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W naukę o polityce nierozerwalnie wpisane są badania dotyczące zjawiska 
demokracji. Często wskazuje się, iż jest ona jedną z kategorii, którym poświę-
cono bodaj najwięcej uwagi w dwudziestowiecznych badaniach naukowych1. 
Wielość punktów widzenia i prób definicyjnych, możliwość wieloaspektowej 
interpretacji problemu sprzyjały budowie rozlicznych koncepcji, modeli i te-
orii demokracji2. Nie sposób nie przywołać tu jednej z prekursorskich prób 
określenia demokracji, wywodzącej pojęcie to od tradycyjnych normatywnych 
ujęć. Owo minimalistyczne, proceduralne ujęcie zaproponowane zostało przez 
Josepha Schumpetera w wydanej przez niego w latach czterdziestych ubiegłe-
go stulecia pracy Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Według tego austriackie-
go uczonego demokracja jest „tym rozwiązaniem instytucjonalnym dochodzenia 
do decyzji politycznych, w którym jednostki uzyskują moc decydowania po-
przez walkę konkurencyjną o głosy wyborców”3.

Występowanie rozlicznych płaszczyzn definiowania i interpretowania de-
mokracji sprawia, iż badacze kładli zwykle nacisk na jeden z aspektów jej 

1 S. Wróbel: Wprowadzenie. Niektóre problemy współczesnej demokracji, [w:] Wybrane 
zagadnienia polskiej i europejskiej demokracji. Red. S. Wróbel, Wydawnictwo Adam Marsza-
łek, Toruń 2008, s. 9.

2 Wśród licznych światowych i polskich publikacji będących głosem w dyskusji na temat 
istoty demokracji warto zwrócić uwagę na: G. Sartori: Teoria demokracji, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 1998; S. Lipset: Homo politicus. Społeczne podstawy polityki, Wydawni-
ctwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; A. Antoszewski: Modele demokracji przedstawicielskiej, 
[w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997; A. Czajowski: System organów władzy państwowej 
jako kryterium demokracji, [w:] Studia z teorii polityki, tom III. Red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.

3 J. Schumpeter: Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1995, s. 336 i nast.
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funkcjonowania. Zazwyczaj były to przyczyny, uwarunkowania, typy, rodza-
je i formy, cele, wartości i normy, przedmioty, instytucje, procedury, mecha-
nizmy czy procesy4. Podejście instytucjonalne było jednym z dominujących 
w naukach politycznych aż do lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, od 
kiedy to za sprawą rewolucji behawioralnej starano się głównie wyjaśniać 
przyczyny zachowań szeroko pojmowanych aktorów politycznych5. Przełom 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przynosi ponowne zainteresowanie 
instytucjami politycznymi, co prowadzi do ukucia pojęcia neoinstytucjonali-
zmu, przypisywanego często Jamesowi Marchowi i Johanowi Olsenowi6. 
Badacze demokracji coraz częściej zwracali uwagę na to, iż zachowania po-
lityczne są kształtowane przez struktury, które z kolei pozostają zakorzenione 
historycznie i normatywnie. Nowy instytucjonalizm pojmuje ponadto samą 
instytucję szerzej, definiując ją jako „stabilny, powtarzający się wzorzec zacho-
wania”7.

Dyskusje koncentrujące się wokół dylematów współczesnej demokracji 
nawiązują do problemu kształtu, funkcji i sposobu działania instytucji poli-
tycznych również z przyczyn czysto pragmatycznych. Przed nauką o polityce 
stawia się tedy zadanie wskazywania optymalnych rozwiązań ustrojowych, 
w tym instytucjonalnych. Przeobrażenia ustrojowe, zapoczątkowane w Euro-
pie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, unaoczniły dużą 
rolę instytucji w tym procesie. Przed badaczami życia politycznego staje tedy 
wiele pytań dotyczących prawidłowości ich funkcjonowania.

4 S. Wróbel: Wprowadzenie..., s. 9.
5 V. Lowndes: Instytucjonalizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych. Red. D. Marsh, 

G. Stoker, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 89.
6 Por. J. March, J. Olsen: Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Nau-

kowe Scholar, Warszawa 2005; B. Guy Peters: Institutional theory in political science: The 
„new institutionalism”, Ashford Colour Press Ltd., Hampshire 2005; The rise of neoliberalism 
and institutional analysis. Red. J. Campbell, O. Pedersen, Princeton University Press, Princeton 
2001; K. Thelen, S. Steinmo: Historical institutionalism in comparative politics, [w:] Structur-
ing politics: historical institutionalism in comparative analysis. Red. S. Steinmo, K. Thelen, 
F. Longstreth, Cambridge University Press, Cambridge 1992; Debating Institutionalism. Red. 
J. Pierre, B. Guy Peters, G. Stoker, Manchester University Press, Manchester 2008.

7 R. Goodin: Institutions and their Design, [w:] The Theory of Institutional Design. Red. 
R. Goodin, Cambridge University Press, Cambridge 1996, s. 22 i nast.
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1. Instytucja parlamentu a demokracja

Instytucją polityczną o szczególnie doniosłym znaczeniu w demokratycz-
nym reżimie politycznym wydaje się parlament. Jego obecność wśród insty-
tucji składających się na system polityczny uważana jest za warunek koniecz-
ny, choć niewystarczający, uznania państwa za demokratyczne. Państwa bez 
parlamentu z pewnością więc do państw demokratycznych należeć nie mogą. 
Sama obecność parlamentu nie przesądza jednak o tym, czy rzeczywiście 
realizuje on ogólnie pojętą ideę ludowładztwa8. Zarówno w XX, jak i w XXI 
wieku funkcjonowanie parlamentu bywa wyrazem pozorowania istnienia 
demokracji parlamentarnej w danym państwie. Funkcjonowanie takiego or-
ganu władzy państwowej utrudnia sprawowanie rządów autorytarnych. Mimo 
tego w państwach autorytarnych i totalitarnych parlamenty są utrzymywane 
jako kamuflaż tworzący pozory ludowładztwa. Nawet w systemach totalitar-
nych XX wieku zwykle funkcjonowały parlamenty, a ich przedstawicielski 
charakter ograniczano jedynie poprzez wprowadzenie systemu jednej partii 
dominującej lub poprzez manipulacje prawem wyborczym9. Parlamenty ist-
nieją tedy niemal we wszystkich suwerennych państwach świata. Do 2001 
roku parlamentu nie powołano jedynie w czterech państwach islamskich: 
Arabii Saudyjskiej, Katarze, Omanie i Brunei10.

