
 
 

Komentarz do projektu Konstytucji RP 

Pawła Budrewicza 
 

 

W nawiązaniu do projektu nowej ustawy zasadniczej autorstwa Pawła Budrewicza
1
, jednego 

z ekspertów Centrum imienia Adama Smitha, członkowie i współpracownicy Stowarzyszenia 

Libertariańskiego pragną podzielić się szeregiem uwag, komentarzy, spostrzeżeń i postulatów 

de lege ferenda, odnoszących się do wspomnianego szkicu. 

 Jakkolwiek, zgodnie z tym, co napisał sam autor wspomnianego projektu Konstytucji 

RP, jest on „zdecydowanie w duchu wolności, własności prywatnej, kontroli obywatelskiej, 

pieniądza opartego na złocie oraz ograniczonego rządu z władzą skoncentrowaną w ręku 

prezydenta”, to pewne zapisy wymagają doprecyzowania, uszczegółowienia, bądź bardziej 

gruntownych zmian. 

 Analiza autorstwa Macieja Gorzelaka, Krzysztofa Grabińskiego, Przemysława 

Hankusa, Karola Sobieckiego i Kacpra Zająca skupia się na wskazaniu dostrzeżonych 

mankamentów przedmiotowego projektu, jak również na propozycjach rozwiązań 

o charakterze bardziej ogólnym oraz bardziej szczegółowym, które mogłyby uczynić 

omawiany szkic ustawy zasadniczej zarówno bardziej dopracowanym pod kątem 

konstrukcyjnym, strukturalnym, systemowym, litery prawa, jak i bardziej zgodnym 

z wolnościowym credo. 

 Niniejszy dokument składa się z uwag, komentarzy i postulatów zmian, 

zredagowanych przez wymienionych wyżej ekspertów. 

 

 

1. Maciej Gorzelak 

1.1. Rozproszony model badania konstytucyjności ustaw 

Należy pozytywnie ocenić rezygnację z ustanawiania centralnego organu do celu badania 

konstytucyjności ustawodawstwa tj. odpowiednika obecnego Trybunału Konstytucyjnego.  

Projekt – w przeciwieństwie do Konstytucji kwietniowej i marcowej – nie zawiera 

wprost zakazu dokonywania oceny przez sądy powszechne ustaw pod względem zgodności 

z Konstytucją, a zatem implicite sądownictwo powszechne jest uprawnione do dokonywania 

takiej oceny, co wynika z samego faktu ustanowienia hierarchii aktów prawa. 

                                                           

1
 Zob. Projekt Konstytucji RP, www.pawelbudrewicz.pl/konstytucja.html, dostęp: 3 grudnia 2017 r. 
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To rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, jako rozwiązanie sprawdzone w tzw. 

modelu amerykańskim. 

 

1.2. Zakaz zadłużania państwa 

Należy negatywnie ocenić brak konstytucyjnego zakazu lub ograniczenia zadłużania państwa. 

Wskazane jest nie tylko pozostawienie odpowiednika art. 216 ust. 5 Konstytucji RP z 1997 r., 

lecz także wprowadzenie rozwiązania bardziej rygorystycznego w stosunku do obecnie 

obowiązującego. 

 

1.3. Numerus clausus celów publicznych 

Należy negatywnie ocenić rozwiązanie polegające na modyfikacji prawa do wywłaszczenia 

na cele publiczne poprzez ograniczenie go do celów „ważnych”. Takie określenie nie jest 

wystarczające, ze względu na fakt iż zwrot niedookreślony „ważne cele publiczne” 

pozostawia zbyt szerokie pole do interpretacji. Po tak długim okresie funkcjonowania 

instytucji wywłaszczenia, można z łatwością określić odpowiedni katalog zamknięty celów 

publicznych, jednocześnie zamykając w ten sposób drogę do samoistnego rozszerzania 

kompetencji państwa w drodze wykładni rozszerzającej pojęcia „ważne cele publiczne” – 

oczywistym jest bowiem, że każdy z celów wymienionych w art. 6 ustawy o gospodarowaniu 

nieruchomościami za taki zostanie uznany, a więc nie stanowi to zmiany jakościowej. Katalog 

celów publicznych powinien zawierać: liniową infrastrukturę komunikacyjną i przesyłową, 

oraz cele wynikające z obronności państwa (eliminacja celów publicznych z art. 6 ust. 5 

i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami). 

