
ANDRZEJ KULIG

UWAGI O NIEKTÓRYCH WYZWANIACH 
DLA FUNKCJI KONTROLNEJ LEGISLATYWY 

W SYSTEMACH PARLAMENTARNYCH 
PAŃSTW EUROPEJSKICH

W doktrynie prawa konstytucyjnego istnieje wiele klasyfi kacji zasad-
niczych obszarów działania parlamentu, jednak w każdej z nich swoje 
miejsce znajduje funkcja kontrolna, choć niekiedy jest różnie ujmowa-
na1. Sposób jej pojmowania, zakres oddziaływania oraz konkretne roz-
wiązania normatywne stosowanych w jej ramach środków, są czasem 
odmienne w poszczególnych państwach, a bywa, że przechodzą także 
w ich ramach znaczącą ewolucję2. 

Różnorodnie uzasadniane jest jej zakotwiczenie w sferze działania 
parlamentów. W pierwszej kolejności warto wskazać, że jej narodziny 
ściśle wiążą się z początkami parlamentaryzmu, gdyż właśnie parlament 
zdobył swoją pozycję na próbach powstrzymywania władzy monarszej 
między innymi przez kontrolę jej wydatków. I choć początkowo nie za-
wsze parlamenty wychodziły zwycięsko z tej konfrontacji (by wskazać 
choćby najsłynniejszy przykład francuskich Stanów Generalnych, z po-
minięciem których monarcha francuski rządził przez blisko 170 lat), 

1 A. Bałaban, Sześć funkcji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 
2007, nr 4 (81), s. 127 i nast.

2 Na przykładzie zmian, jakie nastąpiły we Francji wraz z instalacją V Republiki. 
Zob.: J. Gicquel, Parlament w czasach V Republiki, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6 
(89), s. 92.
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to jednak gdy ostatecznie uzyskały samodzielną pozycję ustrojową, jed-
ną z fundamentalnych racji ich bytu była właśnie kontrola egzekutywy.

Wraz z utrwalaniem się zasady podziału władzy, ale równocześnie 
z gwałtownym przyrostem kompetencji egzekutywy, ujawnił się pełny 
wymiar funkcji kontrolnej parlamentu jako istotnego mechanizmu za-
pewniającego równowagę władz. W doktrynie prawa wskazuje się, że 
funkcja kontrolna opisuje z jednej strony samodzielny obszar aktyw-
ności parlamentarnej, w ramach której parlament uzyskuje informa-
cje o aktualnym stanie polityki państwa i dokonuje jej oceny, z drugiej 
wszakże pozostaje w ścisłym związku z funkcją ustawodawczą, gdyż 
pozwala na weryfi kację aktywności władzy wykonawczej w zakresie 
realizacji zadań zdeterminowanych regulacją ustawową3. Istotne jest 
wszakże, że obie warstwy omawianej funkcji chronią przed nadmierną 
swobodą rządu (sensu largo) w prowadzeniu polityki państwa, oddziału-
jąc powstrzymująco na jego impet w zawładnięciu kolejnymi obszarami 
życia publicznego.

Innego rodzaju uzasadnień dla funkcji kontrolnej parlamentu do-
starcza z kolei zasada suwerenności narodu, zgodnie z którą suweren nie 
tylko kreuje niektóre z kluczowych organów państwa, ale ma prawo do 
kontroli ich poczynań. W odniesieniu do organów pierwotnych, wybie-
ranych przez samego suwerena czyni to z reguły periodycznie w drodze 
wyborów, a niekiedy – choć rzadko – w drodze nadzwyczajnych środków 
odwoławczych. Jednak w odniesieniu do rządu – w szerokim tego słowa 
znaczeniu – suweren działa głównie za pośrednictwem parlamentarzy-
stów, głównie przy wykorzystaniu parlamentarnych środków kontrol-
nych. Wreszcie współczesne ustrojoznawstwo dla uzasadnienia konsty-
tucyjnego prawa parlamentu do kontroli egzekutywy często odwołuje 
się do pojęcia tzw. chain of delegation (łańcucha delegowania), zgodnie 
z którym suweren dokonując wyboru reprezentantów, deleguje na nich 
obowiązek działania zgodnego ze swoimi oczekiwaniami, w tym wyło-
nienia rządu, realizującego określoną politykę (delegowania zadań na 
rząd)4. Rząd z kolei, działając w tym kierunku określa zadania i nakła-

3 W. Odrowąż-Sypniewski, Funkcja kontrolna Sejmu na tle zagadnienia rozdziału 
władzy publicznej i zasady nadrzędności konstytucji, „Przegląd Sejmowy” 2008, 
nr 3 (86). 

4 Szerzej zob.: T. Bergman, W.C. Müller, K. Strom, Delegation and Accountability 
in Parliamentary Democracy, Oxford–New York 2003; idem, Introduction: Parlia-
mentary Democracy and the Chain of Delegation, „European Journal of Political 
Research” 2000, Vol. 37, No. 3, s. 255 i nast.; K. StrØm, Delegation and Account-
ability in Parliamentary Democracies, „European Journal of Political Research” 
2000, Vol. 37, No. 3, s. 261 i nast. 
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da obowiązki (deleguje je) na dalsze podmioty (np. ministrów, agencje 
rządowe itd.). W ten sposób tworzy się łańcuch delegowania uprawnień 
i odpowiedzialności. Elementem tej delegacji jest możliwość kontroli, 
na ile podmiot, któremu delegowano zadania i obowiązki, wykonuje je 
zgodnie z oczekiwaniami. Tak więc administracja rozliczana jest (kon-
trolowana) przez rząd, rząd jest kontrolowany przez parlament, nato-
miast aktywność parlamentarna weryfi kowana jest przez suwerena.