W państwach niedemokratycznych parlament stanowi tylko fasadę dla 
realizacji celów i założeń rządzących, którzy nie liczą się z opinią rządzonych. 
Tak oceniać należy funkcjonowanie parlamentów w systemach komunistycz-
nych oraz sułtańskich reżimach Bliskiego Wschodu. Członkowie parlamentu 
nie pochodzą tu z wyborów, lecz z nominacji głowy państwa. Zakaz funkcjo-
nowania partii politycznych, który występuje w Kuwejcie i Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, tożsamy jest z dążeniem do eliminacji wszelkiej formy 
opozycji parlamentarnej. W Iranie kandydaci startujący w wyborach do Maj-
lisu – niższej izby parlamentu irańskiego – muszą uzyskać pozytywną opinię 
Rady Strażników11. Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, 

8 A. Antoszewski: Władza ustawodawcza, [w:] Systemy polityczne współczesnej Europy. 
Red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 222.

9 K. Polarczyk: Parlament polski na tle parlamentów innych państw. Analiza statystyczna, 
Biuro Studiów i Ekspertyz, s. 12, dostępny w Internecie: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_
03/r-214.pdf, dostęp: 14 kwietnia 2010 r.

10 Tamże, s. 9.
11 A. Antoszewski, R. Herbut: Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk 

2001, s. 246.
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parlament w Chińskiej Republice Ludowej, formalnie składa się z wybieranych 
na cztery lata przez organy władzy terytorialnej przedstawicieli prowincji, 
okręgów autonomicznych, miast wydzielonych, sił zbrojnych oraz Chińczyków 
zamieszkałych za granicą. W praktyce jednak w parlamencie zasiadać mogą 
jedynie członkowie Komunistycznej Partii Chin oraz ugrupowań społeczno- 
-politycznych uznających kierowniczą rolę KPCh, wchodzących w skład Lu-
dowego Demokratycznego Frontu Jedności12. Ponadto parlament chiński rzad-
ko się zbiera, a jego działalność ma charakter fasadowy13.

O faktycznej, a nie tylko deklaratywnej – zapisanej w normach prawnych, 
lecz pozbawionej znaczenia w praktyce politycznej – roli parlamentu można 
więc mówić jedynie w państwach demokratycznych lub przynajmniej częś-
ciowo demokratycznych, w których jego znaczenie i tak jest zwykle mniejsze. 
O silnym związku pomiędzy demokratycznym charakterem państwa a funk-
cjonowaniem parlamentu może świadczyć fakt, że odbycie rywalizacyjnych 
wyborów do parlamentu i nadanie bądź przywrócenie parlamentowi cech 
samodzielnego podmiotu polityki traktowane jest jako decydujący przejaw 
wejścia na drogę demokracji14. Termin przeprowadzenia takich wyborów zwy-
kle staje się cezurą początkującą nowy etap rozwoju politycznego15. Systema-
tyczne badania poziomu demokracji we wszystkich państwach świata prowa-
dzone przez Freedom House wskazują, że najniższy wskaźnik demokracji 
wśród państw, w których kiedykolwiek funkcjonował parlament, odnotowano 
w dziewięciu państwach: Afganistanie, Iraku, Koreańskiej Republice Ludowo-
-Demokratycznej, Myanmarze (Birmie), Syrii i Turkmenistanie w Azji, Libii 
i Sudanie w Afryce oraz w jednym państwie Ameryki – na Kubie16. Parlamen-
ty takich państw nie odgrywają w nich jednak jakiejkolwiek roli. Wynika to 
z faktu, iż nie realizują one dwóch podstawowych założeń parlamentaryzmu: 
zasiadające w nich osoby nie pochodzą z rywalizacyjnych wyborów i co za 
tym idzie – nie reprezentują interesów indywidualnych wyborców i elektora-
tu jako całości. Poza tym parlamenty takie, co wynika bądź z konstytucji, bądź 
z praktyki ustrojowej, nie są organem państwa wyposażonym w szereg istot-
nych funkcji, z których najistotniejszą jest władza stanowienia ustaw.

12 M. Gulczyński: Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, War-
szawa 2004, s. 264.

13 B. Banaszak: Prawo chińskie, [w:] Główne kultury prawne współczesnego świata. Red. 
H. Rot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 158.

14 A. Antoszewski, R. Herbut: Systemy..., s. 246.
15 Analizę pierwszych wyborów do parlamentu początkujących wejście na ścieżkę demo-

kratyczną w kilkunastu państwach szerzej prezentuje: S. Huntington: Trzecia fala demokraty-
zacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 179 i nast.

16 K. Polarczyk: Parlament..., s. 18.
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Wobec takiego stanu rzeczy wielu politologów i prawników poddających 
analizie działanie parlamentu pomija te państwa, które mają niedemokratycz-
ny charakter. David M. Olson, amerykański politolog, swoją pracę opatrzył 
tytułem: Demokratyczne instytucje legislacyjne, wskazując, iż jedynie w sy-
stemie demokratycznym parlamenty mogą „pełnić główną rolę w formułowa-
niu i stanowieniu prawa”17. Konstytucjonalista Bogusław Banaszak, poddaw-
szy badaniu parlamenty, wskazuje z kolei, że ze względu na ich marginalną 
rolę w państwach niedemokratycznych przedmiotem jego „analizy są tylko 
parlamenty funkcjonujące w krajach, w których ustrój opiera się właśnie na 
niej”18 – demokracji.