 

1.4. Sędziowie pokoju 

Pod rozwagę należy poddać konieczność podnoszenia do rangi konstytucyjnej uregulowań 

dotyczących sędziów pokoju. Nie jest to instytucja obca polskiemu porządkowi prawnemu 

(vide Konstytucja marcowa), przy czym w tejże Konstytucji brak tych uregulowań nie 

powodował problemów w funkcjonowaniu tej instytucji. 

 

1.5. Notyfikacja faktu zawarcia małżeństwa przez państwo w miejsce rejestracji 

Pozytywnie należny ocenić rozwiązanie z art. 4 ust. 1 projektu. Niemniej jednak, zasadne jest 

uzupełnienie art. 4 o przepis stanowiący, iż małżeństwo do swojej ważności nie wymaga 

rejestracji przez organy władzy publicznej. 
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2. Krzysztof Grabiński 

Uzasadnionym wydaje się wprowadzenie do przedmiotowego projektu zapisów odnoszących 

się do prawa obywateli do posiadania i noszenia broni, wzorując się chociażby na 

rozwiązaniach zaimplementowanych do czeskiej ustawy zasadniczej
2
 bądź też czerpiąc 

inspirację z konstytucji Wolnej Republiki Liberlandu. 

 Prawo do posiadania broni można oprzeć zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, 

jak i utylitarystycznej. Po pierwsze, należy zauważyć, że posiadanie broni jest wynikiem 

uznania praw własności oraz swobody zawierania umów, tj. dobrowolnej wymiany dóbr na 

wybrane narzędzie służące do ochrony osób i mienia. Posiadanie broni nie wiąże się samo w 

sobie z krzywdą innych jednostek. Co więcej, nie można mówić o pełnym poszanowaniu 

praw własności jednostki, jednocześnie odmawiając jej możliwości skutecznej obrony 

własności, zdrowia i życia przed agresją, a to właśnie umożliwia narzędzie, jakim jest broń
3
. 

Ponadto, zapewnienie obywatelom dostępu do broni można argumentować analizując 

statystyki poświęcone jej tematyce. W miejscach, gdzie obywatele mają szansę się skutecznie 

bronić, odnotowuje się spadek przestępczości
4
. Warto również zauważyć, że średni czas 

reakcji policji na zgłoszenie wynosi ponad kilkanaście minut
5
. Wydaje się to być 

niemożliwym do zaakceptowania opóźnieniem w sytuacji, w której bezpieczeństwo 

praworządnego obywatela jest zagrożone, tym bardziej że uzbrojeni funkcjonariusze 

bynajmniej nie muszą przewyższać umiejętnościami przeciętnego cywila z bronią
6
. Uzbrojeni 

obywatele skutecznie i bezpiecznie reagują na zagrożenie zawsze będąc pierwszymi osobami 

na miejscu zdarzenia, doskonale uzupełniając działanie organów egzekwowania prawa. 

 Pozostaje jednak pytanie: dlaczego wyszczególniać w Konstytucji akurat posiadanie 

broni? Prawo do obrony i posiadania broni jest fundamentem wolności każdej jednostki i jako 

takie zasługuje na swoje miejsce w najważniejszym akcie prawnym państwa, którego 

przedstawiciele nieustannie dążą do ograniczenia możliwości obronnych obywateli. Można 

niekiedy odnieść wrażenie, iż bezbronność ludzi sprzyja uprawianiu polityki strachu 

i zwiększaniu przez to kontroli państwa nad poddanymi w każdej sferze życia. Również 

z tego powodu warto postawić dodatkową barierę utrudniającą narażanie zdrowia i życia 

                                                           

2
 Parlament wpisuje prawa właścicieli broni do konstytucji, www.gazetaprawna.pl/artykuly/1054031,czechy-

prawa-wlascicieli-broni-w-konstytucji.html, dostęp: 3 grudnia 2017 r. 
3
 M.N. Rothbard, Etyka wolności, Warszawa 2010. 

