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WPROWADZENIE

Natura relacji między obywatelami a sprawującymi władzę jest istotnym 
czynnikiem, którego kształt przesądza o typie systemu politycznego, również 
tego o charakterze demokratycznym2. Współczesne społeczeństwa dysponują 
– przynajmniej teoretycznie – wieloma możliwościami równoważenia stosun-
ków łączących lud z jego przedstawicielami i funkcjonariuszami publicznymi. 
Co więcej, do działań, które zwiększają zakres zaangażowania obywateli, 
zachęca się w dyskursach społecznych, dominujących w wielu porządkach 
typu liberalno-demokratycznego. Podobnie rzecz ma się w Polsce, w któ-
rej na poziomie rozwiązań regulujących podejmowanie decyzji publicznych, 
wyraźnie artykułowane są hasła governance czy new governance3. Mimo to ich 
„zaimplementowanie” napotyka przeszkody. Niezmiennie, jedną z nich jest 
niedostateczna „obywatelskość obywateli”. Mieszkańcy Polski tworzą w myśl 
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1 Artykuł powstał w ramach badań statutowych – projektu „Udział społeczeństwa w pro-
cesach decyzyjnych państwa” realizowanego przez zespół Zakładu Badania Elit i Insty-
tucji Władzy ISP PAN.

2 R.A. Dahl, Demokracja i jej krytycy, tłum. S. Amsterdamski, Aletheia, Warszawa 2011, 
s. 316–317.

3 H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 
2007, nr 1, s. 14–18.
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tej oceny nierozwinięte społeczeństwo obywatelskie, gdyż „(...) dopiero uczą 
się nowych postaw po długim okresie zniewolenia”4.

Zgodnie z taką diagnozą edukacja obywatelska rozpoczęła się wraz 
z początkiem procesu transformacji. Jak się podkreśla, istotną funkcję dydak-
tyczną czy dyscyplinującą pełnił w tym kontekście dyskurs proobywatelski5. 
Jednocześnie postępowały reformy, których celem było stworzenie nie tylko 
zachęt, ale i możliwości realizacji roli obywatelki i obywatela. Duży nacisk 
został przy tym położony na uregulowanie działania sformalizowanych grup 
społecznych, szczególnie stowarzyszeń i fundacji. Zgodnie z dominującym 
poglądem obywatelskość miała się bowiem realizować w sferze specjalnie 
wydzielonego sektora, nazywanego trzecim6. Utożsamionemu z nim spo-
łeczeństwu obywatelskiemu przypisano rozmaite funkcje, jak przykładowo 
funkcja edukacyjna, integracyjna czy usługowa7. Nieco mniej uwagi poświę-
cano natomiast tym sposobom aktywności obywatelskiej, których realizacja 
wymagała zaangażowania o charakterze otwarcie politycznym czy szerzej 
publicznym. Jednak i w tej domenie wprowadzono mechanizmy uobywatel-
niające, jak np. obowiązkowe konsultacje aktów prawnych, budżety partycypa-
cyjne czy lokalne referenda. Za tego typu rozwiązanie uznać można również 
obywatelską inicjatywę ustawodawczą (OIU).

Debaty parlamentarne, towarzyszące prezentacji projektów ustaw wnie-
sionych w trybie OIU, stanowią dogodny materiał dla przyjrzenia się relacji 
obywatele–politycy. W rolach obywateli i polityków występują na scenie par-
lamentu z jednej strony przedstawiciele komitetów inicjatyw ustawodawczych, 
z drugiej reprezentanci klubów politycznych, a także administracji rządowej. 
Zakłada się jednocześnie, że fakt obywatelskości powoduje nie tylko poja-
wienie się podczas dyskusji tematyki relacji między wymienionym aktorami, 
ale – ze względu na wspomnianą istotną rolę dyskursu proobywatelskiego 
– obywatelskość staje się znaczącym argumentem w trakcie debat. Zatem 
głównym przedmiotem badania, którego rezultaty są przedstawione w artyku-
le, była obywatelskość. Analiza obejmowała strategie dyskursywne stosowane 

4 M. Oramus, Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania 
w administracji publicznej, „Rocznik Administracji Publicznej”, 2015 nr 1, s. 179.

5 M. Buchowski, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napięt-
nowanego swojego, „Recykling Idei”, 2008, nr 10, s. 106; K. Górniak, Społeczeństwo 
obywatelskie w Polsce. Spojrzenie postkolonialne, „Trzeci Sektor”, 2014, nr 32(1), s. 22.

6 J. Sowa, Cała władza w ręce rad? O formach demokratycznej kontroli nad wytwarzaniem 
kultury, „Kultura i Społeczeństwo”, 2011, tom LV, nr 1, s. 32–33.

7 E. Wnuk-Lipiński, Socjologia życia publicznego, Wyd. Scholar, Warszawa 2005, s. 123.
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w debatach wywołanych wniesieniem pod obrady Sejmu obywatelskich pro-
jektów ustaw. Interesujące było po pierwsze rozumienie przez uczestników 
debat obywatelskości (co lub kto jest obywatelski). Po drugie, w badaniu pod-
jęta została również próba odtworzenia sposobów interpretowania i używania 
obywatelskości jako argumentu – zatem pytanie, o to, jak, a także w jakim 
celu jest on wykorzystywany. Analiza wystąpień sejmowych pozwoliła również 
na sformułowanie wniosków dotyczących stosunku sprawujących władzę do 
obywateli8. 

1.  OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA 
– ZNACZENIE I KONTEKSTY

Ludowa inicjatywa ustawodawcza to jedno z konstytucyjnie gwarantowa-
nych narzędzi uczestniczenia obywateli w procesie decyzyjnym. Jak podczas 
debaty 1 kwietnia 1998 roku nad ustawą wprowadzającą szczegółowe regula-
cje stosowania tej „prerogatywy”, mówiła Danuta Waniek, inicjatywa: 

„[m]oże przyczynić się do przełamania niebezpiecznej alienacji politycznej, która także 
m.in. sprawia, że spotykamy się w naszym kraju z niezwykle niską frekwencją wyborczą”9. 

Z tego powodu, zdaniem Waniek, parlamentarzyści winni: 

„przełamywać bariery dzielące świat polityki i świat zwykłych ludzi, czyli tych, którym 
władze publiczne powinny służyć”10. 

Podczas wspomnianej debaty zwracano również uwagę na znaczenie tego typu 
aktywności dla charakteru ustroju politycznego, bowiem: 

 8 A analizie wykorzystano 27 debat przeprowadzonych w latach 2011–2015, w Sejmie 
VII kadencji nad projektami obywatelskimi. Były to wszystkie dyskusje z okresu ostat-
niej pełnej kadencji Sejmu, które zostały poświęcone pierwszemu czytaniu takich pro-
jektów. Czytania odbyły się podczas 17 posiedzeń Sejmu. Sprawozdania stenograficzne 
z tych posiedzeń (których lista, wraz z zastosowaną w artykule numeracją, znajduje się 
w tabeli 1 w Aneksie) analizowano najpierw w celu zidentyfikowania miejsc, w których 
uczestnicy debat wprost zwracają uwagę na kwestię obywatelskości (np. projektów, 
uczestników debat). W powtórnym czytaniu badano natomiast, jak obywatelskość była 
przez nich wykorzystywana jako argument. Podejście takie polegało zatem na analizie 
treści dyskusji, a swoje inspiracje miało w metodzie analizy dyskursu.

 9 Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Sejmu RP, 1 kwietnia 1998 r. (pierwszy 
dzień obrad), http.://orka2.sejm.gov.pl/Debata3.nsf [dostęp: 06.10.2017].

10 Ibidem.



Obywatelskość w dyskursie parlamentarnym – analiza debat… 331

„w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej przejawia się też mobilizacja i manifestacja 
opinii publicznej, bo tam gdzie opinia publiczna nie jest zorganizowana, tam po prostu 
nie ma demokracji”11. 