2. Parlament – unikameralny a bikameralny

Wśród rozlicznych klasyfikacji parlamentów najbardziej rozpowszechnio- 
na za kryterium przyjmuje jego organizację wewnętrzną19. Istniały w tym 
zakresie różne rozwiązania, a liczba izb parlamentarnych wahała się od jednej 
do pięciu20. Szwedzki Riksdagen składał się pierwotnie z czterech izb: dla 
szlachty, duchowieństwa, mieszczan i chłopów. Z kolei francuskie Stany Ge-
neralne były zgromadzeniem trzyizbowym21. Jugosławia wprowadziła ekspe-
rymentalnie parlament pięcioizbowy, zaś Republika Południowej Afryki mia-
ła trzy izby: dla ludności białej, mieszanej i hinduskiej22. We współczesnych 
państwach nie spotyka się aż takiego bogactwa rozwiązań. Występują tu par-
lamenty jednoizbowe, określane jako unikameralne, oraz dwuizbowe, czyli 
bikameralne. Za niezwykle trudne zadanie uznać należy wskazanie zależności 
pomiędzy liczbą izb parlamentu a cechami państw. Jak słusznie zauważa An-
drzej Antoszewski, organizacja wewnętrzna nie stanowi kryterium podziału 
na parlamenty funkcjonujące w systemach demokratycznych i autorytarnych. 
Budowa legislatywy skonsolidowanych demokracji może przypominać w wie-
lu przypadkach parlamenty w reżimach autorytarnych23. Jednoizbowe są par-

17 D. Olson: Demokratyczne instytucje legislacyjne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
1998, s. 11.

18 B. Banaszak: Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 362.

19 A. Antoszewski: Instytucjonalne uwarunkowania..., s. 290.
20 B. Banaszak: Porównawcze prawo..., s. 362.
21 M. Roskin, R. Cord, J. Medeiros, W. Jones: Wprowadzenie do nauk politycznych, Wy-

dawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 339.
22 Tamże, s. 350.
23 A. Antoszewski: Władza ustawodawcza..., s. 232.
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lamenty zarówno takich państw demokratycznych, jak Dania, Finlandia i Por-
tugalia, jak i autorytarnych, jak byłe republiki ZSRR – Tadżykistan, czy 
Uzbekistan, ale także państwa afrykańskie – Angola, Czad. Podobnie dwuiz-
bowe parlamenty występują w państwach demokratycznych, chociażby w USA, 
Wielkiej Brytanii, Francji, ale i w autorytarnych – Suazi czy Etiopii.

Nie istnieje także zależność pomiędzy liczbą izb parlamentarnych a wiel-
kością kraju mierzoną jego powierzchnią lub liczbą mieszkańców. Parlament 
jednoizbowy funkcjonuje w Chinach, zamieszkałych przez 1,2 mld ludzi, 
podczas gdy w liczącej 66 tys. mieszkańców Antigui i Barbudzie czy liczącej 
99 tys. mieszkańców Grenadzie istnieją parlamenty dwuizbowe.

Taki stan rzeczy sprawia, że poza ustrojem terytorialnym państwa i czyn-
nikami historycznymi nie sposób wskazać istotnej zależności pomiędzy liczbą 
izb a cechą państwa. Nie podlega jedynie dyskusji fakt, że istnienie parlamentu 
bikameralnego jawi się jako zasadne w państwach o federalnej strukturze te-
rytorialnej. I tu pojawiają się jednak wyjątki. Zjednoczone Emiraty Arabskie 
i Tanzania, będące federacjami, mają parlamenty unikameralne. Pozostałe 
argumenty odnoszą się z reguły do tradycji określonego rozwiązania w danym 
systemie politycznym. Zarówno konstytucjonaliści, jak i politolodzy toczą 
dyskusję, w której pojawiają się argumenty przemawiające za jednym z roz-
wiązań. W dyskursie tym trudno jednak oczekiwać konsensusu. Spór ten od-
żywa w poszczególnych państwach w okresach dokonywania gruntownych 
zmian ustrojowych24.

2.1 Parlamenty unikameralne

Zgodnie z danymi pochodzącymi z Unii Międzyparlamentarnej większość 
parlamentów na świecie ma jedną izbę. Na 191 parlamentów 114 przyjęło 
takie właśnie rozwiązanie. Oznacza to, że występuje ono w bez mała 60% 
państw świata25. Rozmieszczenie geograficzne państw, w których działają 
parlamenty unikameralne, pozwala na określenie prawidłowości. Okazuje się, 
że legislatury takie występują w Skandynawii w Europie, w Azji Zachodniej, 
czarnej Afryce, Ameryce Środkowej – bez Karaibów, na Bliskim Wschodzie 
oraz w Oceanii.

Poszukując zależności pomiędzy unikameralizmem a położeniem geogra-
ficznym państwa, można zauważyć, że ich przewaga występuje na kontynen-

24 B. Banaszak: Porównawcze prawo..., s. 365.
25 Parliaments at a glance, dostępny w Internecie: http://www.ipu.org/parline-e/Parliamen-

tsStructure.asp?REGION=All&LANG=ENG, dostęp: 14 kwietnia 2010 r.
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cie afrykańskim i azjatyckim oraz w Oceanii. Z badań Kazimierza Polarczyka 
wynika, że parlamenty jednoizbowe częściej występują w krajach rozwijających 
się niż rozwiniętych26.

Warto ponadto wskazać, iż unikameralizm jest zjawiskiem nowszej daty 
niż bikameralizm. Pierwotnie parlamenty składały się z dwu izb, stąd w wie-
lu krajach istnienie drugiej izby tłumaczy się tradycją historyczną. Islandia 
zlikwidowała wewnętrzny podział Althingu na dwie izby dopiero w 1991 roku, 
Szwecja – w 1970, Dania – w 1953, Nowa Zelandia – w 195027. W powojen-
nej Europie unikameralizm, oprócz państw skandynawskich, przyjęły dwie 
„młode” demokracje śródziemnomorskie – Grecja w 1975 i Portugalia w 1976 
roku. Jedną izbę mają też parlamenty w części krajów postkomunistycznych. 
Takie rozwiązania przyjęły Węgry, Bułgaria, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, 
Serbia i Albania. W 2000 roku zlikwidowano izbę wyższą w Chorwacji, po-
wołaną na mocy konstytucji z 1990 roku.