4
 J.R. Lott Jr., More Guns Less Crime: Understanding Crime and Gun Control Laws, Chicago, 2010. 

5
 NIK o reagowaniu policji na zgłoszenia, www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-reagowaniu-policji-na-

zgloszenia.html, dostęp: 3 grudnia 2017 r. 
6
 J. Gaver, Guns: The Untold Truth, 2005 , www.actionamerica.org/guns/guns1.shtml, dostęp: 3 grudnia 2017 r. 
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jednostek, przestając traktować je jako ex definitione wrogów publicznych. Każdy wolny 

człowiek powinien mieć możliwość bycia niezależnym od innych w kwestii bezpieczeństwa 

i rozsądnym wydaje się zagwarantowanie tego prawnie. 

 W związku z powyższym należałoby rozważyć dodanie do projektowanej ustawy 

zasadniczej osobnego artykułu, który mógłby przyjąć następującą treść: 

 

Prawo do posiadania i noszenia broni 

1. Każda osoba ma prawo do posiadania i noszenia broni białej oraz palnej, a także amunicji 

do niej, chyba że zostanie go pozbawiona na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. 

2. Ważnym powodem odebrania prawa do posiadania i/lub noszenia broni może być tylko 

stwierdzenie niepoczytalności umysłowej albo udowodnienie popełnienia przestępstwa 

przeciwko własności, zdrowiu i życiu. Prawo do posiadania i/lub noszenia broni może być 

jednorazowo odebrane na nie więcej niż 10 lat. 

3. Państwowe organy egzekwowania prawa nie mają prawa posiadać broni innej niż 

dopuszczonej na rynek cywilny. 

4. Prywatny właściciel może wprowadzić dowolne ograniczenia dot. broni na terenie swojej 

własności, o ile nie ograniczają wykonywania zadań instytucji odpowiadających 

za egzekwowanie prawa. 

 

Implementując omawianą ideę w konstytucji należy zapewnić możliwość posiadania 

broni oraz noszenia jej przy sobie. Ważne jest ponadto, aby uwzględnić obie te czynności, 

gdyż brak dowolnej z nich neguje cały praktyczny i ideologiczny sens tego prawa, mogąc 

posłużyć do ograniczania tej wolności przez kolejne rządy.  

Pozostawiono jednak możliwość utraty prawa do posiadania lub noszenia broni przez 

osoby nie w pełni władające umysłem, niebezpieczne bądź skrajnie nieostrożne. Zakaz może 

być jedynie ustanowiony poprzez prawomocny wyrok sądowy. Honoruje to zasadę 

domniemania niewinności i chroni przed uznaniowością organów państwowych, 

zamieniających prawo do posiadania broni w przywilej. Jedynym potencjalnym 

niebezpieczeństwem dla omawianego prawa może być interpretacja niepoczytalności 

umysłowej, co należy mieć na uwadze podczas tworzenia ostatecznego zapisu. Dodatkowo 

umieszczono tu ograniczenie czasowe utraty posiadania broni w celu zmniejszenia możliwych 

nadużyć ze strony władzy. 
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Zwrócono także uwagę na pełne spektrum rodzajów broni, umożliwiając jednostce 

dobór właściwego narzędzia do swoich potrzeb. Analizując obecną ustawę o broni i amunicji 

można zauważyć nieracjonalne ograniczenia w dostępie m.in. do niektórych typów broni 

białej, których penalizacja posiadania nie poprawia bezpieczeństwa publicznego, działając 

jedynie na szkodę niewinnych obywateli i ograniczając zbędnie ich wolność.  