W rezultacie ustaleń sprzed blisko 20 lat stworzono zatem obywatelkom 
i obywatelom sposobność poddania pod społeczną i polityczną debatę wła-
snych projektów ustaw. Ich wniesienie pod obrady Sejmu wymaga zawiązania 
komitetu ustawodawczego, który podejmie trud zgromadzenia minimum stu 
tysięcy podpisów osób popierających inicjatywę. Stanowi to warunek podjęcia 
na forum sejmowym debaty, która toczy się następnie trybem określonym 
w regulaminach parlamentu. Wiele tych formalnych wymogów okazuje się 
nieraz barierą dla skuteczności obywateli. Jednocześnie wskazuje się, że – 
w porównaniu z innymi krajami Europy, w których funkcjonuje podobne 
rozwiązanie – z drogi polegającej na stworzeniu własnego projektu zapisów 
ustawy, który odpowiadałby na wybrane problemy społeczne, korzysta się 
w Polsce relatywnie często12.

Wspomniane manifestowanie opinii publicznej poprzez wykorzystanie 
inicjatywy obywatelskiej może się w pełni zrealizować, kiedy projekty trafią 
pod obrady Sejmu. Parlament stanowi bowiem istotny obszar sfery publicznej, 
w ramach którego toczy się dyskurs polityczny13. W państwach demokratycz-
nych jest miejscem, służącym w rzeczy samej debatowaniu. Tematyka debat, 
które odbywają się w parlamencie, jest wyznaczana przede wszystkim obsza-
rami odpowiedzialności państwa. Do podstawowych z nich można zaliczyć 
takie między innymi kwestie, jak służba zdrowia, obronność, czy te związane 
z administracją lub edukacją. Rezultaty tych deliberacji mają istotne, syste-
mowe konsekwencje. Z tego powodu van Dijk twierdził, że: 

„[d]ebaty parlamentarne są jednym z najważniejszych gatunków w domenie polityki. (…). 
Ich znaczenie bierze się poniekąd z faktu, że w demokracjach ‘siła ludu’ manifestuje się 
poprzez parlament, że debaty parlamentarne – w wersji idealnej – są rodzajem dyskursu 
mającego największy wpływ na państwo demokratyczne”14.

11 Ibidem.
12 A. Rytel-Warzocha, P. Uziębło, M. Herrmanns, Obywatele decydują. Obywatelska Inicja-

tywa Ustawodawcza jako narzędzie kształtowania postaw obywatelskich, Instytut Spraw 
Obywatelskich, Łódź 2012, s. 63–77.

13 M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski (red.), Rytualny chaos. Studium dyskursu 
publicznego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 22–23.

14 T.A. Van Dijk, Dyskurs polityczny i ideologia, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kul-
tury”, 2003, tom 15, s. 18. 
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Dyskutowane w trakcie posiedzeń Sejmu i Senatu ustawy są na różne 
sposoby prezentowane i nazywane. Z jednej strony to parlament stanowi 
otoczenie instytucjonalne, które wpływa na sposoby i treści tworzonego 
w jego ramach dyskursu. Z drugiej strony, występujący tam mówcy przyjmu-
ją zazwyczaj rolę polityków, a w następstwie działają wedle swej „ideologi 
zawodowej”15. To również ma swoje konsekwencje w dyskursach parlamen-
tarzystów, które muszą być podporządkowane wymogom regulującym to, co 
powinni, a czego nie powinni oni mówić. Według Majkowskiej zachowują się 
oni w określony sposób, ponieważ nakazuje im to: 

„ugrupowanie partyjne, interesy partyjne, pełniona funkcja i pozycja społeczna”16. 

Ci, którzy nie podporządkowują się zasadom wiązanym z zawodem polityka, 
są oceniani negatywnie, bowiem zarazem osoby zabierające głos z mównicy 
Sejmowej starają się zrobić odpowiednie wrażenie na odbiorcach. Trzeba 
mieć na uwadze również i to, że dyskurs polityczny, w tym parlamentarny, 
jest fragmentem szerszego dyskursu publicznego. Ten ostatni stanowi więc 
tło, a jednocześnie istotny punkt odniesienia dla zakresu i kształtu debat 
podejmowanych przez elity polityczne. W ramach dyskursu publicznego każ-
dego społeczeństwa funkcjonują tematy dominujące, porządkujące myślenie 
o świecie: sposoby jego opisywania i waloryzowania. Szczególną rolę w usta-
laniu spraw ważnych i nieważnych mają elity polityczne będące jednocześnie 
symbolicznymi17.

Wydaje się, że za jeden z takich istotnych tematów, szczególnie na począt-
ku okresu transformacji ustrojowej w Polsce, uznać można funkcjonowanie 
społeczeństwa obywatelskiego oraz obywatelskości Polek i Polaków. Dyskurs 
na ten temat jest w przyjętym tu ujęciu wyrazem ideologii społeczno-politycz-
nej, podobnie jak przykładowo idee demokratyczne, do bycia rzecznikiem 
których zachęca to, że – jak stwierdził van Dijk – „dominują i jest na nie 
powszechna zgoda”18. O powszechności koncepcji społeczeństwa obywatel-
skiego świadczyć może to, że pojawiła się w latach 90. XX wieku19 zarówno 

15 Ibidem, s. 26.
16 A. Majkowska, Współczesny polski dyskurs sejmowy, „Językoznawstwo”, 2012, nr 1(6), 

s. 71.
17 M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak (red.), Dyskurs elit symbolicz-

nych. Próba diagnozy, SEDNO, Warszawa 2014, s. 8–9.
18 T.A. Van Dijk, Dyskurs polityczny…, op. cit., s. 9.
19 Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego funkcjonowało już dużo wcześniej. Jednak 

w Polsce okresu transformacji nabrało ono specyficznego znaczenia.
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w dyskursie prawicy, jak i lewicy, co, zdaniem Szackiego, stało w sprzeczno-
ści z dotychczasowym obyczajem. Zgodnie z nim ludzi tych obozów różniły 
zarówno poglądy, jak i słowa „klucze”, które pozwalały na ich opisanie20. Tak 
rozumiana powszechność idei społeczeństwa obywatelskiego była możliwa 
dzięki powiązaniu jej z ideą rozwoju i zaprzęgnięciu do legitymizacji wpro-
wadzonych w okresie transformacji przemian21. Sprzyjało to temu, jak zauwa-
żyła Karolina Starego, aby idea społeczeństwa obywatelskiego w polskim 
dyskursie uległa kolonizacji ze strony ideologii neoliberalnej22. Przejawiło się 
to w dwóch tendencjach: „depolityzacji” i „odklasowieniu” tej idei. Zatem 
neoliberalny model obywatelskości został zapoczątkowany i wsparty finanso-
wo przez instytucje zagraniczne, ale równie istotną rolę w procesie jego wdra-
żania odegrały lokalne elity polityczne23. Zaangażowały się one przy tym – jak 
pisze Czyżewski z zespołem – równie gorliwie, co bezrefleksyjnie, w dyskurs 
pedagogizacyjny, zachęcający do podejmowania inicjatyw obywatelskich24.

