
Demokracja i silne państwo potrzebują dobrze funkcjonującej opozycji. Kontroluje ona poczynania 
władzy, rządzącym, czującym jej oddech na plecach, nie pozwala popaść w gnuśność oraz pychę, 
a obywatelom nie daje pogrążyć się w bezalternatywności. 
Dobrze funkcjonująca opozycja jest szczególnie ważna w silnie podzielonych społeczeństwach, jakie we 
współczesnych państwach Zachodu dominują. To ona reprezentuje znaczną część wspólnoty, jednocześnie jej 
możliwości działania są mocno ograniczone. Co może robić w takiej sytuacji, by mieć również wpływ na kształt 
otaczającego nas świata? Jak może wykorzystywać czas między wyborami?

W Polsce przez ostatnie 28 lat nie wypracowaliśmy wyraźnego modelu opozycji. Choć pojawiały się próby 
kopiowania rozwiązań z innych państw, takich jak gabinet cieni, czy propozycje instytucjonalnego uregulowania 
jej funkcjonowania w parlamencie poprzez „Pakiet demokratyczny”, to kończyły się one niepowodzeniem. Wciąż 
poszukujemy własnego modelu.

Jak opozycja funkcjonuje w innych państwach? Jakie rozwiązania tam się sprawdzają? Czy w Polsce możliwe jest 
czerpanie z tych doświadczeń? Temu przyglądamy się w tym numerze Biuletynu Instytutu Wolności. 

Piotr Górski
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Kazimierz M.Ujazdowski - dr hab. nauk prawnych, historyk myśli politycznej, 
poseł do Parlamentu Europejskiego. Specjalizuje się w problematyce 
francuskiej. Wydał: Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Francuskiej 
(OMP, 2013)

Francuska kultura polityczna jest ważniejsza od ram prawnych

Maciej Piotrowski: Jedną z funkcji opozycji jest kon-
trola władzy. Jak realizuje się ją we Francji?

Kazimierz M. Ujazdowski: We francuskiej kulturze poli-
tycznej jest wiele przestrzeni dla debaty publicznej, a par-
lament i siły opozycyjne zawsze dysponowały tam silny-
mi instrumentami kontroli władzy. Regulacje prawne to 
tylko pochodna nieformalnych zasad, które wykształciła 
tamtejsza demokracja. Francja jest krajem, w którym ist-
nieje realny pluralizm polityczny, medialny, społeczny, 
a Francuzów charakteryzuje krytyczne podejście do pre-
zentowanych poglądów. To podstawowy czynnik, który 
pozwala opozycji wypełniać swoje funkcje. 

A jak wygląda to z prawnego pubktu widzenia?

We francuskim parlamencie zawsze mieliśmy do czynienia z intensywny-
mi dyskusjami, zderzeniami idei i stanowisk. Było tak nawet w epoce de 
Gaulle’a, mimo że on sam i wspierające go formacje polityczne domino-
wały w parlamencie i nie było mechanizmów prawnych podnoszących 
rolę opozycji.

Opozycja została świadomie dowartościowana za czasów prezydentury 
Valéry’ego Giscarda d’Estainga. Podniesiono wówczas jej status w par-
lamencie i dano prawo do składania wniosków do Rady Konstytucyjnej 
(wcześniej deputowani i senatorzy takiego prawa nie mieli). Ostatnia re-
forma konstytucji z lipca 2008 roku dodatkowo wzmocniła uprawnienia 
opozycji, dając jej szczególne funkcje kontrolne i osobne pasmo czasu 
parlamentarnego. Dziś porządek obrad jest kształtowany w ten sposób, 
że jego część jest wyznaczana przez partie opozycyjne. Na mocy reformy, 
prezydent jest zobligowany do poddania nominacji na wysokie stanowi-
ska państwowe opinii specjalnej komisji parlamentarnej. Wprowadzono 
również nowy model referendum, z możliwością inicjowania go przez 
ugrupowania opozycyjne wspierane przez odpowiednią grupę obywateli. 