Trzeci punkt proponowanego artykułu jest istotny z dwóch powodów. Po pierwsze, 

nie tylko zapewnia równość wobec prawa przez dzięki braku uprzywilejowania dla 

państwowych urzędników, ale także, po drugie, ogranicza zapędy państwa w ograniczeniu 

wolności obywateli. Zakazując bowiem dowolnego typu broni państwo tym samym 

ograniczałoby do niego dostęp samemu sobie. Zapis ten daje obywatelom gwarancje dostępu 

do równie skutecznych środków obrony, jakimi mogłoby dysponować państwo. 

Ostatni punkt zgłoszonej propozycji jest natomiast podkreśleniem istoty praw 

własności każdego wolnego człowieka. Dołączono go ze względu na współczesne 

kontrowersje odnośnie do praw właścicieli mieszkań lub przedsiębiorstw, którym często 

odmawia się prawa do ustanawiania własnych warunków użytkowania. Pozostawiono jednak 

wyjątek pozwalający organom egzekwowania prawa, prywatnym i państwowym, 

na wnoszenie broni podczas wykonywania swoich zadań. 

 

? 

Warto pochylić się nad pomysłem przepisów przejściowych (grandfather clause) 

w celu uchronienia obywateli przed próbami podstępnego wywłaszczenia 

i ograniczenia praw, co obserwuje się w wielu krajach ograniczających dostęp 

do broni. Przykładem może być stan Kalifornia, który zakazał posiadania 

karabinów z regulowaną kolbą, co zmusiło osoby posiadające już karabiny z taką 

funkcją do dostosowania się do nowego prawa lub zwrócenia broni. Co więcej, 

takie praktyki są często stosowane w tym stanie zmuszając niewinnych właścicieli 

do ponoszenia ogromnych kosztów podporządkowania się ciągle narastającym 

ograniczeniom. Powyższe prawo można stosować również do innych dziedzin.  
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3. Przemysław Hankus 

Całość projektu należy ocenić pozytywnie, ponieważ gdyby zamienić obecnie obowiązującą 

Konstytucję na tę proponowaną przez Pawła Budrewicza, z pewnością zwiększyłby się zakres 

wolności i gwarancje własności. Jakkolwiek „duch” projektu pozostaje w przeważającej 

mierze wolnościowy, to w kilku miejscach jego „litera” powinna zostać poddana pewnym 

modyfikacjom. 

 Tworząc model ustrojowy państwa w oparciu o projekt nowej Konstytucji 

uzasadnionym wydaje się określenie czy państwa ma mieć charakter jednolity (unitarny), 

czy federalny. Jako że proponowane w art. 6–8 zapisy expressis verbis tego nie określają, 

wydaje się, że należałoby dodać osobny artykuł bądź ustęp regulujący wspomnianą wyżej 

materię. Lepszym rozwiązaniem wydaje się postawienie na model państwa federalnego 

(wzorowanego chociażby na rozwiązaniach amerykańskich, niemieckich czy szwajcarskich), 

składającego się z jednostek samorządu terytorialnego określonych w art. 7. Pytaniem 

pozostaje jednak, czy brak konstytucyjnego zapisu określającego maksymalną liczbę 

województw czy innych jednostek samorządu terytorialnego należy odczytywać jako 

delegację tego rodzaju unormować na poziom ustawowy, czy też jako rozwiązanie 

„decentralizujące”, tj. pozostawiające wspomniane decyzje na szczeblu subpaństwowym, 

pozwalające w zasadzie na ukonstytuowanie się dowolnej liczby wspomnianych jednostek 

samorządu terytorialnego („zdecentralizowana decentralizacja”). 