Przypadkiem niezwykle charakterystycznym wydaje się parlament Nor-
wegii. Zaliczana jest ona do państw mających parlament jednoizbowy. Należy 
jednak zwrócić uwagę na fakt, że w parlamencie norweskim istnieje wewnętrz-
ny podział na dwie „izby” obradujące razem. Posłowie pochodzą z jednych, 
wspólnych wyborów, ale po ogłoszeniu ich wyników sami decydują, czy chcą 
należeć do jednej, czy też do drugiej z „izb”28.

2.2 Parlamenty bikameralne

Dwuizbową strukturę ma 77 spośród 191 parlamentów narodowych. Jest 
to więc rozwiązanie przyjęte przez ponad 40% państw świata29. Bikameralizm 
występuje częściej w Ameryce i Europie. Wyższy niż średni światowy jest 
udział parlamentów dwuizbowych w państwach należących do OECD i Unii 
Europejskiej. Największy ich udział występuje w krajach rozwiniętych – w gru-
pie państw o poziomie gospodarczym wyższym od średniego światowego 
udział parlamentów dwuizbowych jest prawie dwukrotnie większy niż w gru-
pie państw pozostałych30.

Podczas analizy parlamentów dwuizbowych uwagę zwraca parlament Nie-
miec. Bundesrat reprezentuje rządy krajów związkowych, czyli landów, a nie 

26 K. Polarczyk: Parlament..., s. 32.
27 A. Antoszewski, R. Herbut: Systemy..., s. 250.
28 A. Antoszewski: Instytucjonalne uwarunkowania..., s. 291;
29 Parliaments at a glance...
30 K. Polarczyk: Parlament..., s. 32.
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parlamenty bądź ich wyborców. Biorąc pod uwagę aspekt funkcjonalny, a więc 
kompetencje i praktykę działania, w szczególności fakt reprezentowania inte-
resów landów przy podejmowaniu decyzji politycznych oraz osobne obrady, 
parlament niemiecki zalicza się do bikameralnych31.

Jak już wspomniano, parlamenty dwuizbowe są charakterystyczne dla 
państw federalnych. Izba wyższa reprezentuje tu interesy państw wchodzących 
w skład federacji. Właśnie dlatego bikameralizm funkcjonuje w Argentynie, 
Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Etiopii, Indiach, Kanadzie, Malezji, Mek-
syku, Niemczech, Nigerii, Pakistanie, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Sudanie, 
Szwajcarii i Wenezueli. Wielu autorów, rozpatrując strukturę terytorialną pań-
stwa, wskazuje na istnienie quasi-federacji32. Są to państwa unitarne, w których 
jednak ze względu na silne konflikty pomiędzy centrum a peryferiami oraz 
separatystyczne dążenia niektórych prowincji również występuje bikamera-
lizm. Wymienia się tu zwykle Wielką Brytanię i Hiszpanię. O ile w pierwszym 
z tych państw dwuizbowość parlamentu tłumaczyć można także tradycją, o tyle 
Hiszpania jako jedyny kraj zachodnioeuropejski, przyjmując w latach siedem-
dziesiątych nową konstytucję, wprowadziła zasadę bikamerlizmu. Jan Iwanek 
wskazuje, że zbliża to Hiszpanię do warunków, w jakich działa federalizm, 
sprzężony ściśle z dwuizbowością parlamentu33.

Przy rozpatrywaniu bikameralizmu na płaszczyźnie strukturalnej uwagę 
zwraca fakt, iż wyższe izby są mniej liczne niż niższe. Zasada ta ma wyjątek, 
którym jest parlament Wielkiej Brytanii. Do reform ustrojowych przeprowa-
dzonych przez rząd Tony’ego Blaira w Izbie Gmin zasiadało 651 deputowanych, 
zaś w Izbie Lordów ponad 1100. W efekcie rekonstrukcji obecnie w drugiej 
izbie parlamentu brytyjskiego zasiada 743 deputowanych. Mimo że jest to 
liczba mniejsza niż przed dokonanymi zmianami, wciąż Izba Lordów jest 
liczniejsza niż Izba Gmin. W innych państwach proporcje są odwrotne. Ame-
rykański Senat składa się ze 100 osób, zaś Kongres z 538. W Irlandii Senat 
liczy 60 osób, a Dail – izba niższa – 166 osób. Dysproporcja pomiędzy liczbą 
parlamentarzystów zasiadających w wyższej i niższej izbie jest jeszcze więk-
sza w Republice Południowej Afryki – 90 miejsc w Senacie wobec 400 w iz-
bie niższej. Podobnie wygląda przypadek Brazylii, gdzie relacja ta wynosi 81 
w izbie wyższej wobec 513 w izbie niższej34.

31 A. Antoszewski: Instytucjonalne uwarunkowania..., s. 291.
32 Por. M. Gulczyński: Panorama..., s. 164; A. Antoszewski, R. Herbut: Systemy..., s. 250.
33 J. Iwanek: Hiszpania, [w:] Systemy polityczne rozwiniętych krajów kapitalistycznych. 

Red. A. Jamróz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989, s. 382.
34 A. Antoszewski, R. Herbut: Systemy..., s. 251.
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3. Parlament – unikameralny czy bikameralny?

Jednoizbowe zgromadzenia wydają się charakterystyczne dla państw uni-
tarnych, choć w wielu takich państwach mamy do czynienia z bikameralizmem. 
Taki stan rzeczy wywołuje nieuchronną dyskusję zwolenników unikamerala-
lizmu nad sensem istnienia parlamentu dwuizbowego w państwach unitarnych. 
Jako najczęściej przywoływany argument w tym zakresie wyrażane jest prze-
konanie, że w państwach takich nie ma wyraźnie wyodrębnionych interesów 
uzasadniających istnienie drugiej izby35. W państwach federalnych istnienie 
drugiej izby wyraża charakterystyczny dla państwa złożonego dualizm repre-
zentacji suwerennej zbiorowości w pierwszej izbie oraz na szczeblu federacji 
– skład drugiej izby jest tu kształtowany w oparciu o zasadę reprezentacji 
części składowych, czyli podmiotów federacji. W tej sytuacji, jak wskazuje 
Eugeniusz Zwierzchowski, w państwach unitarnych drugie izby z koniecz-
ności muszą być powoływane na innych zasadach – aniżeli izba pierwsza 
– i muszą to być zasady mniej demokratyczne36. Z drugiej znów strony zwo-
lennicy unikameralizmu wskazują, że jeśli obydwie izby powoływane są w ten 
sam sposób, wówczas powielają ten sam skład polityczny, a istnienie dwóch 
reprezentacji tych samych interesów jest niepotrzebne37. Wśród przeciwników 
istnienia dwóch izb wymieniane są więc argumenty, których istotę wyrażają 
słowa Konstantego Grzybowskiego: „Senat albo antydemokratyczny, albo 
niepotrzebny”38. Podobnie półtora wieku wcześniej twierdził Emanuel Sieyes, 
mówiąc, że dodatkowa reprezentacja, dodana do reprezentacji ludu, byłaby 
zbędna – gdyby się z reprezentacją ludu zgadzała, byłaby zaś niebezpieczna 
– gdyby się z nią różniła39.