Czy francuska opozycja i rząd potrafią współpracować?

Kooperacja rządu i opozycji dotyczy przede wszystkim polityki zagranicz-
nej, co również wypływa z tamtejszej kultury politycznej. We Francji nie 
ma tradycji aktywności partii politycznych na arenie międzynarodowej 
i europejskiej. Stąd francuskie delegacje w Parlamencie Europejskim są 
mniej ekspansywne niż delegacje z innych krajów. Odróżnia ich to przede 
wszystkim od Niemców, którzy potrafią aktywnie działać zagranicą przez 
partie polityczne. 

We Francji politykę zagraniczną realizuje przede wszystkim państwo 
i jego struktury dyplomatyczne. Parlamentarzyści mają instynkt państwo-

,,Francja jest krajem, w którym 
istnieje realny pluralizm 
polityczny, medialny, społeczny, 
a Francuzów charakteryzuje 
krytyczne podejście do 
prezentowanych poglądów”.

Kazimierz Ujazdowski
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wy i do rzadkości należą sytuacje, w których dochodzi do samodzielnych 
działań partii opozycyjnych na arenie międzynarodowej. Stąd bierze się 
daleko posunięta solidarność w obsadzie stanowisk międzynarodowych. 
Francuzi potrafią dobrze wykorzystywać własne zasoby i jednoczyć się 
przy realizowaniu francuskich interesów. 

Jak to jest możliwe? 

Tu kluczowe znaczenie ma powszechna akceptacja dla działania pań-
stwa, a nie partii. Nawet rządząca jeszcze kilka miesięcy temu Partia So-
cjalistyczna nie była aktywna na arenie europejskiej, tak jak aktywna jest 
niemiecka SPD czy włoscy socjaliści. 

Mamy tu do czynienia z kulturą lojalności na zewnątrz i przekonaniem, 
że należy podporządkować się państwu. Polityka zagraniczna jest opar-
ta na niepodważalnym interesie państwowym. Mimo że siły polityczne 
bardzo często proponują alternatywne rozwiązania w dziedzinie polity-
ki zagranicznej i europejskiej, co było widoczne w kampanii wyborczej, 
to kluczową rolę w wypracowaniu strategii państwowej ma biurokracja 
i środowiska eksperckie. Struktury odpowiedzialne za politykę zagranicz-
ną agregują wiedzę, tworzą pamięć państwa i biorą udział w formułowa-
niu strategii.

Czy to odnosi się także do partii radykalnych? Czy one również nie sprzeci-
wiają się działaniom państwa w polityce zagranicznej? 

Siły anty-systemowe być może nie akceptują tego porządku, czemu dają 
wyraz w debacie wewnętrznej, ale nie podważają pozycji państwa francu-
skiego na zewnątrz. Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon potrafili kryty-
kować establishment europejski i tamtejsze partie dominujące, ale nigdy 
nie atakowali przedstawicieli francuskiego państwa podczas ich działań 
w polityce zagranicznej. W swojej dotychczasowej aktywności w Par-
lamencie Europejskim nie słyszałem, by którykolwiek polityk, łącznie 
z reprezentantami skrajnej lewicy i skrajnej prawicy, wprost podważałby 
działania rządu francuskiego.

,,We Francji politykę 
zagraniczną realizuje przede 
wszystkim państwo i jego 
struktury dyplomatyczne. 
Parlamentarzyści mają instynkt 
państwowy i do rzadkości 
należą sytuacje, w których 
dochodzi do samodzielnych 
działań partii opozycyjnych na 
arenie międzynarodowej”.