 W takim modelu, o jakim mowa powyżej, przewidziana w art. 8 autonomia lokalna 

dotyczyłaby jednostek federalnych, którymi byłyby wówczas jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 W nawiązaniu do kwestii ustrojowych i modelu terytorialnej organizacji państwa 

wartym rozważenia postulatem wydaje się wzorowany na rozwiązaniach funkcjonujących 

w Liechtensteinie zapis o możliwości dokonania secesji przez jednostki samorządu 

terytorialnego i ich związki
7
: 

 

Prawo do secesji 

1. Poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom, przysługuje 

prawo wystąpienia z Rzeczypospolitej Polskiej i stworzenia nowego państwa. 

O rozpoczęciu procedury wystąpienia decyduje większość obywateli zamieszkałych w danej 

                                                           

7
 Por. P. Hankus, Wprowadzenie prawa do secesji w polskim porządku prawnym, www.slib.pl/pl/centrum-

analiz/analizy-raporty/wprowadzenie-prawa-do-secesji-w-polskim-porzadku-prawnym/, dostęp: 3 grudnia 

2017 r. 
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jednostce samorządu terytorialnego i uprawnionych do głosowania na drodze referendum. 

Wystąpienie z państwa następuje na mocy ustawy lub w szczególnych przypadkach na mocy 

umowy międzynarodowej. W przypadku regulacji umowę międzynarodową należy 

po zakończeniu negocjacji przeprowadzić ponowne głosowanie w danej jednostce 

administracyjnej. 

2. Sposób realizacji praw przyznanych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego 

oraz ich związkom w ust. 1 określa ustawa. 

 Jakkolwiek wartym odnotowania jest pomysł odseparowania instytucji małżeństwa od 

instytucji państwa, to aby w pełni zrealizować ten jak się wydaje określony w art. 4 ust. 1 

postulat, być może należałoby w całości zrezygnować z jakichkolwiek odniesień do instytucji 

małżeństwa na poziomie ustawy zasadniczej. 

 Przewidziany w art. 10 ust. 2 próg 200 tys. podpisów przy inicjatywie ustawodawczej 

wydaje się być zbyt wysoki i z powodzeniem mógłby zostać obniżony na przykład do 100 tys. 

podpisów. 

 Wartym rozważenia wydaje się ponadto pomysł konstytucyjnego zagwarantowania 

możliwości przeprowadzenia referendum a także wyborów organów władzy państwowej, oraz 

organów sądowniczych z wykorzystaniem głosowania przez Internet, z odwołaniem do 

ustawy określającej szczegółowe unormowania dotyczące wykorzystanie nowoczesnych 

technologii w procedurze głosowania i wyboru. 

 Co prawda pomysł przywrócenia standardu pieniądza kruszcowego, o którym mowa 

w art. 34, wydaje się warty poparcia, to równie uzasadnionym wydaje się w tym kontekście 

pozostawienie możliwości wyboru osobom, o którym mowa w ust. 1–2, czy chcą dokonać 

depozytu w złocie, czy w innym towarze mogącym pełnić funkcję pieniądza (jak na przykład 

srebro czy platyna), bądź w kryptowalutach. 

Niektóre z zapisów wymagają korekty językowej, by uniknąć błędów w rodzaju tych 

z pierwszego zdania art. 9, gdzie do wyliczonych źródeł prawa w miejsce liczby mnogiej „są” 

użyto liczby pojedynczej „jest”. Co więcej, kolejne zapisy projektu powinny zostać 

uszeregowane w ciąg logiczny tak, by na przykład treści odnoszące się do działania Sejmu 

(art. 11) nie pojawiały się przed zapisami odnoszącymi się bezpośrednio do organów państwa, 

takich jak wspomniany Sejm (art. 18). 

Jednym z sugerowanych źródeł inspiracji dla autora przedmiotowego projektu, 

w którym można natrafić na wiele koncepcji wartych przeszczepienia na polski grunt 

konstytucyjny, jest opublikowany w języku polskim tekst Konstytucji Wolnej Republiki 
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Liberlandu
8
, w której starano się połączyć najlepsze rozwiązania znane z ustaw zasadniczych 

Stanów Zjednoczonych Ameryki czy Szwajcarii, uzupełniając je o postulaty 

charakterystyczne dla filozofii politycznej libertarianizmu. 