Argument związany z istnieniem dwóch reprezentacji tych samych intere-
sów nie jest jedynym przywoływanym przez zwolenników unikameralizmu. 
Wskazują oni ponadto, że druga izba czyni proces legislacyjny dłuższym. 

35 B. Banaszak: Porównawcze prawo..., s. 366.
36 E. Zwierzchowski: Prawnoustrojowa ewolucja drugich izb w państwach europejskich 

(próba syntezy), [w:] Izby drugie parlamentu. Red. E. Zwierzchowski, Temida 2, Białystok 
1996, s. 25.

37 B. Banaszak: Porównawcze prawo..., s. 366.
38 K. Grzybowski: Senat albo antydemokratyczny, albo niepotrzebny, Spółdzielnia Wydaw-

nicza Książka, bez miejsca wydania, 1946, cytat za: E. Zwierzchowski: Prawnoustrojowa 
ewolucja..., s. 25.

39 S. S. Schuttenmeyer, R. Sturm: Wozu zweite Kammern? Zur Representation und Funk-
tionalitat zweiter Kammer in westlichen Demokratien, „Zeitschritf fur Parlamentsfragen Heft” 
1992, s. 518, cytat za: E. Zwierzchowski: Prawnoustrojowa ewolucja..., s. 16.
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Warto przywołać tu opinię wyrażaną w Polsce w 1991 roku w czasie dyskusji 
nad funkcjonowaniem dwuizbowego parlamentu. Jerzy Jaskiernia pisał wów-
czas: „konieczność przejścia projektu ustawy przez dwie izby była w wielu 
wypadkach dodatkowym czynnikiem wymuszającym w pracach legislacyjnych 
nadmierny pośpiech (…) z wyraźną szkodą dla jakości tworzonych ustaw”40. 
Taki stan rzeczy skłania tym samym do wskazania, że dwuizbowość osłabia 
władzę ustawodawczą i prowadzi do konfliktów. Tezę tę Benjamin Franklin 
wyrażał lapidarnie w słowach przytaczanych przez Bogusława Banaszaka: 
„Parlament dwuizbowy jest jak wóz ciągniony przez konie w dwie przeciwne 
strony”41.

Analizując unikameralizm, warto wskazać także jego ekonomiczny wymiar. 
Jest to rozwiązanie tańsze dla budżetu państwa. Jedna izba parlamentarna to 
mniejsza liczba diet, pensji, niższe koszty obsługi samych pomieszczeń i se-
kretariatów.

W toczącej się wciąż dyskusji nad senesem istnienia dwóch izb w parla-
mentach państw unitarnych występują też zwolennicy rozwiązania bikame-
ralnego. Argumentami przemawiającymi za istnieniem w państwach unitarnych 
drugiej izby jest zwykle wskazanie, iż dzięki temu wzmocniona zostaje idea 
podziału władz. W przypadku parlamentu bikameralnego bowiem zarówno 
legislatywa, jak i egzekutywa są złożone z dwóch organów. Jak określa to 
Marcin Król: „Dzisiaj parlament dwuizbowy istnieje po to, by ograniczeniu 
uległa wszechwładza większości. (…) A przecież większość, po pierwsze, nie 
zawsze musi mieć rację oraz – po drugie – w systemie wielopartyjnym może 
być tworzone na podstawie chwilowych, często taktycznych sojuszów kilku 
partii”42. 

Procesy decyzyjne w parlamencie dwuizbowym ulegają wydłużeniu, ale 
sprzyja to głębszej refleksji43. Badacz parlamentów Kenneth Wheare, wska-
zując na zalety bikameralizmu, pisze: „Druga izba ma opiniować politykę 
lansowaną przez rząd jednej partii, która go popiera”44. Dodaje też „Do czego 
służy druga izba? Najogólniej biorąc, zapewnia w danej kwestii drugą opinię”45. 
Według zwolenników istnienia drugiej izby przedłużenie procesu ustawodaw-
czego nie jest mankamentem, ale zaletą istnienia dwuizbowości. Dzięki niej 

40 J. Jaskiernia: Spór o strukturę przyszłego parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, „Myśl 
Socjaldemokratyczna” 1991, nr 1, s. 72.

41 B. Banaszak: Porównawcze prawo..., s. 366.
42 M. Król: Słownik demokracji, ResPublica, Warszawa 1991, s. 49.
43 B. Banaszak: Porównawcze prawo..., s. 364.
44 K. C. Wheare: Ciała ustawodawcze, Oxford University Press, New York 1990, s. 169.
45 Tamże, s. 177.
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ustawy poddawane są bardziej wszechstronnej analizie, co z kolei sprzyja two-
rzeniu lepszego prawa. 

Stałym argumentem podnoszonym przez zwolenników bikameralizmu jest 
tradycja istnienia dwu izb parlamentarnych. Dotyczy to w szczególności państw 
o ustabilizowanych systemach państwowych, w których instytucje o długo-
letniej tradycji uważać należy za sprawdzone.