2. OBYWATELSKOŚĆ STOSOWANA – WYNIKI ANALIZY DYSKUSJI

Analiza dyskusji dotyczących 27 projektów ustaw pozwoliła w pierwszym 
rzędzie na doprecyzowanie rozumienia obywatelskości owych projektów 
przez debatujących polityków i przedstawicieli komitetów inicjatyw ustawo-
dawczych. Po pierwsze obywatelskość projektów oznaczała po prostu to, że 
zostały stworzone i poparte przez obywateli. Dowodem tej aprobaty była 
liczba zgromadzonych podpisów, o której bardzo chętnie wspominano, chcąc 
podkreślić rangę społecznej propozycji. Jak to ujął podczas jednej z debat 
Artur Ostrowski z SLD, ze względu na dużą liczbę podpisów projekt oby-
watelski „ma swoją wagę” i dlatego „warto nad nim debatować i oczywiście 
pracować”25. Dla podkreślenia znaczenia inicjatyw, a także chcąc dowieść 
ich społecznej aprobaty, chętnie zwracano uwagę również na różnorodność 

20 J. Szacki, Ani książę, ani kupiec: obywatel, Znak, Kraków 1997, s. 5.
21 Por. I. Iłowiecka-Tańska, Liderzy i działacze. O idei trzeciego sektora w Polsce, Wydaw-

nictwa UW, Warszawa 2011; P. Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie, 
Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2004.

22 K. Starego, Obywatelstwo, [w:] Dyskursywna konstrukcja podmiotu. Przyczynek do rekon-
strukcji pedagogiki kultury, Wyd. UG, Gdańsk 2008, s. 217–218.

23 K. Jacobsson, E. Korolczuk (red.), Civil Society Revisited Lessons from Poland, 
Berghahn Books, 2017, s. 9–10.

24 M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J. Stachowiak (red.), Dyskurs…, op. cit., s. 18.
25 15, s. 190 (informacje oznaczają numer i stronę sprawozdania stenograficznego). 
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i wielość środowisk popierających dany projekt, co nieraz miało być świadec-
twem umiejętności przekraczania podziałów politycznych na rzecz tzw. dobra 
wspólnego. Po drugie, poza poparciem przez wielu obywateli czy organizacje, 
istotnym argumentem, który pozwalał na podkreślenie obywatelskości pro-
jektów, był też fakt poddania ich konsultacjom społecznym. W ten właśnie 
sposób broniono np. projektu składanego przez Polski Związek Działkowców 
przed zarzutami o skupianie się w nim na interesach członków jednej orga-
nizacji, a nie trosce o dobro wspólne. Wreszcie po trzecie, o obywatelskości 
miało w przekonaniu uczestników debat świadczyć to, że projekt powstał albo 
bez udziału polityków, albo przy poparciu polityków różnych ugrupowań. 
Zatem projekt obywatelski to ten, który: 

„[j]est opracowany społecznie, poza wszelkimi strukturami partyjnymi”26. 

Bądź też jest „apolityczny”, co oznacza, że wśród inicjatorów: 

„znajdują się osoby bezpartyjne oraz członkowie Platformy Obywatelskiej, Prawa i Spra-
wiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego”27. 

Ponadto – o czym będzie jeszcze mowa – obywatelskość ceniono. Anali-
za wypowiedzi dowodzi, iż była to cecha podnosząca rangę dyskutowanych 
projektów. To z powodu ich „obywatelskiego charakteru”28 rekomendowano 
dalsze prace nad nimi w komisjach. Podczas wystąpień dotyczących projektów 
chwalono też obywateli za ich prospołeczne motywacje, dziękowano również 
tym, którzy ponieśli wysiłek zgromadzenia niezbędnych podpisów, doceniając 
tym samym ich obywatelskie zaangażowanie.

W wystąpieniach starano się zatem nie tylko dowartościować poza- czy 
ponadpartyjność poparcia dla konkretnych inicjatyw, ale wskazywano również 
na szczególne cechy tych, którzy je popierali lub o nie zabiegali. Analiza treści 
debat nad inicjatywami obywatelskimi pozwoliła wobec tego na odtworzenie 
kreowanego w ich trakcie wizerunku tych, których określano obywatelami. 
Okazało się, innymi słowy, że obywatel to osoba o określonych cechach, 
po pierwsze, o dobrej, a bywało, że lepszej od wielu polityków, znajomości 
tematyki podnoszonej w projekcie ustawy. Podstawami takiej wiedzy były, 
a to badania i diagnozy, a to szerokie konsultacje, jakim poddano projekt 
przed jego wniesieniem pod obrady. W jeszcze innych przypadkach mówiono 

26 9, s. 8, R. Szczepański, Przedstawiciel Komitetu.
27 5, s. 229, A. Porawski, Przedstawiciel Komitetu.
28 11, s. 60, D. Niedziela, PO.
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o autorach inicjatyw jako ludziach dobrze poinformowanych dzięki doświad-
czeniom życiowym i bliskości spraw, które podejmowali, a które stanowiły 
część ich „zwykłego” życia. Wobec tego obywatele to ci, którzy „wiedzą naj-
lepiej”29. To zwykli ludzie, czasem onieśmieleni stojąc w obliczu parlamenta-
rzystów, jak było w przypadku Rafała Szczepańskiego, który kończąc swoją 
wypowiedź w Sejmie, podkreślał: 

„To wielki zaszczyt dla zwykłego obywatela, jakim jestem, stanąć przed Wysoką Izbą”30. 

Tacy zwykli obywatele byli przez swoich „parlamentarnych rzeczników” 
przeciwstawiani decydentom. Dla wzmocnienia siły argumentów obywate-
li kreślono więc wizję dychotomicznego podziału. Po jednej stronie stawia-
no obywateli wnoszących projekt, a po drugiej – polityków i urzędników. 
Tak np. prezentował obraz rzeczywistości Ireneusz Lipiecki – przedstawiciel 
obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie zachowania 
przez Skarb Państwa w grupie Lotos większościowego pakietu akcji – według 
którego zwyczajni obywatele zdumieni „manifestacyjnym nieszanowaniem 
wartości wspólnego państwa”31 stoją naprzeciw pogubionych decydentów, 
którzy próbują 

„dezawuować propozycję społeczną, przeciwstawiać z pychą i wyniosłością kilkutysięczny 
aparat urzędniczy skromnej, społecznej, obywatelskiej inicjatywie”32.

Obywatele, którzy poparli dany projekt, byli opisywani nie tylko jako 
ludzie znający lepiej niż posłanki i posłowie interesującą ich tematykę, ale 
również – po drugie – jako ludzie świadomi rangi danego zagadnienia. Wyod-
rębniano niejako w ten sposób spośród szerszego grona Polek i Polaków 
grupę, charakteryzującą się lepszą od pozostałych zdolnością hierarchizowa-
nia problemów społecznych i zrozumieniem wybranej kwestii. Taki wizerunek 
obywateli nakreśliła w swym przemówieniu np. Marzena Wróbel (SP), odno-
sząc się do grupy osób, które poparły projekt zakładający zwiększenie liczby 
godzin historii w szkołach. Zdaniem posłanki: 

„Ci obywatele państwa polskiego [którzy podpisali się pod projektem – przyp. AR] zrozu-
mieli, o co tutaj toczy się walka”33. 

29 15, s. 202, A. Błądek, PiS.
30 2, s. 9.
31 3, s. 297.
32 3, s 298.
33 6, s. 154.
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Większą dojrzałość, świadomość obywateli podpisujących się pod wybranym 
projektem wiązano również z ich moralnością. Chodziło zatem o to, że sygna-
tariusze stanowią grupę ludzi, dla których ważne są pewne wartości i to ten 
fakt leży u podstaw ich decyzji o poparciu inicjatywy. W ten sposób argumen-
towała Kaja Godek podczas jednego ze swoich wystąpień, w którym przedsta-
wiała projekt obywatelski w Sejmie. Jej zdaniem zwolennicy prezentowanego 
przez nią projektu zakazującego aborcji są: 

„świadomymi obywatelami domagającymi się zniesienia jednego z najbardziej barbarzyń-
skich i niesprawiedliwych praw wciąż funkcjonujących w Polsce, prawa, które zezwala na 
rozszarpywanie, trucie, głodzenie i pozostawianie na pewną śmierć setek ludzi rocznie”34. 