 

4. Karol Sobiecki 

W projekcie zdecydowanie brakuje szeregu wyrażonych explicite zadań czy też działań, 

którymi nie może zajmować się państwo. 

 W związku z powyższym uzasadnionym wydaje się dopisanie w postaci osobnego 

artykułu bądź też ustępu w jednym z zaproponowanych artykułów zakazu ustanawiania 

obowiązku szkolnego, którego nie należy mylić z zakazem obowiązki nauki
9
. 

 Wartym rozważenia wydaje się również pomysł modyfikacji art. 32 tak, by znalazł się 

w nim konstytucyjny zakaz uchwalania budżetu państwa przewidującego poziom wydatków 

państwa przekraczający 20% PKB. W miejscu art. 32 ust. 4 mógłby znaleźć się ponadto 

wyrażony wprost zakaz zadłużania państwa, ponieważ przewidziany w projekcie zapis, 

zgodnie z którym „Państwo nie może emitować obligacji i dokumentów dłużnych ani 

udzielać gwarancji lub poręczeń” pozostawia pewną furtkę umożliwiającą chociażby 

zaciąganie kredytów. 

Ogólnie rzecz ujmując, Konstytucja powinna zawierać możliwie sporą liczbę zapisów 

uniemożliwiających rozrost państwa. Zapisanie w niej chociażby wspomnianego zakazu 

ustanawiania obowiązku szkolnego na poziomie konstytucji wydaje się koniecznością, 

by ustawa zasadnicza nie stała się po kilku pokoleniach zaledwie nic nieznaczącym 

kawałkiem zadrukowanego papieru. Obowiązek szkolny to inaczej nakaz kształcenia dzieci 

w sposób wyznaczony i wymuszony przez państwo. Przymus szkolny ma fatalne skutki 

potwierdzone wieloma badaniami (szczegółowo opisane zostały w raporcie Kto kontroluje 

edukację, dostępnym na stronie internetowej Stowarzyszenia Libertariańskiego
10

), natomiast 

najistotniejsze z punktu widzenia zachowania ciągłości Konstytucji jest to, że państwo może 

wykorzystać obowiązek szkolny i regulacje dotyczące szkolnictwa do zaszczepienia 

w umysłach kolejnych pokoleń na przykład wartości sprzecznych z Konstytucją lub nauczyć 

jej interpretacji niezgodnej z jej literą i duchem. 

                                                           

8
 Zob. Konstytucja Liberlandu, www.slib.pl/pl/publikacje/konstytucja-liberlandu/, dostęp: 3 grudnia 2017 r. 

9
 Szerzej na ten temat w raporcie Kto kontroluje edukację?, dostępnym na: www.slib.pl/pl/centrum-

analiz/analizy-raporty/raport-kto-kontroluje-edukacje/, dostęp: 3 grudnia 2017 r. 
10

 Ibidem. 
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Aby uniknąć tego rodzaju zagrożeń, należy uniemożliwić państwu kształtowanie 

umysłów młodych pokoleń poprzez zakaz ustanawiania obowiązku szkolnego. Nie należy 

przy tym mylić obowiązku szkolnego z obowiązkiem zapewnienia edukacji, który ciąży na 

rodzicach (i może być skutecznie egzekwowany na mocy prawa rodzinnego). Obowiązek 

nauki w miejsce obowiązku szkolnego funkcjonuje z powodzeniem w Zjednoczonym 

Królestwie czy w Danii. 

 

5. Kacper Zając 

5.1 Uwagi ogólne 

Forma nowej ustawy zasadniczej mogłaby być bardziej szczegółowa. Spowodowałoby 

to rzecz jasna, iż sama Konstytucja byłaby przez to nieco dłuższa, lecz pozostawiając tym 

samym znacznie mniejsze pole do jej interpretacji sądom i trybunałom. Takie rozwiązanie 

zwiększa szanse na to, by zapisy, których chcemy chronić, nie były nieudolnie 

interpretowane. 