4. Przypadek Polski

Dyskusję nad zasadnością istnienia drugiej izby w demokratycznym pań-
stwie unitarnym warto przeprowadzić na przykładzie Polski. Funkcjonowanie 
Senatu przez okres ponad dwudziestu lat, jakie upłynęły od przywrócenia tego 
organu do polskiego systemu politycznego w 1989 roku, pozwala formułować 
wnioski, refleksje czy hipotezy. Warto zwrócić też uwagę, iż coraz częściej 
pojawiają się także deklaracje o konieczności kompleksowej zmiany Konsty-
tucji RP z 1997 roku. Partie polityczne formułowały często w tym kontekście 
postulaty dotyczące likwidacji lub przekształcenia senatu46.

Jednym z najczęściej przywoływanych przez zwolenników bikameralizmu 
argumentów jest wskazywanie długich tradycji ustrojowych funkcjonowania 
drugiej izby parlamentu47. Z taką sytuacją z pewnością mamy do czynienia 
w przypadku Polski. Współczesny Senat wywodzi się z rady królewskiej, 
która ukonstytuowała się w połowie XIV wieku, a więc jest historycznie star-
szy od izby poselskiej48. Z chwilą ukształtowania się tej ostatniej, w końcu XV 
wieku, możemy mówić o istnieniu w Polsce parlamentu dwuizbowego. Jego 
istnienie przesądzała Konstytucja 3 maja 1791 roku, druga izba parlamentu 
funkcjonowała w Księstwie Warszawskim, a po kongresie wiedeńskim w Kró-
lestwie Polskim. Nie zrezygnowano z Senatu także w II Rzeczypospolitej. 
Krok taki podjęty został dopiero przez władze PRL-u, które w drodze sfałszo-
wanego referendum ludowego z 1946 roku podjęły decyzję o likwidacji oma-

46 R. Klepka: Wizje państwa w programach wyborczych Platformy Obywatelskiej oraz 
Prawa i Sprawiedliwości z 2005 roku, „Chorzowskie Studia Polityczne”, nr 1, s. 164–165.

47 Argument dotyczący tradycji wysuwany był przez niemal wszystkich zwolenników po-
zostawienia Senatu w obliczu uchwalania nowej konstytucji w 1997 roku, szerzej: Zagadnienie 
dwuizbowości w europejskich systemach parlamentarnych, zapis stenograficzny seminarium, 
które odbyło się w Warszawie w dniach 26–27 kwietnia 1994 roku, Biuro Studiów i Analiz 
Kancelarii Senatu, druk S-2.

48 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak: Historia ustroju i prawa polskiego, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 104.
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wianej instytucji49. Nie może w tej sytuacji dziwić fakt, iż polski Senat, nie-
zależnie od jego obecnego miejsca w systemie politycznym, utożsamiany jest 
z niepodległością, samodzielnością i wolnością narodu i państwa polskiego, 
zaś rezygnacja z drugiej izby parlamentu przywołuje na myśl rozwiązania 
odległe od demokratycznych standardów.

4.1 Reprezentacja a izba wyższa

W państwach unitarnych nie istnieje jeden model obsadzania wyższej izby 
parlamentu bikameralnego. Rozwiązaniem stosunkowo najprostszym wydają 
się wybory powszechne. Taki wariant przyjęto między innymi w Polsce, Ru-
munii i Hiszpanii. W przypadku Francji wybory do drugiej izby mają charak-
ter pośredni, gdyż senatorów wybierają kolegia elektorskie. Często stosowanym 
sposobem wybierania składu izby wyższej w państwie unitarnym staje się 
także metoda mieszana, a więc przejęcie kilku na raz sposobów uzyskania 
miejsca w izbie wyższej. Z taką sytuacją mamy do czynienia we Włoszech, 
gdzie część deputowanych jest wybierana w wyborach powszechnych, ponad-
to w izbie zasiadają senatorzy dożywotni z mocy prawa i powołani przez 
prezydenta. Mieszany system występuje również w Chile, gdzie 38 senatorów 
pochodzi z wyborów, 3 – powołują siły zbrojne, 2 – prezydent, 2 – Sąd Naj-
wyższy, 1 – Narodowa Rada Bezpieczeństwa. Członkami Senatu są też byli 
prezydenci Chile.

Skład wyższej izby parlamentu może być także wyłoniony w związku 
z posiadanym tytułem arystokratycznym uzyskanym przez dziedziczenie lub 
mianowanie przez monarchę. Brytyjska Izba Lordów po reformach przepro-
wadzonych przez rząd Tony’ego Blaira składa się z lordów dożywotnich. 
Z dziedziczeniem wiąże się także objęcie jednego z 15 mandatów Rady 
Wodzów w Botswanie, w skład której wchodzą dziedziczni wodzowie ple-
mienni. Skład parlamentu Trynidadu i Tobago kształtowany jest w całości 
przez głowę państwa, która nominuje członków izby wyższej. Podobnie wy-
gląda skład Senatu Fidżi, którego członkowie powoływani są przez prezyden- 
ta: 14 zgodnie z rekomendacją Wielkiej Rady Wodzów, 9 – za radą premiera, 
8 – za radą lidera opozycji i 1 w porozumieniu z Radą Narodu Rotuma50.

Różnorodność rozwiązań w zakresie kreacji izb wyższych parlamentów 
bikameralnych jest znaczna. Jednocześnie stanowi to cechę wyraźnie odróż-

49 S. Bożyk: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Izby drugie..., s. 33 i nast.
50 A. Antoszewski, R. Herbut: Systemy..., s. 254.
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niającą je od izb niższych. Odmienność kształtowania składu izby wyższej od 
niższej jawi się jako zasadniczy sens istnienia tych pierwszych, szczególnie 
w państwach unitarnych. Istnienie dwu izb ma bowiem sens głównie wówczas, 
gdy skład drugiej izby daje szanse na wniesienie innego punktu widzenia na 
sprawy będące przedmiotem obrad parlamentu. Jarosław Szymanek wskazu-
je, iż upodobnienie składu obu izb parlamentu, jakie ma miejsce w niektórych 
państwach Europy Środkowej i Wschodniej – w Polsce, Czechach i Rumunii 
– oraz w Europie Zachodniej we Włoszech, komplikuje jedynie proces decy-
zyjny51.