Stosując podobne argumenty, dotyczące istotnych wartości, które połączyły 
grupę osób wspierających projekt, odpierał zarzuty o jego nieobywatelskość 
Michał Chodkowski. W  jego wypowiedzi inicjatywa dotycząca ustanowienia 
17 października Dniem Sprzedaży Bezpośredniej była inicjatywą obywateli: 

„którzy chcą promować pewne wartości w przedsiębiorczości, wartości w życiu codzien-
nym, w życiu zawodowym, które prowadzą”35. 

Bywało też tak, że obywateli przedstawiano jako ludzi broniących pewnych 
wartości, a inicjatywę ustawodawczą traktowano jako wyraz protestu obywa-
telskiego przeciw brakowi ich poszanowania w życiu publicznym. Taki obraz 
sytuacji odmalował w swej płomiennej wypowiedzi Patryk Jaki, kiedy – wcie-
lając się w rolę przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – oceniał 
sygnatariuszy projektu słowami:

„Te osoby [które podpisały projekt ustawy – przyp. AR] tworzące ten wspaniały, duży ruch 
protestu są dzisiaj solą tej ziemi i dowodem, że dalej istnieją polski duch, polskie aspiracje, 
polska wiara, polska duma narodowa. Dziękuję im za to, że miałem zaszczyt ich dzisiaj 
reprezentować. Cieszę się, że tak wielu Polaków zerwało bandaże życzliwej obojętności 
wobec egzekucji na lekcjach historii. W związku z tym mam nadzieję, że znaczna część 
Sejmu nie poszła na organizowany przez ministerstwo edukacji przyspieszony kurs padania 
na kolana przed masowym morderstwem polskiego kodu kulturowego”36.

Jedną z najczęściej wymienianych pozytywnych cech, stosowanych do 
opisu tych, którzy zasłużyli na miano obywateli, była ich aktywność czy zaan-

34 17, s. 262.
35 17, s. 252.
36 6, s. 149.
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gażowanie. Jak to ujęła wspomniana Kaja Godek w odniesieniu do prezen-
towanego przez siebie projektu: 

„Obserwujemy ogromną aktywność obywatelską w obszarze ochrony poczętych dzieci”37. 

Zatem projekty były przygotowywane przez „grupę zaangażowanych obywa-
teli”, czy „grupę zapaleńców i społeczników”, którzy włożyli w ich przygo-
towanie: „mnóstwo czasu i serca”38. To osoby, które działają w myśl zasady: 

„(...) decydujmy o sobie, miejmy jak największy wpływ na to, co robimy”39. 

Obywatele, którzy: „wzięli sprawy w swoje ręce”40, zrobili to z poparciem tych, 
„którzy nie chcieli biernie przyglądać się negatywnym zmianom”41. Wtedy 
gdy była mowa o aktywnych obywatelach, wspominano o nich w powiązaniu 
z bardziej ogólnymi wartościami aktywnego społeczeństwa obywatelskiego 
i  jakości demokracji, jako o tych, których inicjatywy stanowić mają wartości 
tych realizację, wcielać je w życie. Argumentowano na przykład, że: 

„[p]ierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w Sejmie to jest święto społeczeństwa 
obywatelskiego, bo dzieje się to niezmiernie rzadko, świadczą o tym statystyki”42, 

a kiedy indziej – że złożony w Sejmie projekt to: 

„duży sukces społeczeństwa obywatelskiego, wynik zaangażowania wielu organizacji poza-
rządowych, wielu środowisk, ekspertów”43. 

Wobec tego, przy okazji przedstawiania projektów obywatelskich, posłowie 
byli: „świadkami społeczeństwa obywatelskiego”44 czy „urzeczywistnienia idei 
społeczeństwa obywatelskiego”45. Inicjatywy obywatelskie opisywano również 
jako działania będące swoistym dowodem na demokrację, ponieważ „są chyba 
najważniejszym wyznacznikiem demokracji”46. Zatem debatowanie nad nimi 

37 17, s. 210.
38 2, s. 13, P. Zgorzelski, PSL.
39 7, s. 60, P. Walkowski, PSL.
40 3, s. 312, M. Kamiński, PiS.
41 1, s. 118, K. Worobiec, Przedstawiciel Komitetu.
42 1, s. 122, K. Worobiec, Przedstawiciel Komitetu.
43 1, s. 147–148, R. Biedroń, Ruch Palikota.
44 3, s. 286, M. Domaracki, Ruch Palikota.
45 7, s. 39, B. Piech, Przedstawiciel Komitetu.
46 6, s. 151, P.P. Bauć, Ruch Palikota.
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było nie tylko sukcesem społeczeństwa obywatelskiego, ale również było to 
„zwycięstwo demokracji”47. 

Co więcej, przy okazji podejmowanych przez Komitety zabiegów o popar-
cie projektów toczyć się może: 

„działalność edukacyjna i obywatelska, bo podpis to rozmowa, to podejmowanie określo-
nych problemów, to pokazywanie drogi kształtowania przepisów prawa w Polsce”48. 

Podejmowanie inicjatyw ustawodawczych przez obywateli miało też zatem 
walor edukacyjny, przez co miało sprzyjać poprawianiu jakości społeczeństwa 
obywatelskiego i jego rozwijaniu. Dyskusje, podczas których podejmowano 
temat aktywności obywateli zaangażowanych w przygotowanie projektu usta-
wy, stanowiły bowiem również okazję do podniesienia kwestii słabości społe-
czeństwa obywatelskiego i konieczności jego stworzenia. W takich sytuacjach 
osoby zaangażowane w prace przy inicjatywie stanowiły docenianych podczas 
wystąpień budowniczych demokracji. Znaczenie takich działań podkreślał 
Dariusz Dziadzio z PSL: 

„(...) jesteśmy za tym, aby społeczeństwo stawało się coraz bardziej świadome tego, że ma 
możliwość i prawo zmiany pewnych działań, pewnych przepisów na swoją korzyść, cenimy 
sobie to, że te inicjatywy się pojawiają”49. 

W tym duchu wypowiadał się też Marek Suski z PiS, zwracając się do projek-
todawców nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt:

„To działanie w państwie demokratycznym, takim, w którym, można powiedzieć, aktyw-
ność społeczna nie jest specjalnie wielka, jest działaniem bardzo proobywatelskim, pro-
państwowym, prodemokratycznym. Odchodząc nawet od samej materii, niezwykle ważnej, 
dobrostanu zwierząt, trzeba wspomnieć o materii budowania społeczeństwa demokratycz-
nego i obywatelskiego i również za ten wkład dziękuję twórcom tego projektu ustawy”50.

Z kolei Rafał Szczepański – przedstawiciel inicjatywy w sprawie zmian 
tzw. „janosikowego”, systemu subwencji, który polega na przekazywaniu przez 
bogatsze samorządy części dochodów na rzecz tych biedniejszych, namawiając 
posłów do zajęcia się przedstawianym przez siebie projektem apelował o pod-
miotowe traktowanie, przy czym powoływał się na wspomnianą niedosta-

47 7, s. 54, B. Kownacki, PiS.
48 14, s. 86, T. Tomaszewski, SLD.
49 9, s. 173.
50 1, s. 139.
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teczną obywatelskość Polaków, a jednocześnie podkreślał znaczenie postawy 
polityków wobec obywateli: 

„Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Dajmy szansę projektowi, który przedkłada wam 
157 tys. obywateli, naszych rodaków, tych samych obywateli, których starają się państwo 
od lat zachęcić do udziału w życiu publicznym. Dajcie, proszę, wyraźny sygnał, że ich głos 
naprawdę się liczy”51.