Pamiętać także należy, że trwałym elementem ustrojowym państwa 
demokratycznego jest zaimplementowanie mechanizmów kontroli, 
szczególnie wobec tych funkcjonariuszy państwa, którzy z racji powie-
rzonych im zadań i kompetencji mogą być nosicielami istotnej władzy 
publicznej. W przypadku rządu, jego członków, podporządkowanych 
mu organów i agend zasadniczym – co nie oznacza jedynym – ośrod-
kiem kontroli powinien być parlament. Jak powszechnie zwraca się 
uwagę, w demokracji nosiciele władzy powinni być szczególnie poddani 
kontroli, gdyż bez niej demokracja wyradza się w autokrację.

Te w ogromnym skrócie zasygnalizowane, istotniejsze z uzasadnień 
przemawiających za wyposażeniem parlamentu w funkcję kontrolną 
powinny dawać silną, a co ważniejsze, stale aktualną aksjologiczną pod-
stawę żywotności tej funkcji parlamentu. A jednak, gdy takie podejście 
konfrontujemy z aktualnym stanem prawnoustrojowym aktywności 
parlamentarnej w tym obszarze, to dostrzeżemy wyraźny dysonans 
między stanem pożądanym/oczekiwanym a rzeczywistym w pracy 
współczesnych parlamentów. 

Jeżeli jednak sięgamy do współczesnych podręczników prawa kon-
stytucyjnego czy prawa parlamentarnego, to w pierwszej kolejności 
uderza nas konserwatyzm istniejących form kontrolnych. Od dziesiąt-
ków lat obserwujemy te same instrumenty kontrolne czy to po stronie 
izb, czy ich organów, czy też wreszcie oddanych do dyspozycji indywi-
dualnych parlamentarzystów. Oczywiście zmieniają się pewne uwarun-
kowania prawne, poszczególne instrumenty podlegają remodelowa-
niu, a niektóre rozwiązania znane dotąd tylko niektórym państwom, 
podlegają recepcji w innych systemach parlamentarnych, żeby tytułem 
przykładu wskazać karierę, jaką zrobiła brytyjska instytucja „godziny 
pytań” czy niemiecko-austriacka „godzina aktualności”. A jednak wybit-
ny niemiecki obserwator systemów parlamentarnych, Klaus von Bey-
me w swej pracy podsumowującej na przełomie XX i XXI wieku ponad 
dwieście lat ich funkcjonowania, wyraźnie wskazał na słabnięcie funkcji 
kontrolnej parlamentów5. Próbując wskazać zasadnicze czynniki wpły-

5 Parliamentary  Democracy. Democratization, Destabilisation, Reconsolidation 
1789–1999, Basingstoke 2000.
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wające na ten stan rzeczy, niemiecki autor położył nacisk na dwie kwe-
stie. Po pierwsze, polityczna konsolidacja legislatywy, jaka dokonała 
się w większości państw parlamentarnych, doprowadziła w większości 
z nich do wyraźnego podziału środków kontrolnych na te będące w dys-
pozycji mniejszości, czyli opozycji, oraz pozostające pod kontrolą więk-
szości parlamentarnej, czyli rządowej. Pogląd ten, nawet jeśli kierun-
kowo słuszny, doznaje sporej liczby wyjątków. Oczywiście, wiele zależy 
od modelu relacji zachodzących między większością rządową a opozycją 
w poszczególnych państwach typu parlamentarnego6. Pamiętać jed-
nak należy, że w sporej grupie państw prawa opozycji, także w sferze 
uprawnień kontrolnych stanowią przedmiot regulacji prawnej, a nawet 
konstytucyjnej, a niekiedy silnego oddziaływania prawa zwyczajowe-
go. Wreszcie w niemałej grupie państw funkcjonuje parlamentaryzm 
mniejszościowy, jak choćby w krajach skandynawskich, gdzie w sposób 
oczywisty relacje wewnątrzparlamentarne mają charakter wybitnie 
partnerski, a realizacja kompetencji kontrolnych nie jest uzależniona 
od pozostawania w opozycji czy w obozie rządzącym. Wręcz zakłada 
ona, że silna kontrola legislatywy jest swoistą ceną za parlamentarną 
akceptację funkcjonowania rządów mniejszościowych. Last but not le-
ast, jak zwraca uwagę T. Saalfeld, większość parlamentarna wspierająca 
rząd, choć nie korzysta z reguły z możliwości oddziaływania na gabinet 
za pośrednictwem środków kontrolnych będących w dyspozycji legisla-
tywy, to jednak czyni to mniej formalnymi metodami, choćby z troski 
o własną reelekcję7.

Natomiast druga teza Klausa von Beyme wydaje się szczególnie god-
na dostrzeżenia. Zwraca on bowiem uwagę, że współcześnie polityka 
państwa staje się tak szeroka przedmiotowo i skomplikowana mery-
torycznie, iż parlament traci systematycznie zdolność do kontrolowa-
nia jej tradycyjnymi w dużej mierze metodami. W mojej ocenie w tej 
niezwykle trafnej tezie, autor zwraca uwagę na dwie kwestie – coraz 
bardziej specjalistyczny i skomplikowany obszar potencjalnej kontroli 
parlamentarnej, wobec którego metody i środki kontroli będące w dys-
pozycji legislatywy stają się coraz wyraźniej nieprzystające, a można 

6 Szerzej zob.: Political Oppositions in Western Democracies, ed. R.A. Dahl, New 
Haven–London 1966; Opposition in Western Europe, ed. E. Kolinsky, New York 
1987; Opozycja parlamentarna, red. E. Zwierzchowski, Warszawa 2000; T. Kraw-
czyk, Stosunki między rządem a opozycją w wybranych państwach Europy, Toruń 
2005.