Kazimierz M. Ujazdowski



 www.instytutwolnosci.pl 4

Izabela Kapsa, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Kazimierza 
Wielkiego w Bydgoszczy

Opozycja to element brytyjskiej tradycji

W Polsce nadal poszukujemy najlepszych rozwiązań politycznych, co 
świadczy o tym, że mimo pewnych przesłanek instytucjonalno-prawnych, 
daleko nam nadal do dojrzałych demokracji zachodnich. Dotyczy to nie 
tylko funkcjonowania opozycji, ale także systemu wyborczego – dyskusja 
na temat JOW-ów – czy znaczenia referendum, w których to przykładach 
próbuje się przełożyć rozwiązania innych państw na warunki polskie. Ale 
jest to niemożliwe. 

System polityczny funkcjonuje w otoczeniu, zarówno wewnętrznym (sys-
tem gospodarczy, społeczny, kultura, geografia), jak i zewnętrznym (inne 
państwa i organizacje), które determinują pewne rozwiązania ustrojowe. 
Dlatego przyglądając się chociażby funkcjonowaniu opozycji w innych 
krajach, należy traktować je jako pewien model, który może być przyjęty 
w naszym kraju (lub nie), przy uwzględnieniu naszych cech – dojrzałości 
elit politycznych, stanu społeczeństwa obywatelskiego, gotowości insty-
tucjonalno-prawnej. To by tłumaczyło, dlaczego dotychczasowe próby 
przeniesienia rozwiązań z innych krajów, np. gabinetu cieni na wzór bry-
tyjski, który próbował uruchomić zarówno PiS, jak i PO, nie powiodły się.

Druga ważna kwestia, to system wyborczy. W Polsce, tak jak w większości 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, po 1989 roku przyjęliśmy system 
proporcjonalny, którego celem jest zapewnienie jak najszerszej repre-
zentacji poglądów społecznych w składzie parlamentu. System ten ma 
być reprezentatywny. Zupełnie inaczej odbywa się to w systemach więk-
szościowych, które generują układy dwupartyjne z naturalnym podzia-
łem na rządzących i opozycję.

Ten układ charakteryzuje brytyjski model opozycji. W jednomandato-
wych okręgach wyborczych w Wielkiej Brytanii dochodzi do „podrepre-
zentacji” małych partii, na czym oczywiście zyskują duże. Ze względu na 
mechaniczny i psychologiczny efekt prawa wyborczego, w Izbie Gmin ła-
twiej wyłonić jednopartyjną większość (poza małymi wyjątkami, również 
w 2017 roku, to jest standardowy efekt prawa wyborczego) i jednopar-
tyjną silną opozycję. Małe partie skazane są zatem na działanie w tylnych 
ławach, co jednak w niektórych przypadkach jest umiejętnie wykorzysty-
wane. Dotyczy to przede wszystkim partii narodowych (Szkocka Partia 
Narodowa, walijska Plaid Cymru czy irlandzka Sinn Fein), które mimo 
niewielkiej reprezentacji, upominają się o interesy poszczególnych kra-
jów na forum brytyjskiego parlamentu. Przez długi czas także Liberalni 
Demokraci, zajmując ławy w opozycji, utrzymywali silną pozycję w parla-
mencie. Jest to partia wyjątkowo silnie podreprezentowana (otrzymując 
20% głosów w wyborach, zajmowała ok. 7-8% miejsc w Izbie Gmin), jed-
nak zdeterminowana, by poza oficjalną opozycją, tworzyć gabinet cieni. 
Kilku ministrów z tego gabinetu w okresie rządów koalicji Liberalnych 
Demokratów z Konserwatystami (2010-2015) weszło w skład gabinetu 
Davida Camerona.

Te rozwiązania są praktykowane w Wielkiej Brytanii od XVIII wieku, rów-
nież dwupartyjność towarzyszy parlamentowi brytyjskiemu od jego po-
czątków, więc jest to wpisane w tradycję tego kraju. Nawet konstrukcja 

,,Największa partia opozycyjna 
zyskuje status Opozycji 
Jej Królewskiej Mości (Her 
Majesty’s Official Opposition) i 
ma obowiązek stworzyć tzw. 
gabinet cieni (Shadow Cabinet), 
odpowiedzialny za krytykę, 
kontrolę i przygotowanie 
alternatywy dla partii rządzącej”.