Ostatnim wreszcie sposobem, w jakim przedstawiano obywateli i ich 
inicjatywy, było zwracanie uwagi na rzekome motywacje zaangażowanych 
osób, które wiązano z krytyczną postawą wobec działań ówczesnego rządu. 
Opozycja wykorzystywała zatem debaty nad projektami do podkreślenia wad 
polityki prowadzonej przez koalicję PO–PSL i docenienia obywateli w roli jej 
kontestatorów. Przy tej okazji zwracano uwagę na „wysyp inicjatyw obywatel-
skich”, które są wnoszone pod obrady, ponieważ obywatele: 

„nie zostali wysłuchani przez rząd i podejmują inicjatywy, uznając, że kiedy znajdzie się 
pod nimi wiele tysięcy podpisów i będą mogli z tej trybuny przedstawić swoje argumenty, 
wreszcie ktoś ich usłyszy”52. 

Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski twierdził natomiast, że inicjatywy 
obywatelskie: 

„są wynikiem polityki prowadzonej w tym parlamencie, gdzie opozycja nie może praktycz-
nie uchwalić żadnego projektu ustawy”53. 

W podobnym tonie wypowiadali się politycy PiS. Janusz Śniadek twierdził, 
że rosnąca liczba obywatelskich inicjatyw ustawodawczych jest „[s]kutkiem 
ubocznym polityki Platformy” oraz, że: „[z]niecierpliwieni obywatele biorą 
sprawy w swoje ręce”54. W takiej sytuacji podejmowane przez komitety dzia-
łania bywały określane ochronnymi czy będącymi wyrazem oburzenia, troski, 
a nawet lęku obywateli wywołanych oceną dotychczasowego stanu rzeczy. 
Zatem, jak mówili uczestnicy debat sejmowych, projekt ustawy to: 

„wotum nieufności i oznacza brak zaufania do rządzącej ekipy, do własnego państwa”55, 

51 2, s. 9.
52 2, s. 58, T. Tomaszewski, SLD.
53 2, s. 59.
54 3, s. 160.
55 3, s. 308, R. Zbrzyzny, SLD.
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czy – jak argumentował Dawid Jackiewicz z PiS, w przypadku projektu doty-
czącego reprywatyzacji firmy LOTOS – 

„jest wyrazem dezaprobaty, nieufności i sprzeciwu wobec takiej bezrefleksyjnej, krótko-
wzrocznej polityki prywatyzacyjnej rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego”56. 

Z kolei obywatelska inicjatywa, której celem było zniesienie zmian w funk-
cjonowaniu sądów wprowadzonych w 2012 roku reformą Jarosława Gowina, 
miała być 

„skutecznym lekiem na nowotwór PO–PSL, który wyniszcza państwo polskie”57. 

Jeszcze inni postrzegali inicjatywę jako jedno z wielu narzędzi wykorzystywa-
nych przez niezadowolonych obywateli: 

„To dobrze, że dzisiaj obywatele coraz częściej wychodzą na ulice. Ale to dobrze też, że 
obywatele dzisiaj potrafią w sposób zinstytucjonalizowany przeciwstawić się złym decyzjom 
władzy spod znaku PO–PSL”58.

W wypowiedziach tego typu, dla opisu relacji pomiędzy obywatelami 
a politykami, stosowano częstokroć metaforę nierównej walki. Zatem pro-
jektodawcy byli opisywani jako będący w stanie wojny z rządzącymi, o czym 
mówiła na przykład Marzena Wróbel, wówczas posłanka niezrzeszona, twier-
dząc, że projekt dotyczący cofnięcia obowiązku edukacyjnego dla sześciolat-
ków jest: 

„przejawem heroicznej walki rodziców o przyszłość ich dzieci. Heroicznej, bo toczonej 
z  rządem, który nie rozumie, na czym polega państwo obywatelskie, na czym polega 
państwo demokratyczne”59. 

Podobnie sprawę opisywała Kaja Godek, która, po raz wtóry stając na mów-
nicy Sejmowej, perorowała o swoim komitecie, jako tworzonym przez oby-
wateli, którzy „nie ustają w tej walce”60. Ujmowanie projektów ustaw jako 
wyrazu krytyki rządu zakładało również postrzeganie inicjatyw jako reakcji, 
odpowiedzi na działania lub zaniechania koalicji, a aktywność obywatelska 

56 3, s. 305.
57 4, s. 234, K. Lipiec, PiS.
58 4, s. 232, A. Rogacki, PiS.
59 15, s. 192.
60 17, s. 286.
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bywała przedstawiana jako rozbudzona błędnymi poczynaniami polityków. 
W ten sposób widział ją Andrzej Szlachta z PiS, twierdząc, że omawiany przez 
niego projekt 

„jest reakcją obywateli na kontrowersyjny pomysł rządu na wydłużenie wieku emerytal-
nego do 67. roku życia”61, 

czy Krystyna Pawłowicz z tego samego klubu, dowodząc, że inicjatywa oby-
watelska: 

„została wymuszona biernością władz państwowych, które nie wykonują swych konstytu-
cyjnych obowiązków”62 

lub Karolina Elbanowska, przedstawicielka jednego z Komitetów Inicjatywy 
Ustawodawczej, mówiąc, że obywatele „zostali zmuszeni do ponadprzeciętnej 
aktywności obywatelskiej”63.

Obywatelom po raz kolejny przypisywano też szczególną, edukacyjną 
misję. Mieli być nauczycielami nie tylko społeczeństwa obywatelskiego, ale 
również polityków. Z tej perspektywy są to osoby, które „dają nam wszyst-
kim lekcję wychowania obywatelskiego”64 i „przypominają rządzącym, kto 
w demokratycznym państwie jest prawdziwym suwerenem”65. Na kwestię tę 
zwróciła uwagę również Karolina Elbanowska, pouczając z mównicy Sejmo-
wej obecnych na sali posłanki i posłów:

„(...) jesteśmy dumni, tak, jesteśmy dumni. Nie mylcie tego z pychą. Jesteśmy dumni. Nie 
jesteśmy poddanymi królów i panów, jesteśmy obywatelami w tym kraju. My jesteśmy 
suwerenem i państwo tu macie rolę służebną wobec nas, obywateli. Myśmy was tutaj 
wybrali nie po to, byście nam rozkazywali i byście nami rządzili, tak jak to w tej chwili ma 
miejsce, tylko po to, abyście nam służyli. Taka jest rola demokracji”66.

Zdaniem przedstawicieli opozycji, poza uczeniem polityków, krytyczni 
wobec koalicji PO–PSL obywatele wyręczają „nierychliwy rząd”67, rząd, który: 

61 3, s. 171–172.
62 12, s. 130.
63 2, s. 79.
64 15, s. 193, M. Wróbel, niezrzeszona.
65 15, s. 248, M. Wróbel, niezrzeszona.
66 15, s. 207. 
67 2, s. 11, T. Makowski, Ruch Palikota.
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„leniuchuje, że obywatele zaczynają swoje sprawy, życiowe sprawy brać we własne ręce, 
że wykazują inicjatywę legislacyjną, że angażują się w rozwiązywanie swoich życiowych 
spraw”68. 

Ponadto osoby podejmujące wyzwanie stworzenia projektu ustawy i zyskania 
dla niego poparcia mają też odwagę podejmowania spraw trudnych, których 
podjęcia obawia się rząd – jak twierdził Piotr Szeliga z Solidarnej Polski – 
„często z obawy przed reakcją społeczeństwa”69 lub też dlatego, że jego człon-
kowie są pozbawieni „wizji zmian”70 i pozostają „głusi na apele, na prośby, na 
propozycje”71. Zatem to dzięki działaniom komitetów inicjatywy ustawodaw-
czej mogła się w czasie trwania VII kadencji Sejmu umacniać wiara opozycji: 

„w to, że w Polsce naprawdę może być inaczej, może być sensownie, może być obywa-
telsko”72.