7 T. Saalfeld, Members of Parliament and Governments in Western Europe: Agency Re-
lations and Problems of Oversight, „European Journal of Political Research” 2000, 
Vol. 37, No. 3, s. 354.
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wręcz zaryzykować pogląd, że anachroniczne. Ich anachronizm wynika 
w pierwszej kolejności z powierzenia zadań kontrolnych parlamenta-
rzystom, którzy co do zasady nie dysponując niezbędną wiedzą facho-
wą, pozwalającą w sposób rzetelny zapoznać się, a przede wszystkim 
ocenić bieg spraw publicznych o wysoce specjalistycznym charakterze. 
Co prawda wiele parlamentów zostaje „uzbrojonych” we wsparcie za-
równo organów państwowych, wspomagających działalność kontrolną 
parlamentów (jak choćby trybunały i izby obrachunkowe czy ombud-
smani), jak i ekspertów działających na rzecz parlamentarzystów, jed-
nak zwrócić uwagę należy, że wraz z coraz szerszym zakresem ich wy-
korzystania maleje udział własny, „autorski” legislatyw w nadawaniu 
kształtu wyników kontroli, która formalnie nadal pozostaje parlamen-
tarną. W istocie coraz częściej parlament staje się podmiotem „autory-
zującym” informacje uzyskane nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych podmiotów, ale także przedłożone przez rząd, wo-
bec których parlament pozostaje bezradny, jako niezdolny do rzetelnej 
i pełnej weryfi kacji8. Stąd prowadzi to często do kontroli wybiórczej, 
wyrywkowej, pozwalającej jedynie odcinkowo i powierzchownie, a nie 
systemowo poddać kontroli działalność rządu.

Także klimat pracy parlamentarnej, wyznaczony przez zasadę jaw-
ności prac plenarnych legislatywy uległ istotnej erozji. Z jednej bowiem 
strony, wraz z rezygnacją z monopolu państwowego w sferze mediów 
elektronicznych, jaki dokonał się w latach 70. i 80. XX wieku, media 
wyprzedziły szybkością przekazywania informacji i dociekliwością tzw. 
śledztw dziennikarskich postępowania parlamentarne. W efekcie to nie 
media relacjonują efekty działalności kontrolnej parlamentów, lecz bar-
dzo często to parlamenty podążają tropem śledztw dziennikarskich. Ale 
jest też druga strona; coraz częściej kontrola parlamentarna sięga – co 
prawda na bardzo ograniczonych zasadach – do obszarów objętych ta-
jemnicą państwową. Zmusza to parlamenty do rozważenia konieczno-
ści przedsiębrania metod i środków kontroli parlamentarnej adekwat-
nych do zachowania wymogów poufności czy tajności nałożonych na tę 
działalność struktur rządowych.

Dobrym przyczynkiem do zobrazowania z jednej strony nowego ob-
szaru kontroli parlamentarnej, a z drugiej ograniczeń jej skuteczności, 
są powoływane coraz częściej komisje ds. kontroli służb specjalnych, 
głównie wywiadowczych i kontrwywiadowczych. W pierwszej kolej-
ności warto wskazać, że powoływanie komisji parlamentarnych o tym 
zakresie przedmiotowym jest stosunkowo nowym zjawiskiem i roz-

8 K.C. Wheare Legislatures, London 1963, passim.
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poczyna się z reguły w latach 70. i 80. XX wieku. Było to reakcją na 
szereg ujawnionych przez media skandali związanych z udziałem tych 
służb, powołania komisji badających nadużycia służb9, a w konsekwen-
cji także powstających na szerszą skalę pierwszych w historii regulacji 
ustawowych10, odnoszących się do tego obszaru działania państwa, np. 
w Niemczech w 1990 roku, w Wielkiej Brytanii w 1994 roku, w Nor-
wegii w 1995 roku czy we Francji w 2007 roku. Zarówno wspomniane 
regulacje prawne, jak i konkretne instrumenty kontrolne parlamentu 
traktowane są współcześnie jako próba wzmocnienia pozycji parla-
mentu vis a vis rządu, silnego także swymi kompetencjami w zakresie 
dysponowania służbami specjalnymi. Wspomniane afery, a także zwią-
zane z tym próby wprowadzenia różnego rodzaju środków zaradczych 
lepiej uświadomiły opinię publiczną, ale przede wszystkim parlamen-
tarzystów, że służby specjalne podlegając rządowi lub jego członkom, 
stają się siłą rzeczy fragmentem aparatu państwowego wymagającym 
kontroli parlamentarnej. W dyskusji nad powoływaniem organów par-
lamentarnych dysponujących zadaniami i kompetencjami kontrolnymi 
wobec służb specjalnych, podnosi się często argument, że specyfi ka 
tych służb może sprawiać, iż ich zasadnicze zadanie, jakim jest ochrona 
bezpieczeństwa publicznego, może przerodzić się w aktywność o cha-
rakterze antydemokratycznym. Kontrola parlamentarna, jako wyraz 
działania reprezentantów suwerena ma przeciwdziałać takim tenden-
cjom. W krajach, które doświadczyły autorytaryzmu czy totalitaryzmu, 
istotne znaczenie mają także własne doświadczenia odnoszące się do 
pozaprawnych praktyk tych służb11. 