W powyższym kontekście można bowiem zgłosić wątpliwość odnośnie do tego, jak 

należałoby interpretować hipotetyczny klasyczny zapis „wolność słowa jest chroniona”? Czy 

należy przez to rozumieć, że można komuś publicznie naubliżać? Oczywiście, że nie. Można 

bowiem od tej zasady stworzyć racjonalne wyjątki. Jeśli jednak te wyjątki nie zostaną 

zapisane z góry, to pozostawi się je sądom do wydedukowania. Może to skończyć się tym, 

że pozostaniemy z zapisem o wolności słowa, który w praktyce nie uchroni niczego. 

Należy ponadto docenić proponowany kształt instytucji państwowych. 

 

5.2. Brakujące elementy 

Przede wszystkim w projekcie brakuje czegoś na kształt Katy Praw (Bill of Rights). Można 

zrozumieć, że autor projektu ma inną filozofię odnośnie do struktury Konstytucji, niemniej 

jednak można podnieść uzasadniony postulat, że dobra Karta Praw znacząco zwiększa 

ochronę wolności i własności prywatnej. Jeśli nie udałoby się skonstruować pełnej listy, 

to należałoby pokusić się chociażby o spisanie praw przysługujących w procesie karnym, 

ponieważ to, co aktualnie znajduje się w projekcie w odniesieniu do wspomnianego obszaru, 

to zdecydowanie za mało. 

Starając się skonstruować taki katalog należałoby obowiązkowo zacząć od prawa 

do procesu przed ławą przysięgłych. Co więcej, uzasadnionym wydaje się uzupełnienie 

powyższego o prawo do prywatnego procesu karnego bez udziału prokuratury, a także 
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możliwość zablokowania oskarżenia publicznego, gdy ofiara przestępstwa nie życzy sobie 

ukarania winnego. 

W omawianym projekcie ustawy zasadniczej zdecydowanie brakuje również 

ograniczeń odnoszących się do tego, jak państwo może kształtować i regulować transakcje 

prywatne, tj. że – przykładowo – nie można odgórnie narzucać żadnych warunków 

określonych w dobrowolnych umowach, które nie dotyczą strategicznych sektorów 

gospodarki. Dzięki temu możliwym byłoby uniknięcie sytuacji, w których państwo reguluje 

umowy kupna/sprzedaży na przykład jabłek na miejscowych targach czy bazarach. 

Wyraźnie brakuje przedmiotowemu projektowi zakazu nakładania podatków 

bezpośrednich. 

 

5.3. Szczegółowe uwagi odnośnie do konkretnych zapisów 

Wpisywanie do Konstytucji stwierdzeń generalnych w rodzaju tego z art. 1 projektu, które 

określa, że „Rzeczpospolita Polska jest świecką republiką opartą na zasadzie wolności osób 

przebywających na jej terenie”, budzi spore wątpliwości i głosy sprzeciwu. Powstaje bowiem 

pytanie o to, co konkretnie taki zapis miałby chronić? Kiedy można byłoby się na niego 

powołać? Wydaje się, że tylko konkretne i dość precyzyjne zapisy mogą stanowić gwarancje 

ochrony wolności i własności. 

Ustęp 5 art. 1 prima facie wydaje się być dobrym zapisem, aczkolwiek warto 

zauważyć, że w obecnie obowiązującej Konstytucji taki zapis już istnieje, a różne związki 

wyznaniowe bynajmniej równo traktowane nie są. 

Zapisy takie, jak te zaproponowane w art. 2 wydają się niepotrzebne na poziomie 

ustawy zasadniczej, ponieważ unormowania dotyczące obywatelstwa z powodzeniem może 

spokojnie regulować ustawa, podobnie jak materię określoną w art. 12. 