Izabela Kapsa 
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sali obrad sprzyja podziałowi na rządzących i opozycję, co wizualnie po-
rządkuje status poszczególnych partii.

Ponadto, największa partia opozycyjna zyskuje status Opozycji Jej Kró-
lewskiej Mości (Her Majesty’s Official Opposition) i ma obowiązek stworzyć 
tzw. gabinet cieni (Shadow Cabinet), odpowiedzialny za krytykę, kontrolę 
i przygotowanie alternatywy dla partii rządzącej. Nie jest to więc kwestia 
woli, ale i obowiązku. Lider Opozycji JKM otrzymuje obok diety poselskiej, 
wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji i powołuje swój gabinet. Należący 
do niego ministrowie gotowi są do przejęcia resortów w chwili, gdy ich 
partia wygra wybory.

Jakie narzędzia posiada opozycji w Wielkiej Brytanii? Parlament brytyjski 
nie koncentruje się już na stanowieniu prawa, przynajmniej nie w takiej 
skali jak w Polsce. Reguły prawne zostały wypracowane w drodze ewolu-
cji parlamentaryzmu, zapisując je w specyficznej, jak na warunki europej-
skie, konstytucji – nie jako jednego aktu prawnego, ale w formie źródeł 
prawa stanowionego, precedensowego, w konwenansach konstytucyj-
nych, a także dziełach, traktatach oraz podręcznikach akademickich. Inne 
regulacje kwestii politycznych, gospodarczych czy społecznych są więc 
tylko uzupełnieniem, bądź reakcją na bieżące zmiany czy to wewnętrz-
ne, czy globalne. Zatem główna działalność Izby Gmin sprowadza się do 
funkcji kontrolnej parlamentu nad rządem. 

Wówczas do głosu dochodzi opozycja, która ma prawo zadawania py-
tań rządowi. Każdy deputowany może postawić dwa zapytania dziennie 
na piśmie, poza tym odbywają się dyskusje nad ogólną polityka rządu 
z okazji mowy tronowej (projekt budżetu), debaty budżetowej, dyskusji 
nad wnioskiem wyrażającym poparcie dla polityki rządu w określonej 
sprawie, rozpatrywanie sprawozdań rządu z realizacji wydatków publicz-
nych czy – w ramach działalności komisji specjalnych – możliwość żąda-
nia wyjaśnień od poszczególnych ministerstw lub przesłuchania w danej 
sprawie. Uprawnienia kontrolne Izby nie powodują konkretnych skutków 
prawnych czy politycznych, zwracają jednak uwagę opinii publicznej na 
daną kwestię.

Przyglądając się modelowi brytyjskiemu, nie ma możliwości pełnego 
zaimplementowania tego typu rozwiązań w Polsce inaczej niż poprzez 
twarde reguły prawne. Nie jesteśmy gotowi polegać na tzw. standardach 
demokratycznych czy, jak Brytyjczycy, na konwenansach (zwyczajach) 
konstytucyjnych. Zakładając, że podział na dwie silne partie utrzyma się, 
choć nie ma takiej gwarancji przy obecnym systemie wyborczym, można 
by zadbać o wzmocnienie statusu opozycji, wyposażając ją w odpowied-
nie narzędzia. Należy się jednak zastanowić, jaką rolę miałaby pełnić.

,,Nie jesteśmy gotowi 
polegać na tzw. standardach 
demokratycznych czy, jak 
Brytyjczycy, na konwenansach 
(zwyczajach) konstytucyjnych. 
Zakładając, że podział na dwie 
silne partie utrzyma się, choć 
nie ma takiej gwarancji przy 
obecnym systemie wyborczym, 
można by zadbać o wzmocnienie 
statusu opozycji, wyposażając ją 
w odpowiednie narzędzia”.