Współcześnie obserwujemy dwojakiego rodzaju rozwiązania doty-
czące zakresu kontroli parlamentarnej służb specjalnych. Pierwsza, sto-
sunkowo nieliczna grupa państw, wyposaża parlamenty w szeroki zakres 
kontroli obejmujący zarówno ocenę kierunków działania służb, kontrolę 
podejmowanych operacji, ich legalności i efektywność, w tym także ich 
fi nansowanie. Pośród państw, o których tu mowa można wskazać choćby 

9 W Stanach Zjednoczonych np. komisja pod przewodnictwem senatora F. Chur-
cha (1975), czy w Kanadzie komisja sędziego D.C. MacDonalda (1977). 

10 Niekiedy komisje te mają jednak status niższej rangi prawnej, np. w postaci 
norm regulaminowych, jak np. w Holandii, zob. szerzej: N. Verhoeven, Par-
liamentary and Specialised Oversight of Security and Intelligence Agencies in the 
Netherlands, [w:] A. Wills, M. Vermeulen, H. Born, M. Scheinin, M. Wiebush, 
A. Th ornton, Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in the 
European Union, Brussels 2011, s. 254 i nast.

11 H. Born, I. Leigh, Making Intelligence Accountable: Legal Standards and Best Prac-
tice for Oversight of Intelligence Agencies, Oslo 2005, s. 17.
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Kanadę i Argentynę, a poza nimi także Stany Zjednoczone. Założeniem 
takiego rozwiązania jest stworzenie mechanizmu, który za cenę daleko 
posuniętej, wnikliwej i szczegółowej ingerencji kontrolnej parlamentu, 
legitymuje aktywność zawodową służb specjalnych. Mimo wszystko jed-
nak pewnym niebezpieczeństwem takiego rozwiązania jest trudna do 
wykluczenia w przypadku instytucji działających w środowisku tajności, 
możliwość autoryzacji a priori przez reprezentację suwerena działań, 
o których nie była poinformowana w sposób pełny i rzetelny.

Pośród państw europejskich opierających się na systemie parlamen-
tarnym dominuje jednak stosunkowo ograniczony zakres kontroli par-
lamentarnej. Ma ona przedmiotowo wybiórczy charakter i obejmuje 
pewne ustalone priorytety, jak np. budżet czy generalne kierunki pro-
wadzonej działalności. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii poddane są 
kontroli organy zarządzające służbami oraz przyjęta przez nie polity-
ka, jednak bez ingerencji w sferę operacji tych służb. Z kolei w Norwe-
gii kontrola parlamentarna skupia się na przestrzeganiu przez służby 
praw człowieka, w tym m.in. prawa do prywatności oraz praworząd-
ności ich działania, jednak także bez ingerencji w sferę operacyjną. Po-
dobny zakres działania posiada Parlamentarne Gremium Kontrolne, 
organ Bundestagu, który sprawuje kontrolę efektywności i legalności 
działań trzech służb specjalnych znajdujących się w jej pieczy. Z kolei 
w Australii wybrano model powoływania komisji parlamentarnej ad 
hoc, w przypadku gdy odpowiednia uchwała parlamentu lub właściwy 
minister zażądają stanowiska w kwestiach związanych z działalnością 
odpowiednich służb. Takie wybiórcze podejście daje możliwość ścisłego 
monitorowania wybranych zagadnień, jednak nie pozwala parlamento-
wi uzyskać pełnej opinii o całokształcie działań służb specjalnych, co 
osłabia funkcję kontrolną legislatywy i wiarygodność społeczną parla-
mentarnej autoryzacji aktywności wspomnianych służb.

Kontrola parlamentarna przyjmuje różnorodne formy i każde z wy-
mienionych państw reprezentuje inne podejście organizacyjne. Niem-
cy posiadają stosunkowo najdłuższą bo zapoczątkowaną w 1978 roku 
historię powoływania 11-osobowego organu stricte parlamentarnego, 
wybieranego przez Bundestag na początku kadencji spośród parlamen-
tarzystów, co prawda z generalnym uwzględnieniem zasady zachowania 
parytetu reprezentowanych w parlamencie ugrupowań, ale z wyraźną 
przewagą ugrupowań rządzących12. Nieco inny mechanizm przyjęła 
brytyjska ustawa z 1994 roku, na mocy której 9-osobowa Komisja (In-

12 Szerzej zob.: P. Czarny, Parlamentarna kontrola działalności służb specjalnych 
w Niemczech, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 6 (47), s. 27 i nast.
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telligence and Security Committee) składała się z deputowanych do obu 
izb parlamentu, lecz powoływana była przez premiera po konsultacji 
z liderem opozycji. Obecnie członkowie Komisji powoływani są przez 
parlament na podstawie przedłożenia premiera. Przy czym, co cieka-
we, w skład komisji wchodzą, a niekiedy także jej przewodniczą, osoby 
z pewnym doświadczeniem w sferze funkcjonowania służb specjalnych 
np. były minister obrony czy minister ds. Irlandii Północnej. Widać więc 
wyraźnie, że doświadczenie zawodowe w tym obszarze stanowi pożąda-
ną cechę członków komisji. 