W art. 3 ponownie znalazła się ogólna zasada, która w zasadzie niczego istotnego nie 

wnosi. Trójpodział władzy powinien wynikać z tego, jak ukształtowane są instytucje państwa, 

a nie z faktu ogłoszenia go w ustawie zasadniczej. Wydaje się, że funkcje wszystkich 

trybunałów powinien sprawować Sąd Najwyższy. Wątpliwości budzi natomiast ust. 6. 

Nie do końca wiadomo bowiem, co konkretnie ma on oznaczać. Czy należy przez niego 

rozumieć, iż nakaz określenia płacy minimalnej może zostać wprowadzony jedynie w czasie 

wojny? Wspomniany ustęp jest bardzo niejasny i nieprecyzyjny, pozostawiając nader szerokie 

pole do interpretacji. 
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Jeśli intencją zapisu z art. 4 ust. 1 był zakaz możliwości udzielania ślubów cywilnych, 

to wydaje się to słusznym i zasługującym na aprobatę podejściem, jednakże – ponownie – 

został on sformułowany w sposób nie do końca precyzyjny. Unormowania odnoszące się 

do przysposobienia, o których mowa w ust. 5 z powodzeniem może regulować ustawa. 

W ust. 1 i 2 art. 5 kolejny raz natrafiamy na zapisy o charakterze nader ogólnym, które 

nie wnoszą do całości projektu niczego konkretnego. Zdecydowany sprzeciw budzi 

dopuszczenie w ust. 4 w proponowanej formie możliwości wywłaszczenia. Na uwagę 

i uznanie z kolei zasługuje zapis z ust. 6. 

Dla logicznego porządku dokumentu art.  9 powinien znaleźć się na początku. 

Kwestią otwartą pozostaje, czy ograniczenie liczby posłów do 100, przewidziane 

w art. 18, jest uzasadnione. By może należałoby rozważyć Sejm składający się na przykład 

z 200 bądź 300 przedstawicieli. 

Nieuzasadnionym jawi się przewidziane w art. 19 projektu ograniczenie biernego 

prawa wyborczego osobom poniżej 30 roku  życia. 

W miejsce proponowanego w art. 22 pełnienia urzędu przez Marszalka Sejmu 

w przypadku śmierci Prezydenta należałoby wprowadzić znacznie lepsze rozwiązanie, znane 

z innych państw o systemie prezydenckim, jak na przykład urząd wiceprezydenta. 

Szczegółowy zapis z art. 24 ust. 1 nie musi znajdować się w Konstytucji i tym samym 

mógłby zostać z powodzeniem wykreślony z projektu. 

Uzasadnionym wydaje się włączenie Trybunału Stanu, o którym mowa w art. 28–29, 

do Sądu Najwyższego. 

Do treści art. 31 ust. 3 należałoby dodać zapis o „dobrowolnego” poboru, o którym 

mowa. 

Jakkolwiek można zgodzić się z jego intencją, to art. 32 ust. 1 zawiera – podobnie jak 

kilka wcześniej wymienionych artykułów, zbyt ogólny zapis, pozbawiony konkretnego 

znaczenia. 

W art. 33 należałoby zapisać bezwzględny zakaz nakładania podatków bezpośrednich. 

 

 

 

 

 

 



Stowarzyszenie Libertariańskie 
Komentarz do projektu Konstytucji RP Pawła Budrewicza 

12 

 

Stowarzyszenie Libertariańskie, ul. Rynek 56/57 50-116 Wrocław 
KRS: 0000475060  REGON: 360169993  NIP: 897-180-32-20  www.slib.pl 

6. Podsumowanie 

Liczymy, że zaprezentowane w tej analizie uwagi i postulaty de lege ferenda przyczynią się 

do udoskonalenia omawianego projektu Konstytucji RP autorstwa Pawła Budrewicza.  

Przedmiotowy projekt nie tylko może, lecz także powinien stanowić istotny, 

wartościowy i zarazem wolnościowy głos w debacie na temat reformy konstytucyjnej, 

do której przyczynkiem jest przypadająca 11 listopada 2018 r. setna rocznica odzyskania 

przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. 
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