawione 
pytanie referendalne, nie można potraktować takiego stanowiska jako wy-
wierającego w sferze prawnej skutki równoważne z brakiem zgody na ratyfi-
kację umowy międzynarodowej. 

Referendum o charakterze niewiążącym nie stwarza po stronie organów 
państwowych obowiązku podjęcia jakichkolwiek działań w sferze prawnej. 
Taki obowiązek wynika dopiero w sytuacji, gdy referendum będzie miało 
charakter wiążący, niezależnie od rozstrzygnięcia. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w obwieszczeniu Państwowej Komi-
sji Wyborczej z 9. 06. 2003 r.45 frekwencja w głosowaniu przeprowadzonym 
w dniach 7-8 czerwiec 2003 r. wyniosła 58,85%. Z powyższego wynika, iż 
zgodnie z art. 90 ust. 3 i art. 125 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 73 ust. 1 
ustawy wynik przeprowadzonego referendum jest wiążący. Na postawione 
pytanie referendalne liczba oddanych głosów ważnych z odpowiedziami 
pozytywnymi „TAK" wyniosła 13 516 612, co stanowi 77,45% głosów waż-

4S Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 9 czerwca 2003 r. o wyniku ogól-
nokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego 
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Tekst obwieszczenia dostępny 
na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl. 

http://www.pkw.gov.pl
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nych. Wobec powyższego, mając na względzie art. 73 ust. 2 ustawy, Pań-
stwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej uzyskał zgodę na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rze-
czypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. 

Mając na względzie wcześniejsze uwagi odnoszące się do brzmienia pyta-
nia referendalnego w tzw. referendum unijnym, można by uznać, iż Sejm RP 
określając, we wskazanej wyżej uchwale z 17. 04. 2003 r., brzmienie pytania 
referendalnego uznał, że zgoda suwerena na przystąpienie Rzeczypospolitej 
Polskiej do Unii Europejskiej jest równoznaczna ze zgodą tegoż suwerena na 
ratyfikację umowy międzynarodowej, której konsekwencją jest przystąpienie 
do struktur europejskich. 

Na marginesie należy dodać, iż nie we wszystkich krajach ubiegających się 
0 członkostwo w Unii Europejskiej referendum ma charakter prawotwórczy. 
1 tak na przykład na Malcie referendum nie jest wiążące dla procesu ratyfikacji 
traktatu akcesyjnego. Ma ono jedynie charakter konsultacyjny. Ze specyficzną 
sytuacją mamy do czynienia w Słowenii, gdzie od strony formalno-prawnej 
referendum, dotyczące integracji z Unią Europejską, miało charakter konsul-
tacyjny. Jednakże Zgromadzenie Narodowe w dniu 07. 03. 2003 r. przyjęło akt 
w sprawie referendum, dotyczący uznania wyniku referendum za wiążące.46 

SUMMARY 

The goal of this article is to show the role of a referendum in the process of inte-
grating Poland with the European Union. This article includes an analysis of particular 
issues connected with holding a referendum, which is mentioned in Article 90 Section 
1 of the Constitution of the Polish Republic. 

The presentation of possible solutions included in the national referenda act of 
March 14, 2003 was given inclusive with: a set of regulations of the Constitution of the 
Polish Republic, the currently in-force Referendum Act and the National Referen-
dum Bill. 

The first part of the article describes a referendum as, in essence, a form of direct 
democracy and the coming referendum in terms of transferring administrative powers, 
in some issues, to international organizations or an international authority. 

The second part involves reflections on determining the outcome of a refer-
endum and its consequences. There were presented possible variants of outcome in 
the following circumstances: when a referendum is binding, when it is binding but 
inconclusive and when it is binding and conclusive. 

The third part of the above-mentioned article concerns an important problem, 
which is an object of controversy among the member-states of the European Union, 
the controversy over the compliance of the Polish Constitution with the international 
treaty of Poland's accession to the European Union. Considering the scope of the 
issue only a few problems were mentioned. Among them the issue of the entry and 
subsequent control of the international treaties by the Constitutional Tribunal and the 
consequences thereof. 

46 Dane na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.ukie.gov.pl. 

http://www.ukie.gov.pl