Dla uzupełnienia obrazu relacji między obywatelami i politykami nie-
zbędne jest dokonanie charakterystyki tych ostatnich. Wizerunek koalicji 
rządzącej, będący elementem wspominanej krytyki rządu, był kreślony pod-
czas debat sejmowych głównie przez przedstawicieli partii opozycyjnych oraz 
komitetów ustawodawczych, których projekty zostały odrzucone. Z ich punk-
tu widzenia najistotniejszym przewinieniem koalicji, a przede wszystkim PO, 
było ignorowanie głosu obywateli, wyrażające się odrzucaniem ich projektów 
w pierwszym czytaniu lub kierowaniem do komisji, ale bez dalszego nad nim 
procedowania. Sugerowano, że taki sposób postępowania z projektami jest 
normą stosowaną przez PO, że: 

„właściwie wszystkie projekty obywatelskie odrzuca najszybciej, jak może”73. 

To z tego powodu sarkastycznie komentowała niekorzystną dla swego Komi-
tetu decyzję parlamentu Kaja Godek: 

„Bardzo dziękuję Platformie Obywatelskiej, na którą zawsze można liczyć w kwestii skła-
dania wniosków o odrzucenie projektów obywatelskich w pierwszym czytaniu. Bardzo 

68 2, s. 51, R. Zbrzyzny, SLD.
69 1, s. 142.
70 4, s. 221, M. Kabaciński, Ruch Palikota.
71 4, s. 223, J. Bury, PSL.
72 15, s. 198, J. Zieliński, PiS.
73 12, s. 144, M. Dzierżawski, Przedstawiciel Komitetu.
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przepraszam za wszystkich wolontariuszy, którzy zbierali podpisy, za wszystkich, którzy 
się podpisali, przepraszam, że w ogóle jesteśmy aktywni”74. 

Platforma Obywatelska została wobec tego przedstawiona jako partia, która 
traktuje obywateli „jak przedmioty”, a projekty obywatelskie „niszczy”75. 
Jest  to partia, „która perfidnie nazwała się obywatelską”, a jej działania 
to  „jest po prostu wstyd i hańba”76, „[t]o jest lekceważenie niegodne tej 
Izby”77. Jak twierdzono, rząd PO i PSL: 

„w sposób zupełnie bezrefleksyjny i bezrozumny przedmiotowo traktuje inicjatywy oby-
watelskie”78, 

a swoim postępowaniem dowodzi braku obywatelskości, bowiem jeżeli: 

„Platforma Obywatelska byłaby naprawdę obywatelska, to pozwoliłaby na to, żebyśmy 
poszli z tymi projektami do komisji. Tam powinniśmy usiąść i znaleźć rozwiązanie, które 
jest dobre dla wszystkich”79. 

Zatem koalicjanci byli oskarżani o to, że ignorują „głosy tysięcy Polaków”80, 
a także że odrzucają projekty: „nie dając nawet możliwości dyskusji na ten 
temat w komisjach”81. Chodziło więc o to, że PO i PSL „nie słucha ludzi”82, 
czy, że „nie chce słuchać swoich obywateli”83. Jeszcze inni twierdzili, że posło-
wie PO swoimi działaniami dowodzą społeczeństwu, że ich zdanie jest „lep-
sze” i, że wiedzą „lepiej niż ludzie, niż 980 tys. ludzi, którzy właśnie podpisali 
ten projekt”84. Innymi słowy to politycy, „którzy plują w twarz obywatelom”85. 
Wreszcie przedstawicielom PO i PSL zarzucano złe traktowanie obywateli 
podczas debat sejmowych – atakowanie, poniżanie, podważanie ich obywa-
telskości. Przykładowo Dariusz Piontkowski z PiS zwracał się do przedstawi-
cieli PO: 

74 17, s. 285.
75 16, s. 325, M. Sadurska, PiS.
76 16, s. 331, A. Paluch, PiS.
77 16, s. 335, H. Olendzka, PiS.
78 15, s. 194, A. Ryfiński, poseł niezrzeszony.
79 10, s. 181, R. Telus, PiS
80 15, s. 198, J. Sądel, PiS.
81 10, 175, W. Zubowski, PiS.
82 3, s. 133, P. Szeliga, SP.
83 2, s. 51, R. Zbrzyzny, SLD.
84 7, s. 61, A. Kępiński, SLD.
85 15, s. 207, K. Elbanowska, Przedstawicielka Komitetu.
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„nie traktujecie obywateli, mieszkańców Polski jak obywateli, tylko traktujecie ich jak 
poddanych”86, 

a jego kolega klubowy twierdził: 

„Dawno na tej sali przedstawiciele inicjatywy obywatelskiej, a więc ponad 400 tys. Pola-
ków, nie byli tak często obrażani”87. 

Byli i tacy, którzy stawiając koalicji rządzącej zarzuty, zwracali uwagę na 
konsekwencje nieprawidłowego stosunku jej przedstawicieli do obywateli 
wnoszących projekty ustaw (i dla uobywatelniania całego społeczeństwa). 
Podkreślali, że działania takie mają pozytywne znaczenie dla: 

„poczucia, że obywatele mają na coś wpływ, że są ważni i potrzebni, że rząd i większość 
sejmowa doceniają ich nie tylko w kampanii wyborczej, lecz również w ważnych dla nich 
sprawach”, 

ale także negatywny – że „trudno bardziej upokorzyć lub poniżyć autorów 
projektów sejmowych oczekujących na procedowanie”88. Wtedy zwracali 
uwagę, że taki stosunek polityków do obywateli nie sprzyja i tak niskiej aktyw-
ności obywatelskiej. Jak mówił Tomasz Makowski z Ruchu Palikota: 

„Jeżeli mamy słabą frekwencję wyborczą, jeśli politycy coraz częściej uważani są za dar-
mozjadów oderwanych od problemów codziennych, to jedną z przyczyn jest przekonanie 
wyborców, że polityczny establishment nie jest zainteresowany obywatelską aktywnością, 
a takie i im podobne inicjatywy są odrzucane nawet bez czytania projektu”89.

Analiza treści debat toczonych podczas pierwszych czytań projektów oby-
watelskich pozwoliła również na odtworzenie prezentowanego w ich trakcie 
wizerunku polityków partii opozycyjnych. W nakreślonym słowami uczest-
ników dyskusji obrazie dominowały cechy pozytywne, a ówcześni przedsta-
wiciele opozycji stawiali się w roli sprzymierzeńców obywateli – tych, którzy 
szanują obywatelską aktywność. Mówiono o tym wprost – jak w przypadku 
Dariusza Dziadzio z Ruchu Palikota, który stwierdził, że jego partia „stoi po 
stronie obywateli”90, czy Artura Ostrowskiego, według którego reprezento-
wany przez niego: „Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej przykłada dużą 

86 15, s. 195.
87 8, s. 223, A. Jaworski, PiS.
88 2, s. 88, S. Kłosowski, PiS.
89 2 , s. 11.
90 7, s. 57.
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wagę do projektów obywatelskich”91. W ten sposób wyrażano podział między 
partiami politycznymi, bowiem zdaniem opozycji obywatele – odwrotnie jak 
w przypadku koalicji rządzącej – mogą liczyć na jej przedstawicieli, gdyż łączy 
ich to, że „mają jeden wspólny cel”92. Czasami podczas wystąpień dochodzi-
ło wręcz do utożsamiania się parlamentarzystów z obywatelami – w takich 
sytuacjach politycy opozycji to po prostu obywatele – jak w wypowiedzi Mari 
Zuby z PiS, która pytała: 

„Dlaczego polski rząd nie chce z nami – obywatelami tego kraju – rozmawiać na ten temat 
szczerze i odważnie?”93. 