To prowadzi do nieco odmiennego modelu funkcjonowania kontroli 
parlamentarnej służb specjalnych, jaki występuje w Norwegii od 1996 
roku. W tym państwie Storting powołuje wąską, 7-osobową komisję, 
składającą się jednak nie z parlamentarzystów, lecz ekspertów, z udzia-
łem Audytora Generalnego i obu ombudsmanów. Widać więc wyraźnie 
abdykację z niefachowego czynnika w postaci parlamentarzystów na 
rzecz osób z przydatnymi kwalifi kacjami zawodowymi13.

Zakres uprawnień tych ciał jest podobny i obejmuje możliwość wi-
zytacji siedzib służb specjalnych (niekiedy także poza granicami kraju), 
zaznajamianie się z wybranymi dokumentami, wysłuchanie informacji 
służb na żądany temat, a czasem możliwość bezpośrednich kontaktów 
z funkcjonariuszami tych służb, a nawet prowadzenia w ograniczonym 
zakresie postępowań wyjaśniających. 

Blisko dwudziestoletnie doświadczenie związane z pracami organów 
nadzorujących służby specjalne w legislatywach współczesnych państw 
parlamentarnych pokazuje pewne prawidłowości. Po pierwsze tajność 
jako naturalne środowisko pracy służb specjalnych rzutuje również na 
zakres i formy kontroli parlamentarnej. Oznacza to z jednej strony li-
mitowany dostęp do informacji związanych z pracą tych instytucji, zaś 
z drugiej – ograniczoną skuteczność kontroli parlamentarnej. Skazane 
na jednostronność informacyjną organy parlamentarnej kontroli służb 
specjalnych nie posiadają możliwości weryfi kacji działań służb specjal-
nych w oparciu o inne, wiarygodne i niezależne źródła, co rodzić musi 
ich bezradność wobec służb lub prowadzić może do apriorycznego i po-
chopnego autoryzowania ich działań. Wskażmy także, że w ten sposób 
ujawnia się też sprzeczność między wymogami tajności działania wła-
ściwymi pracy służb specjalnych, a jawnością i otwartością, jaka powin-
na cechować działalność organu kluczowego dla demokracji przedsta-

13 L. Mevik, H. Huus-Hansen, Parliamentary Oversight of the Norwegian Secret and 
Intelligence Services, [w:] Democratic Control of Intelligence Services. Containing 
Rogue Elephants, ed. H. Born, M. Caparini, Aldershot 2007, s. 143 i nast.
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wicielskiej, jakim jest parlament14. Z drugiej wszakże strony nie można 
zapominać, że od służb specjalnych oczekuje się politycznej neutralno-
ści, gdy tymczasem parlament stanowi jądro życia politycznego pań-
stwa. Dylematy te pokazują, jak trudną do skonstruowania pozostaje 
efektywna kontrola parlamentarna nad służbami specjalnymi, czyniąca 
zadość z jednej strony wymogom zachowania służb w ramach państwa 
prawnego i demokratycznego, a z drugiej zapewnienia skutecznego 
działania służb w interesie bezpieczeństwa publicznego.

Po drugie, wymagana dla tak specyfi cznego obszaru działalności pań-
stwa wiedza i umiejętności nie zawsze są dostępne parlamentarzystom, 
stąd pojawia się konieczność sięgania po ekspertów dysponujących sto-
sownym przygotowaniem15. Rozwiązania tego problemu w poszczegól-
nych państwach różnią się znacznie; niekiedy – jak wskazano – sięga 
się po parlamentarzystów z doświadczeniem rządowym w obszarze 
współpracy ze służbami, czasem pracę komisji lub poszczególnych jej 
członków wspierają eksperci, a niekiedy – co jest jednak rozwiązaniem 
mocno kontrowersyjnym, ze względu na niebezpieczne zatarcie się ról 
publicznych – w ich skład wchodzą parlamentarzyści z doświadczeniem 
pracy w służbach specjalnych.

Po trzecie, jak wskazuje się w literaturze, na skuteczność działań 
legislatywy w zakresie kontroli nad służbami specjalnymi w parlamen-
tarnych systemach rządów może mieć wpływ kluczowa dla nich reguła 
większości, która może prowadzić do powściągliwości w krytyce działań 
rządu i podległych mu służb specjalnych16. Z drugiej strony wszakże, po 
stronie deputowanych opozycyjnych może rodzić się pokusa poddawa-
nia pochopnej krytyce pracy służb specjalnych jako fragmentu szerszej 
polityki wobec rządzącej większości. 

Po czwarte, jak dowodzą obserwacje, praca w organach parlamen-
tarnych nadzorujących służby specjalne nie jest dla samych parla-
mentarzystów zbyt interesująca, gdyż wymóg tajności nie pozwala 
im zaprezentować wyborcom efektów swojej pracy17. Wreszcie, co jest 
także istotne dla oceny skuteczności tego zakresu kontroli, dość często 

14 H. Born, I. Leigh, op. cit., s. 16.
15 H. Born Learning from Best Practices of Parliamentary Oversight of the Security 

Sector, [w:] Oversight and Guidance: Th e Relevance of Parliamentary Oversight for 
Security Sector, ed. H. Born, P. Fluri, S. Lunn, Geneva Centre for Democratic Con-
trol of Armed Force 2010, s. 36.