Różnorodności w zakresie wyboru członków wyższej izby parlamentu 
towarzyszy często zasada rotacji, polegająca na tym, że w trakcie kadencji 
część członków wyższej izby parlamentu jest wymieniana. Egzemplifikację 
powyższej zasady odnaleźć możemy w Holandii, Japonii czy Australii. W wyż-
szych izbach parlamentów tych państw połowa składu wymieniana jest co trzy 
lata. Z kolei co dwa lata wymienia się jedna trzecia składu Senatu w USA. 
Specyficzny przypadek stanowi Austria. Kadencja członka Rady Federalnej 
pokrywa się tutaj z kadencją wybierającego go parlamentu krajowego. Można 
przyjąć więc, że wyższa izba parlamentu Austrii jest organem bezkadencyj-
nym52. W Polsce nie mamy do czynienia z zasadą rotacji. Oznacza to, iż skład 
obydwu izb parlamentu wyłaniany jest w tym samym momencie, co potęguje 
efekt uzyskiwany już poprzez dokonywanie jego wyboru w podobny sposób, 
a więc w drodze wyborów powszechnych. 

Kadencja wyższej izby parlamentu może być stała. Oznacza to wówczas, 
że decyzja o przedterminowym rozwiązaniu parlamentu nie dotyczy izby 
wyższej. Z sytuacja taką mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych czy 
w Japonii. W innych państwach, takich jak Polska, Chorwacja, Włochy czy 
Norwegia, decyzja o rozwiązaniu parlamentu pociąga za sobą zakończenie 
kadencji obydwu izb.

Wyłanianie obydwu izb parlamentu w tym samym czasie i na dokładnie 
taki sam okres w drodze wyborów powszechnych, jak ma to miejsce w Polsce, 
sprawia, iż tak ukształtowana izba wyższa powiela reprezentację społeczną 
izby niższej. Próbą osłabienia tego efektu wydaje się stosowanie odmiennych 
systemów wyborczych, a więc proporcjonalnego w wyborach do izby niższej 
i większościowego do izby wyższej. Nie sposób nie ocenić jednak, iż takie 
rozwiązanie w niewielkim stopniu przyczynia się do odmiennego ukształto-
wania sił politycznych w każdej z izb. W kolejnych wyborach parlamentarnych 

51 J. Szymanek: Kształtowanie składu drugich izb parlamentu (w europejskich państwach 
unitarnych), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004, s. 152–159.

52 A. Antoszewski: Instytucjonalne uwarunkowania..., s. 292.
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od 1991 roku zawsze to samo ugrupowanie polityczne zdobywało najlepszy 
wynik, co oznaczało, że zarówno w niższej, jak i w wyższej izbie parlamentu 
odgrywało pierwszoplanową rolę. Nie sposób spodziewać się tedy radykalnych 
różnic w zakresie kierunków pracy każdego z członów legislatury, jeśli więk-
szość zawsze pochodziła z tego samego obozu politycznego.

4.2 Model izby wyższej

Istnienie określonego typu izby wyższej ma zasadniczy wpływ na funkcjo-
nowanie parlamentu i realizowane przez niego funkcje w całym systemie 
politycznym. Warto w tym kontekście rozważyć, jaki charakter ma polska 
wyższa izba parlamentu. Wyróżnia się cztery podstawowe rozwiązania:

– izba reprezentująca kraje federalne;
– izba typu nordyckiego;
– izba reprezentacji funkcjonalnej;
– izba rozwagi i refleksji53.
Pierwszy typ izby wyższej, co zrozumiałe, nie występuje w państwie uni-

tarnym. Izby reprezentujące kraje federalne, a więc stany, kantony, prowincje, 
umożliwiają dualizm reprezentacji na szczeblu centralnym i lepsze uwzględ-
nienie interesów federacji. Brak takiej izby mógłby prowadzić do majoryzacji 
zamieszkałych przez mniejszą liczbę mieszkańców krajów federalnych, czyniąc 
parlament rzecznikiem interesów całej zbiorowości zorganizowanej w fede-
rację. Wyższe izby tego typu mogą mieć rozmaite kompetencje. W USA obie 
izby biorą równoprawny udział w ustawodawstwie, ale ponadto mają własne, 
zastrzeżone dla siebie kompetencje54. Tymczasem w Austrii ich zadania są 
zbliżone do zadań izby refleksji. W Polsce i innych państwach unitarnych nie 
mamy do czynienia z izbą tego rodzaju.

Izba typu nordyckiego istniała w Islandii i Norwegii do lat 90. XX wieku. 
Obecnie występuje jedynie w Norwegii. Jak już wspomniano, istnieje zasad-
niczy spór wokół tego, czy Storting jest jedno - czy dwuizbowy. Deputowani 
obydwu izb wybierani są w jednych wyborach powszechnych w ten sam spo-
sób, a potem dzielą się na dwie izby o jednakowych kompetencjach. Mniej 
liczny, złożony z ¼ deputowanych Lagting zatwierdza, odrzuca lub zwraca 

53 B. Banaszak: Porównawcze prawo..., s. 369 i nast.
54 W. Zakrzewski: Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Ustroje państw 

współczesnych. Red. E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 197.
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projekt ustawy liczniejszej izbie – Odelstingowi. Podział ma więc znaczenie 
głównie dla procesu ustawodawczego. W literaturze przedmiotu spotyka się 
pogląd, że taki charakter parlamentu można określić jako dwuizbowość lub 
jednoizbowość złożoną55.

Izba reprezentacji funkcjonalnej występuje niezwykle rzadko, będąc repre-
zentacją różnego rodzaju interesów, organizacji i związków. O izbie tego typu 
można mówić jedynie w przypadku Irlandii. Członków Senatu wybierają tu 
kurie mające wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin: pierwsza – narodo-
wego języka, kultury, literatury, sztuki, szkolnictwa, druga dziedzina dotyczy 
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz rybołówstwa, trzecia – admi-
nistracji publicznej, usług socjalnych i działalności społecznej, czwarta – pra-
cy i związków zawodowych, piąta – reprezentuje przemysł i handel, łącznie 
z bankowością, księgowością, inżynierią i architekturą. Członków Senatu wy-
bierają także uniwersytety56.