Notabene podział ów próbowali zdezawuować zarówno politycy PO, jak 
i przedstawiciele PSL również przechodząc na stronę obywateli, a to przy-
znając, że ich partia: 

„z wielkim szacunkiem podchodzi do projektów (…), do wszelkiej formy aktywności oby-
watelskiej, a w szczególności do inicjatyw ustawodawczych”94, 

a to dowodząc, że „to Polskie Stronnictwo Ludowe było inicjatorem obywa-
telskiej inicjatywy ustawodawczej”95. Ponadto zarówno przedstawiciele koali-
cji rządzącej, jak i partii postrzeganych jako liberalno-lewicowe (SLD, Twój 
Ruch), starając się odpierać zarzuty związane z głosowaniem o odrzucenie 
projektów obywatelskich, stosowały opisaną już strategię podważania obywa-
telskości. Wówczas to powątpiewano w masowość i autentyczność poparcia 
danego projektu, podawano też w wątpliwość, czy: 

„wszystkie osoby, które się pod nim podpisały, były świadome tego, pod czym się podpi-
sują”96, 

stwierdzając nawet, że podczas zbierania podpisów „trochę oszukiwało się 
ludzi”97. Inni posłowie zwracali uwagę, że przedstawiany projekt jest wyrazem 
troski o wąską grupę interesu, że w ten sposób „jakaś grupa społeczna, a wła-

91 10, s. 167.
92 2, s. 94, Z. Dolata, PiS.
93 3, s. 170.
94 1, s. 123, A. Litwiński, PO.
95 4, s. 234, F. Stefaniuk, PSL.
96 12, s. 127, M. Sekuła-Szmajdzińska, SLD.
97 7, s. 77, J. Lassota, PO.
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ściwie grupa gospodarcza, chce ustanowić swoje święto w drodze ustawy”98 
lub, że projekt został przygotowany przez „prezesów i prawników prezesów, 
i to tych najwyższych”99, a nie obywateli. Wreszcie, chcąc podważyć obywatel-
skość projektów i usprawiedliwić tym samym swój do nich stosunek określano 
je „polityczną hucpą”100 i próbowano demaskować polityków, którzy stali za 
danym projektem, jak w przypadku wystąpienia Eugeniusza Kłopotka z PSL, 
który nawoływał: 

„przestańcie robić taki cyrk. (...) jak patrzę na komitet tej inicjatywy, to jesteście wy, też 
obywatele, ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości”101.

3. OBYWATELSKOŚĆ JAKO LINIA PODZIAŁU

Na wyjątkowość inicjatyw obywatelskich zwracał uwagę S. Wójcik, pisząc 
na podstawie wniosków z badań nad jedną z debat sejmowych, że: 

„ich silna, bezpośrednia legitymacja społeczna sprawia, że są w pewien sposób uprzywi-
lejowane”102. 

Przedstawiona w niniejszym artykule analiza dyskusji podczas pierwszych 
czytań projektów obywatelskich pozwoliła w wystąpieniach uczestników odna-
leźć wyrazy tego szczególnego stosunku. Podczas posiedzeń Sejmu politycy 
kreowali bowiem swój wizerunek, jako tych, którzy potrafią we właściwy – 
zatem społecznie aprobowany – ów szczególny sposób podejść do projektów 
obywateli. Autorzy tych wypowiedzi stawiali się wobec tego w roli osób, które 
szanują i doceniają aktywność Polek i Polaków. Sugerowali też, że obywatel-
skość projektów przydaje im szczególnego nimbu lepszości. Innymi słowy, 
nazywanie projektu obywatelskim wiąże się z koniecznością jego specjalnego 
potraktowania. Natomiast z perspektywy osób formułujących postulaty zmian 

 98 17, s. 247, E. Królikowska-Kińska, PO.
 99 7, s. 99, S. Huskowski, PO.
100 12, s. 126, W. Elsner, Twój Ruch.
101 16, s. 327.
102 S. Wójcik, Analiza dyskursu polityki wokół obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej 

na wybranych przykładach debat parlamentarnych, „Polityka i Społeczeństwo” 2015, 
nr 1(13), s. 10.
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w zakresie legislacji określenie ich obywatelskimi można potraktować jako 
element strategii, która zwiększa szanse na powodzenie103.

Zaobserwowane w analizowanych debatach spory dotyczyły zatem tego, 
kto jest obywatelski, a kto nie. Na poziomie dyskursu chodziło bowiem o pod-
ważenie obywatelskości partii, projektu czy jego inicjatorów oraz zwolenników 
lub jej nadanie. Zarówno przedstawiciele komitetów, jak i partii politycznych 
– wszyscy chcieli być po stronie obywateli i być obywatelscy. Wynika to zapew-
ne m.in. z tego, że społeczeństwo obywatelskie czy obywatelskość – podobnie 
jak demokracja, o której pisał van Dijk – są traktowane jak ogólnie uznane, 
bezdyskusyjne wartości. W tym ujęciu debaty parlamentarne 

„(...) ujawniają wiedzę społeczną (social cognition) członków partii politycznych”104, 

której istotnym elementem jest właśnie rozumienie obywatelskości i przeko-
nanie o znaczeniu jej realizacji. Ponadto, jak wspominano we wstępie, idee 
te odgrywają szczególną rolę w kontekście polskiego dyskursu publicznego, 
są też: 

„jednym z kluczowych elementów opisu rzeczywistości społecznej, trudno więc sobie 
wyobrazić publikację dotyczącą życia społecznego bez rozdziału obejmującego ten 
 aspekt”105. 

W analizowanych debatach parlamentarnych obecne były zatem wątki z szer-
szego dyskursu publicznego na temat społeczeństwa obywatelskiego. Pod-
noszono np. problem słabości obywatelskości i potrzeby jej rozwoju. Istotną 
kwestią poruszaną podczas debat sejmowych była też relacja między oby-
watelami a sprawującymi władzę, w której podkreślano zarówno alienację 
obywateli, jak i oderwanie (niektórych) polityków od „zwykłych” ludzi i ich 
problemów.

103 O skuteczności uznania danego przedsięwzięcia za obywatelskie przekonały się też 
m.in. uczestniczki ruchów kobiecych i rodzicielskich, czego dowodzą doświadczenia 
„Alimenciar” opisane przez R.E. Hryciuk, O znikającej matce. Upolitycznione macie-
rzyństwo w Ameryce Łacińskiej i w Polsce, [w:] R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Poże-
gnanie z matka Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej 
Polsce, WUW, Warszawa 2012, s. 267–288 oraz „Matek I Kwartału” przedstawione 
przez E. Korolczuk, Niepłodność, tożsamość, obywatelstwo. Analiza społecznej mobili-
zacji wokół dostępu do in vitro w Polsce, [w:] M. Radkowska-Walkowicz, H. Wierciński 
(red.), Etnografie biomedycyny, WUW, Warszawa 2014, s. 67–90.

104 T.A. Van Dijk, Dyskurs polityczny…, op. cit., s. 19.
105 K. Górniak, Społeczeństwo obywatelskie…, op. cit., s. 22.
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Jednak charakterystyka relacji obywatele–politycy, którą można odtworzyć 
na podstawie analizy stenogramów z debat, była nieco bardziej skomplikowa-
na. Bez wątpienia bowiem stosunek sprawujących władzę do obywateli i  ich 
projektów wiąże się nie tylko z powszechnym i „podtrzymywanym” w dyskur-
sie publicznym wyobrażeniem na jego temat, ale również z ideologią zawo-
dową polityków. Zatem opisane powyżej praktyki dyskursywne presuponują 
istnienie normy, zgodnie z którą parlamentarzysta powinien wspierać, wysłu-
chiwać i szanować obywateli. Na podobne kwestie zwrócił uwagę S. Wójcik, 
dodając jednak, że: 

„proponowane przez obywateli zmiany niemal zawsze funkcjonują w określonym kon-
tekście politycznym i są zbieżne bądź rozbieżne z programami poszczególnych klu-
bów, (...). Często zresztą są oficjalnie bądź nieoficjalnie wspierane przez konkretne partie 
 polityczne”106. 