16 M. Caparini Controlling and Overseeing Intelligence Services in Democratic States, 
[w:] Democratic Control…, s. 14.

17 H. Born, I. Leigh, op. cit., s. 77.
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obserwuje się wejście w bliskie relacje między parlamentarzystami 
a funkcjonariuszami służb specjalnych, co często prowadzi w efekcie do 
zatarcia w zachowaniach parlamentarzystów granicy między czynno-
ściami właściwymi dla kontroli parlamentarnej a lobbingiem na rzecz 
służb. Na koniec zauważyć wypada, że kontrola parlamentarna działal-
ności służb specjalnych, choć realizowana w tym przypadku na szcze-
gólnie wysokim poziomie demokratycznej legitymacji, stanowi współ-
cześnie raczej jeden z elementów szerszego systemu kontroli publicznej 
nad tymi organizacjami, niż wyłączną jej postać. Tworzą go – obok form 
parlamentarnych – zarówno wewnątrzorganizacyjne instrumenty kon-
trolne, instytucje rządowego, cywilnego nadzoru nad służbami, upraw-
nienia sądowe w zakresie kontroli niektórych form aktywności służb 
specjalnych (np. wyrażanie zgody na różne formy inwigilacji), działania 
wyspecjalizowanych państwowych instytucji kontrolnych (jak organy 
kontroli państwowej czy ombudsmani) czy organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, szczególnie ukierunkowane na ochronę praw i wolności 
jednostki18. Może to z jednej strony świadczyć o różnorodności i wielo-
aspektowości kontroli sprawowanej nad tą wrażliwą częścią aktywności 
aparatu państwowego, a jednocześnie ograniczonych możliwościach jej 
wnikliwej i kompleksowej oceny środkami parlamentarnymi. W litera-
turze przedmiotu trafnie wskazuje się zwłaszcza na ograniczenia wyni-
kające z reguły z wielopłaszczyznowego zaangażowania deputowanych 
w prace legislatywy, którzy ze względu na interes partii, ale też i oso-
bisty, nie mogą poświęcić się w całości jedynie jednemu, mało spekta-
kularnemu obszarowi, jakim jest stała i systematyczna kontrola służb 
specjalnych19.

Drugi interesujący obszar aktywności kontrolnej parlamentów ob-
serwujemy w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Stosunko-
wo dawno, co najmniej od poszerzenia Unii w 1973 roku, dostrzega 
się w literaturze (ograniczonej początkowo do duńskiego i brytyjskie-
go parlamentaryzmu) rolę legislatywy nie tylko jako organu imple-
mentującego prawo europejskie do krajowego porządku prawnego, ale 
także jako organu kontrolującego aktywność rządu na poziomie Unii. 
Na rzecz działalności kontrolnej parlamentów państw członkowskich 
Unii w tym obszarze przemawia szereg argumentów: obok wspomnia-
nych na początku silnych uzasadnień wynikających z zasad i wartości 

18 A. Wills, M. Vermeulen, H. Born, M. Scheinin, M. Wiebush, A. Th ornton, op. cit., 
s. 86.

19 Ibidem, s. 86–87. Dobrym przykładem jest częstotliwość posiedzeń Parlamen-
tarnego Gremium Kontrolnego, odbywającego posiedzenia raz na miesiąc.
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zakotwiczonych w krajowym prawie konstytucyjnym, uzasadnieniem 
podnoszonym z różną intensywnością w poszczególnych państwach 
członkowskich jest także rola, jaką odgrywa parlament narodowy 
w podtrzymywaniu poczucia suwerenności państwowej. Zaś z perspek-
tywy Unii, z biegiem czasu dostrzeżono w aktywności kontrolnej parla-
mentów krajowych państw członkowskich Unii wobec ich rządów, któ-
re, jak wiadomo, dysponują wyraźną preponderancją w sferze polityki 
europejskiej, instrument mogący redukować słynny problem, jakim jest 
defi cyt demokratyczny Unii. Fakt, ż kluczowymi dla procesu decyzyjne-
go Unii są Rada Europejska i Rada Ministrów, których skład uzewnętrz-
nia kompetencję unijną rządów państw członkowskich, stanowi silne 
uzasadnienie dla parlamentarnego monitoringu tego obszaru aktyw-
ności członków krajowych egzekutyw. Kontrola parlamentarna działań 
egzekutywy w obszarze polityki europejskiej stanowić też powinna do-
datkowe wzmocnienie demokratycznej legitymacji dla decyzji podejmo-
wanych w tym obszarze przez rząd20. Na takie postrzeganie parlamentu 
krajowego nie wpływa negatywnie wprowadzenie zasad powszechnych 
i bezpośrednich wyborów do Parlamentu Europejskiego, jak i wzmac-
nianie jego pozycji21.

Kształtowanie pozycji parlamentów narodowych w procesie integra-
cji europejskiej przeszło kilka faz, z których pierwsza trwająca co naj-
mniej do połowy lat 70. XX wieku cechowała się obojętnością legislatyw 
wobec problematyki europejskiej, „usypiając” niejako ich aktywność 
w obszarze integracji europejskiej. Wynikało to m.in. zarówno z przy-
jętego modelu podejmowania rozstrzygnięć we wspólnotowym proce-
sie decyzyjnym (zasada jednomyślności dawała pewność, że interesy 
żadnego z państw członkowskich nie zostaną zlekceważone czy pomi-
nięte), ograniczenia w tym okresie obszaru integracji europejskiej do 
wspólnej polityki rolnej i handlowej, czy stanowiska opinii publicznej 
w założycielskiej „szóstce” (państwa Beneluksu, Francja, Niemcy i Wło-
chy), wyraźnie przychylnej procesowi integracji. Rozszerzenie Unii 
o kolejne państwa w 1973 roku, zwłaszcza o Wielką Brytanię i Danię, 
w których rola parlamentów jako wyrazicieli zróżnicowanych poglą-
dów politycznych była szczególnie eksponowana, wprowadziło w orbitę 

20 S. Puntscher Riekmann, In Search of Lost Norms: Is Accountability the Solution of 
Legitimacy Problems of European Union?, „Comparative European Politics” 2007, 
No. 1 (5), s. 121 i nast.