Izabela Kapsa 
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Anna Kwiatkowska-Drożdż, Ośrodek Studiów Wschodnich

Niemcy - polityczna kultura kompromisu

W trwającej jeszcze kadencji niemieckiego Bundestagu doszło do sytu-
acji, w której nieliczna opozycja  ma za zadanie kontrolować pracę rządu 
wspieranego przez dwie największe frakcje – chadeków i socjaldemokra-
tów. Stosunek procentowy mandatów 20 do 80 (127 posłów jedynych 
dwóch opozycyjnych partii – Zielonych i Lewicy przeciw 503 posłów rzą-
dzącej większości) nie tylko nie sprzyja wypełnianiu zadania klasycznej 
kontroli parlamentarnej, ale nawet w kilku przypadkach ją uniemożliwia. 
O tym, czy większość musi zapewnić mniejszości wystarczające prawa do 
efektywnej pracy opozycji w Bundestagu musiał rozstrzygnąć Federalny 
Trybunał Konstytucyjny. 

Jednak część problemów opozycji udało się rozwiązać 
przy pomocy daleko idącej gotowości do  współpracy za-
równo CDU/CSU, jak i SPD. Od razu na początku 18. ka-
dencji, choć po długich negocjacjach, zmieniono regula-
min Bundestagu zmniejszając liczbę posłów koniecznych 
do powołania komisji śledczej czy specjalnego posie-
dzenia Bundestagu z ¼ deputowanych Bundestagu do 
120. Zwiększono także czas wypowiedzi posłów opozycji 
w debatach w zależności od wagi i długości posiedzenia.

Regulacje te nie satysfakcjonowały frakcji parlamentar-
nej Lewicy, tym bardziej, że zostały wprowadzone na 
poziomie regulaminu tej konkretnej kadencji Bundesta-
gu, a nie w formie ustawy lub, o co wnioskowano, zmian 

w Ustawie Zasadniczej. W swej skardze do Trybunału Konstytucyjnego 
posłowie Lewicy podkreślali zwłaszcza, że tak nieliczna opozycja nie jest 
w stanie wnioskować do Trybunału o kontrolę norm, w tym zgodności 
ustaw uchwalanych przez rządzącą koalicję z Ustawą Zasadniczą. W 2016 
roku Trybunał odrzucił skargę uzasadniając decyzję m.in. zasadą równo-
ści praw wszystkich posłów, zarówno opozycji, jak i koalicji oraz możliwo-
ścią kontrolowania norm przez opozycyjne rządy landowe reprezento-
wane w drugiej izbie parlamentu – Bundesracie. 

Bundesrat w niemieckiej kulturze politycznej odgrywa bowiem dużą rolę, 
również jako siła opozycyjna. Choć politykę uprawia się głównie na pozio-
mie federalnym, to jednak z dużym udziałem krajów związkowych. A wy-
borcy niemieccy chętnie recenzują pracę rządu federalnego w wyborach 
landowych – może być ich nawet kilka w roku. W ten sposób, w drugiej 
izbie niemieckiego parlamentu większość mają często partie opozycyj-
ne do koalicji rządowej w Berlinie. Tak jest również w obecnej kadencji. 
Sytuacja ta zmusza rząd do zawierania kompromisów i pokazuje, że mo-
del demokracji konkurencyjnej panujący w RFN modyfikowany jest przez 
federalizm, co często prowadzi de facto do znacznego udziału opozycji 
w rządzeniu.  