Wobec tego na stosunek polityków do obywateli zaangażowanych w obywa-
telskie inicjatywy ustawodawcze ma także bieżąca polityka. Z tych powodów 
obywatelskość wydaje się idealnym pojęciem w roli argumentu, którego zna-
czeniem można manipulować, hasłowo wykorzystywać, zinstrumentalizować 
dla celów walki politycznej wprost lub pośrednio, poprzez delegitymizację 
rywali i schlebianie elektoratom. Z jednej strony stwarza to wrażenie otwarto-
ści na aktywność obywatelską i docenianie jej przez polityków, w czym w prze-
analizowanych debatach dominowała opozycja. Z drugiej strony praktyki te 
opierają się jednak na konfrontacyjnym definiowaniu obywatelskości i wprzę-
ganiu jej w walkę parlamentarną opozycji z rządem. Jednocześnie przedstawi-
ciele koalicji, a szczególnie klubu PO, określając w trybie binarnym motywy, 
relacje i instytucje obywatelskie i nieobywatelskie, próbowali „zarządzać” 
obywatelskością poprzez wskazywanie pośród Komitetów tych, za którymi 
stoją prawdziwi i nieprawdziwi obywatele. Jak podkreślał M. Czyżewski takie 
stosowanie kategorii „społeczeństwa obywatelskiego”, charakterystyczne dla 
tzw. języka wrogości: 

„zaznacza się wyraźnie w sytuacjach konfliktu politycznego i polega na przypisywaniu 
sobie chlubnych cech kodu obywatelskiego, a przeciwnikom – szkodliwych cech kodu 
antyobywatelskiego”107. 

106 S. Wójcik, Analiza dyskursu…, op. cit., s. 10.
107 M. Czyżewski, Demokracja i różnica – wersja polska, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-

-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nas łączy? Co nas dzieli?, Oficyna Wydawnicza UZ, 
Zielona Góra 2008, s. 96.
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Obywatelskość stanowi w takim ujęciu linię podziału i jest raczej represyjna, 
niż wyzwalająca – legitymizująca ekskluzję, a nie inkluzję108.

Taka instrumentalizacja demokratycznej idei może wpływać negatywnie 
na przekonanie obywateli co do możliwości zainicjowania debaty nad wła-
snym pomysłem zmiany legislacyjnej. Trzeba też dodać, że poza wymiarem 
dyskursu pozostaje jeszcze wymiar konkretnych decyzji i sposobów postępo-
wania z obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi – które stanowią istot-
ne wzmocnienie takiej tezy109. Można mieć wobec tego wątpliwość, na ile 
narzędzie, które miało rozbudzać ducha obywatelskości w Polkach i Polakach, 
a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na relację politycy–obywatele, w rzeczy 
samej nie ma skutków przeciwnych. Jednak przypuszczenia te wymagają dal-
szych pogłębionych badań dotyczących funkcjonowania OIU w Polsce.

108 J. Alexander, The Civil Sphere, Oxford University Press, 2008, s. 4.
109 A. Rytel-Warzocha i in., Obywatele decydują…, op. cit., s. 63–77.
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ANEKS

Tabela 1 
Lista sprawozdań stenograficznych poddanych analizie

Sprawozdanie Stenograficzne z:
Numer stosowany 

w artykule 
dla oznaczenia cytatu

 5. posiedzenia Sejmu RP w dniach 11–12.01.2012 r.  1

 8. posiedzenia Sejmu RP w dniu 15.02.2012 r.  2

 9. posiedzenia Sejmu RP w dniach 29.02–1.03.2012 r.  3

25. posiedzenia Sejmu RP w dniu 8.11.2012 r.  4

28. posiedzenia Sejmu RP w dniu 6.12.2012 r.  5

29. posiedzenia Sejmu RP w dniu 11.09.2012 r.  6

38. posiedzenia Sejmu RP w dniu 17.04.2013 r.  7

50. posiedzenia Sejmu RP w dniu 26.09.2013 r.  8

63. posiedzenia Sejmu RP w dniu 13.03.2014 r.  9

64. posiedzenia Sejmu RP w dniu 20.03.2014 r. 10

68. posiedzenia Sejmu RP w dniu 28.05.2014 r. 11

74. posiedzenia Sejmu RP w dniu 11.09.2014 r. 12

77. posiedzenia Sejmu RP w dniu 9.10.2014 r. 13

83. posiedzenia Sejmu RP w dniu 18.12.2014 r. 14

88. posiedzenia Sejmu RP w dniach 4–5.03.2015 r. 15

91. posiedzenia Sejmu RP w dniu 24.04.2015 r. 16

99. posiedzenia Sejmu RP w dniu 10.09.2015 r. 17
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OBYWATELSKOŚĆ W DYSKURSIE PARLAMENTARNYM – ANALIZA DEBAT 
NAD OBYWATELSKIMI INICJATYWAMI USTAWODAWCZYMI

Streszczenie

Celem badania, którego wnioski przedstawiono w artykule, była odpo-
wiedź na pytanie o rozumienie obywatelskości, sposoby jej interpretowania 
i używania przez uczestników debat nad projektami wniesionymi do Sejmu 
w trybie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Badanie polegało na ana-
lizie treści dyskusji, które odbyły się podczas 27 debat przeprowadzonych 
w latach 2011–2015, w Sejmie VII kadencji. W jego rezultacie ustalono, że 
podczas analizowanych debat obywatelskość była przedmiotem sporu – argu-
mentem, którego znaczeniem się manipuluje i wykorzystuje dla celów walki 
politycznej. Z kolei w sposobach jej rozumienia i mówienia o niej, zaobser-
wowanych w debatach parlamentarnych, nawiązywano do treści szerszego 
dyskursu publicznego na temat społeczeństwa obywatelskiego rozwijającego 
się w Polsce po 1989 roku.
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GOOD CITIZENSHIP IN PARLIAMENTARY DISCOURSE: 
ANALYSIS OF DEBATES OVER CITIZENS’ LEGISLATIVE INITIATIVES

Summary

The article presents the findings of the research that aimed to answer 
a question about the meaning of good citizenship (civic participation), ways 
of interpreting it and using by participants of debates over Bills proposed 
in the form of citizens’ legislative initiatives. The research focused on the 
analysis of the discussions that took place during 26 debates in the period 
2011–2015 in the Sejm (VII term). As a result, it was established that during 
the debates, citizenship was the matter in dispute, an argument the meaning 
of which is manipulated and used for the purpose of a political struggle. On 
the other hand, it was observed in the parliamentary debates that the ways of 
understanding it and speaking about it referred to the content of a broader 
public discourse on civil society developing in Poland after 1989. 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ В ПАРЛАМЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ – АНАЛИЗ 
ДЕБАТОВ ПО ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ИНИЦИАТИВАМ

Резюме

Целью исследования, выводы которого представлены в данной статье, 
является ответ на вопрос о понимании гражданственности, способах его 
толкования и применения участниками дебатов по проектам, внесённым 
в Сейм в порядке гражданской законодательной инициативы. Исследование 
опиралось на анализ содержания дискуссий, которые имели место в ходе 
2 дебатов, проведённых в 2011–2015 годах, в Седьмом Сейме. Его результат 
позволяет утверждать, что в ходе анализируемых дебатов гражданствен-
ность была предметом спора – аргументом, значение которого используется 
с целью манипуляции и политической борьбы. В свою очередь, исходя из 
способов и форм её понимания и обсуждения, следует сослаться на содер-
жание более широкого общественного дискурса на тему гражданского обще-
ства, получившего своё развитие в Польше после 1989 года.