21 R. Katz, B. Wessels, Th e European Parliament, the National Parliaments, and Eu-
ropean Integration, Oxford 1999; R. Corbett, Th e European Parliament’s Role in 
Closer EU Integration, Gordonsville 2002.
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państw unijnych model bardziej zaangażowanej w sprawy europejskie 
legislatywy22, co zresztą nie pozostało bez związku z poszerzaniem za-
kresu przedmiotowego integracji (m.in. dotyczącym jednolitego rynku 
wewnętrznego). Na marginesie warto też dostrzec, że wraz ze wspo-
mnianym rozszerzeniem Unii, w jej zasięgu znalazły się po raz pierwszy 
państwa określane mianem eurosceptycznych, co także przyczyniło się 
do nowej, nieznanej wcześniej w państwach „rdzenia” Unii, aktywności 
parlamentów w obszarze europejskim.

Wraz z postępującą integracją ekonomiczną i polityczną Unii (obej-
mującą z biegiem czasu tzw. trzy fi lary Unii), ulegała przekształceniu 
pozycja ustrojowa parlamentów w wewnętrznym porządku krajowym23. 
Systematyczny odpływ kompetencyjny organów państw członkowskich 
na rzecz Unii doprowadza do pojawiania się dysproporcji zadaniowo-
kompetencyjnej między legislatywą a egzekutywą. Po stronie parla-
mentu systematycznie redukuje się możliwość samodzielnego stano-
wienia regulacji ustawowych (na rzecz coraz częstszego, wykonawczego 
w swym charakterze, implementowania prawa unijnego), gdy tymcza-
sem egzekutywa, poprzez swą aktywność na szczeblu takich organów 
Unii, jak Rada czy Rada Europejska, niejako „ucieka” od kontroli par-
lamentarnej w odniesieniu do jej samodzielnej, niewykonawczej sfery 
inicjatywno-politycznej. Co więcej, to egzekutywa poprzez swą dzia-
łalność na szczeblu Unii przyczyniając się do podejmowania przez nią 
nowych przedsięwzięć, pośrednio określa formy ich wkomponowania 
w porządek prawny i ustrojowy państw członkowskich, co stawia także 
parlamenty przed faktami dokonanymi. W tym stanie rzeczy przedefi -
niowaniu ulec musiała funkcja kontrolna parlamentów państw człon-
kowskich Unii. Zmienia swój charakter kontrola wykonywania przez 
egzekutywę ustawodawstwa, z racji słabnięcia poziomu samodzielnej 
jego determinacji przez legislatywę, a w odniesieniu do samodzielnego 
władztwa rządu musi próbować uwzględnić dwie zasadnicze płaszczy-
zny jego aktywności – unijną i krajową, często zresztą zdeterminowaną 
instrumentami oddziaływania unijnego.

Impulsy wspierające funkcję kontrolną parlamentów państw człon-
kowskich Unii w zakresie polityki europejskiej znaleźć można na pozio-
mie prawa europejskiego. Kolejne traktaty, z Maastricht, Amsterdamu 
i Lizbony, powoli i raczej zachowawczo rozszerzały udział parlamentów 

22 W parlamentach obu państw w związku z wejściem do Unii powołano m.in. ko-
misje do spraw europejskich zaangażowane w stały monitoring problematyki 
integracyjnej.

23 K. Wojtyczek Przekazywanie kompetencji państwa organizacjom międzynarodo-
wym. Wybrane zagadnienia prawnokonstytucyjne, Kraków 2007, s. 335 i nast.
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państw członkowskich w procesie rządzenia Unii, źródeł czego należy 
doszukiwać się zarówno w naturalnej dla każdej z egzekutyw tenden-
cji do unikania nadmiernej kontroli parlamentarnej, jak i równoległym 
rozwijaniu reprezentacji narodowych lokowanych w Parlamencie Euro-
pejskim. Pamiętać też należy o występujących w bardzo zróżnicowanym 
natężeniu inklinacjach parlamentu do ścisłej kontroli polityki unijnej 
rządów.

Bez wątpienia, na możliwe znaczenie parlamentów krajowych w Unii 
wskazuje też art. 12 Traktatu o Unii w brzmieniu ustalonym przez 
Traktat z Lizbony „Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniają się do 
prawidłowego funkcjonowania Unii” oraz Protokół nr 1 w sprawie roli 
parlamentów narodowych w Unii Europejskiej. Jednak w obszarze nas 
interesującym, to jest zakresu oddziaływania kontrolnego parlamentu 
na rząd w obszarze jego aktywności na szczeblu Unii, wspomniany Pro-
tokół odsyła wyraźnie do „organizacji i praktyki konstytucyjnej” każde-
go z państw członkowskich. 