W przypadku izby rozwagi i refleksji deputowani uczestniczą w procesie 
legislacyjnym, zwykle zatwierdzając ustawy uchwalone przez pierwszą izbę. 
W części z państw izba taka ma prawo inicjatywy ustawodawczej oraz może 
wnosić poprawki do ustaw uchwalanych przez pierwszą izbę. Z reguły głów-
nym zadaniem takiej izby staje się dokonywanie głębszej, niż jest to możliwe 
w izbie niższej, analizy projektów ustaw i skutków, jakie może przynieść jej 
wejście w życie. To właśnie o takim typie izby, określanym mianem rozwagi 
i refleksji, mówić można w przypadku unitarnych państw demokratycznych 
takich jak Polska. Pojawia się jednak wątpliwość co do zasadności istnienia 
tak pojętej wyższej izby parlamentu. Z racji faktu, iż jej skład polityczny, 
o czym już wspominano, jest analogiczny do składu izby niższej, trudno wy-
obrazić sobie częste spory pomiędzy izbami. Stu senatorów, z których większość 
wywodzi się z partii rządzącej, poświęca swój czas na refleksje i dyskusje nad 
projektem, nad którym debatę w izbie niższej przeprowadziło już raz to samo 
środowisko polityczne. Szczegółowa analiza danych statystycznych pozwala 
wskazać, iż wobec braku różnic w politycznym składzie obydwu izb niezwy-
kle rzadko dochodzi do sytuacji, w której Senat wniósłby o odrzucenie pro-
jektu ustawy przegłosowanej przez Sejm. W Senacie VI kadencji taka sytuacja 
miała miejsce czterokrotnie, V kadencji – sześciokrotnie. W tym czasie w Sejmie 
przedmiotem obrad było analogicznie 708 i 1265 projektów ustaw57. Warto 

55 M. Grzybowski: Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Wydawnictwo Sejmowe, 
Warszawa 1998, s. 83.

56 B. Banaszak: Porównawcze prawo..., s. 371 i nast.
57 Por.: Wybrane dane o pracy Senatu RP VI kadencji, dostępny w Internecie: http://www.
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w tej sytuacji zwrócić uwagę, iż dodatkową opinię dotyczącą jakości ustaw, 
wobec coraz dalej postępującego procesu profesjonalizacji polityki, mogliby 
wyrażać specjaliści biura legislacyjnego. Rozwiązanie takie byłoby z pewnoś-
cią szybsze.

Wobec trudności znalezienia jednoznacznych przesłanek przemawiających 
za funkcjonowaniem parlamentu bikameralnego w demokratycznym państwie 
unitarnym, analizując przypadek Polski, warto rozważyć, czym tłumaczyć 
sobie funkcjonowanie izby wyższej. Jak już wskazano, w większości obszarów 
swojego działania powiela ona zakres prac izby niższej. Jej skład polityczny 
podobny do składu izby niższej, brak zasady rotacji, która dawałaby możliwość 
zaktualizowania preferencji politycznych obywateli, oraz identyczny czas 
trwania kadencji, przesądzają o powielaniu przez Senat zadań wypełnianych 
już przez Sejm. Odnaleźć można przy tym wiele mankamentów związanych 
z funkcjonowaniem parlamentu bikameralnego. Z jednej strony mamy do 
czynienia z wydłużeniem drogi legislacyjnej oraz dwoistość politycznego 
sterowania w obrębie władzy ustawodawczej. Nie sposób pominąć tu kwestii 
kosztów funkcjonowania izby wyższej. Wreszcie wskazać można, iż likwida-
cja izby wyższej lub jej radykalne przekształcenie powinny doprowadzić do 
zmniejszenia liczby decydentów szczebla centralnego na rzecz wzmocnienia 
szczebla lokalnego. Z takim stanem rzeczy mielibyśmy do czynienia głównie 
wówczas, gdyby izba wyższa została przekształcona w instytucję reprezentu-
jącą interesy lokalne.

Wspomniane już głosy płynące z programów samych partii politycznych, 
a mówiące o likwidacji lub przekształceniu Senatu, pozwalają formułować 
pytania, dlaczego – mimo kilkuletniej już dyskusji – nie pojawiają się inicja-
tywy zmiany konstytucji zmierzającej ku redukcji lub rekonstrukcji omawia-
nej instytucji politycznej. Przyczyny takiego stanu rzeczy mają przynajmniej 
dwojaki charakter. Z jednej strony wskazać należy tu przywiązanie do trady-
cji. Likwidacja Senatu w latach 40. ubiegłego stulecia przywołuje na myśl 
odległe od demokracji standardy życia politycznego. Z drugiej zaś strony 
warto mieć na uwadze względy płynące ze strony samego decydenta politycz-
nego. Likwidacja Senatu oznaczałaby wszak realizację idei samoograniczenia 

senat.gov.pl/k6/pos/dane2006.pdf, dostęp: 14 kwietnia 2010 r.; Podstawowe dane o działalno-
ści Senatu V kadencji, dostępny w Internecie: http://www.senat.gov.pl/k5/inf.HTM, dostęp: 
14 kwietnia 2010 r.; Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu V kadencji, dostępny 
w Internecie: http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/w-wykazy-sta/$first?OpenDocument, dostęp: 
14 kwietnia 2010 r.; Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu IV kadencji, dostęp-
ny w Internecie: http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/w-wykazy-sta/$first?OpenDocument, dostęp: 
14 kwietnia 2010 r.
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się władzy. Takie działania zaś rzadko kończą się sukcesem. Dla powodzenia 
takich zmian wymagana jest w Sejmie większość konstytucyjna. Trudno wy-
obrazić sobie ze względów czysto pragmatycznych, aby tak duża część posłów 
zdecydowała o likwidacji 100-osobowego Senatu. Oznaczałoby to wszak 
zmniejszenie liczby parlamentarzystów o bez mała 20%. To właśnie brak 
chęci tak daleko idącego samoograniczenia liczby deputowanych wydaje się 
najsilniejszym czynnikiem utrudniającym, jeśli nie uniemożliwiającym, ra-
cjonalizację organizacji wewnętrznej parlamentu w państwach unitarnych. 