Swoje główne funkcje – krytyki, kontroli i przedstawiania alternatyw 
wobec działań rządu – obecna opozycja w Bundestagu może wypełniać 
mimo niewielkiej liczby posłów. Korzystają oni ze swoich mandatów kie-
rując pytania do rządu czy pracując w komisjach parlamentarnych. Frak-
cjom parlamentarnym przysługuje ponadto prawo składania obszerniej-
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szych zapytań poselskich (Grosse Anfrage), które są nota bene bogatym 
źródłem wiedzy o pracy niemieckiego rządu, w tym o sprawach, w któ-
rych unika on jasnych odpowiedzi. W obecnej kadencji dzięki działaniom 
opozycji funkcjonuje m.in. komisja śledcza do wyjaśnienia sprawy afery 
spalinowej Volkswagena. To jedna z pięciu obecnie pracujących w Bun-
destagu. Posłowie opozycji mogą także korzystać z Aktuelle Stunde – de-
baty na ważny  temat, która umożliwia wymianę poglądów z przedstawi-
cielami rządu i weryfikację ich działań i deklaracji.

Największym „problemem” opozycji w RFN jest jednak postawa społe-
czeństwa oczekującego od niej przede wszystkim współpracy z rządem. 
Gorące dyskusje i debaty, teoretycznie będące podstawą parlamentary-
zmu, nie są tak poważane i nagradzane jak dążenie do harmonii i wy-
pracowywanie ponadpartyjnych kompromisów. Stąd też duża popular-
ność wśród pytanych o preferowany przyszły skład rządu – po wyborach 
we wrześniu 2017 roku – wielkiej koalicji socjaldemokratów i chadeków. 
Niemcy nie obawiają się, w takim stopniu jak niektórzy eksperci, siły so-
juszu tych partii. W kulturze kompromisu i żmudnego wypracowywania 
wspólnego stanowiska, charakterystycznej dla wewnętrznej sceny poli-
tycznej RFN, ogromny wpływ na rządzenie mają bowiem nie tylko partie 
opozycyjne, wspomniany Bundesrat i Trybunał Konstytucyjny, ale także 
Unia Europejska i jej prawo oraz efektywnie działający lobbing różnych 
grup interesów. 

Paradoksalnie jednak, poparcie opozycji dla działań rządu wzbudzają-
cych ogromne kontrowersje społeczne, takich jak polityka migracyjna, 
prowadzi do sytuacji, w której część elektoratu czuje się pozbawiona re-
prezentacji i decyduje głosować na partie pozaparlamentarne, takie jak 
Alternative für Deutschland. 

,,Gorące dyskusje i debaty, 
teoretycznie będące podstawą 
parlamentaryzmu, nie są 
tak poważane i nagradzane 
jak dążenie do harmonii 
i wypracowywanie 
ponadpartyjnych kompromisów”.

Anna Kwiatkowska-Drożdż
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PARTNER WSPIERAJĄCY SZKOŁY PRZYWÓDZTWA



Instytut Wolności jest niezależnym politycznie think-tankiem. Instytut tworzy idee i rzetel-
ną wiedzę z najwybitniejszymi przedstawicielami biznesu, nauki i polityki; realizuje projekty, 
które mają wpływać na rzeczywistość, poprawiać jakość elit i debaty publicznej, upowszech-

niać strategiczne myślenie o Polsce i otaczającym ją świecie.
Czekamy na Państwa reakcje: biuro@instytutwolnosci.pl

Zapraszamy na nasze strony:
www.instytutwolnosci.pl

www.facebook.com/instytutwolnosci
www.twitter.com/instwolnosci

www.instytutwolnosci.salon24.pl

Redaktor prowadzący: 

Zespół redakcyjny: 

Jeśli cenisz działalność Instytutu Wolności...

Jeśli zależy Ci na wysokiej jakości raportach, ciekawych konferencjach nadających ton debacie publicznej...

Prosimy o wsparcie Instytutu poprzez przekazanie darowizny na cele statutowe.

Twoje wsparcie umożliwi nam utrzymanie niezależności i bezstronności w dalszej działalności.

Przekaż darowiznę:

Fundacja Instytut Wolności

ul. Hoża 27/14, 00-521 Warszawa

nr konta: 13 1090 2851 0000 0001 1924 2365

Tytułem: “Darowizna na cele statutowe”

www.instytutwolnosci.pl

 Maciej Piotrowski 

Piotr Górski  

Przemysław Barański