Z drugiej strony, wynikające z art. 12 Traktatu o Unii Europejskiej 
jak i Protokołu nr 1, uprawnienia konsultacyjne czy określające ramy 
współpracy komisji europejskich parlamentów krajowych, stanowić 
mogą wzmocnienie uprawnień kontrolnych parlamentów narodo-
wych względem rządów. Jest to szczególnie wyraźne tam, gdzie Pro-
tokół przewiduje instytucję przekazywania dokumentów konsultacyj-
nych (takich, jak białe i zielone księgi oraz komunikaty) czy projektów 
ustawodawczych bezpośrednio izbom parlamentów krajowych, z po-
minięciem rządów. W ten sposób zlikwidowano jedną z dolegliwości 
obserwowanych na linii parlament–rząd, związany z ociąganiem się 
rządów z przekazywaniem odpowiednich dokumentów unijnych parla-
mentom. Podobny kierunek widać w określeniu sześciotygodniowego 
terminu, w trakcie którego parlamenty mogą przedstawić swoje stano-
wisko w konsultowanych kwestiach. Jednak efektywność korzystania 
z uprawnień kontrolnych zależy już od regulacji krajowych, głównie 
prawa parlamentarnego. Przyjęty model pracy parlamentu i pracy jego 
organów w obszarze prawa europejskiego (choćby dylemat: jedna czy 
kilka specjalistycznych komisji europejskich sprawujących pieczę nad tą 
problematyką), gotowość parlamentarzystów do angażowania się w ich 
prace, możliwość korzystania z zaplecza eksperckiego, a także otwar-
tość rządu na współpracę z parlamentem, przesądzają o skuteczności 
korzystania z uprawnień przewidzianych w Protokole nr 1.

Wreszcie pamiętać należy, że oddziaływanie parlamentów krajowych 
na sprawy europejskie, choć poszerzone wspomnianymi aktami, pozo-
staje wybitnie opiniodawcze. Wraz z rozszerzaniem się Unii, siła od-
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działywania pojedynczych parlamentów, a pamiętajmy, że w przypadku 
parlamentów dwuizbowych są to uprawnienia obu izb, słabnie.

Jak wskazano, bez wątpienia wpływ zasadniczy na funkcjonowanie 
Unii mają rządy państw członkowskich, które odpowiadają za politykę 
europejską. To zaś rodzi pytanie, do jakiego stopnia parlamenty państw 
członkowskich kontrolują rządy w tym obszarze. 

Funkcja kontrolna parlamentów narodowych w odniesieniu do poli-
tyki europejskiej rządów państw członkowskich realizowana jest za po-
średnictwem tradycyjnych jej instrumentów, a więc przede wszystkim 
w drodze prac komisji parlamentarnych, poprzez debaty i pytania par-
lamentarne24. Z perspektywy skali zaangażowania parlamentów krajo-
wych w kontrolę europejskiej aktywności rządów, można dostrzec kilka 
modeli postępowania parlamentarnego. Pierwszą grupę tworzą pań-
stwa, w których problematyka europejska nie stanowi przedmiotu sil-
nego zaangażowania parlamentu. Parlamenty tych państw nie dokonu-
ją systematycznego przeglądu projektów unijnych im przekazywanych, 
w relacjach z rządem dominują raczej konsultacje stanowiska zajmowa-
nego przez rząd w pracach Unii, niż próby determinacji ich działania. 
Do tej grupy państw zaliczamy zarówno niektóre państwa założyciel-
skie Unii (Belgia, Luksemburg), jak i państwa o krótszym stażu w Unii 
(Hiszpania, Portugalia, Cypr, Grecja). Druga grupa państw skupia swą 
aktywność na konsultowaniu dokumentów unijnych, bez próby jednak 
determinowania stanowiska rządu, który w efekcie ma nieskrępowa-
ną w zasadzie swobodę działania na szczeblu Unii. Wśród tych państw 
znajdują się Czechy, Francja, Irlandia, Bułgaria, Rumunię. Silniejszą 
formę oddziaływania parlamentów, łącznie z prawem determinowania 
stanowiska rządu znajdujemy w Austrii, na Węgrzech czy Izbie Drugiej 
holenderskich Stanów Generalnych, przy czym niekiedy te silne upraw-
nienia są przedmiotem regulacji jak w przypadku art. 23 Konstytucji 
Austrii. Wreszcie system szczegółowego monitorowania europejskiej 
aktywności rządów, z możliwością wiązania swobody działania człon-
ków rządu na arenie europejskiej w drodze ścisłych instrukcji znane są 

24 Oczywiście, stosowano niekiedy także specyfi czne rozwiązania własne znane 
prawu parlamentarnemu poszczególnych państw członkowskich, jak np. dele-
gacje obu izb parlamentarnych we Francji działające w tym obszarze od 1979 r. 
D.G. Dimitrakopoulos, Incrementalism and Path Dependence: European Integration 
and Institutional Change in National Parliaments, „Journal of Common Market 
Studies” 2001, No. 3, s. 408; K. Auel, Democratic Accountrability and National Par-
liaments: Redefi ning the Impact of Parliamentary Scrutiny in EU Aff airs, „European 
Law Journal” 2007, No. 4, s. 487 i nast.
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Danii, Szwecji, Finlandii, krajom nadbałtyckim i Słowenii. W obu ostat-
nich postawach obserwujemy wyraźne przekształcanie się funkcji ściśle 
kontrolnej w próbę inspiracji działań rządu25.

Warto przy tym podkreślić, że przyjęta praktyka w poszczególnych 
państwach pozostaje w niewielkiej zależności od instrumentów praw-
nych posiadanych przez poszczególne parlamenty. Co więcej, niektó-
re z tych parlamentów, jak choćby francuskie Zgromadzenie Narodo-
we, wzmocniły swą pozycję ustrojową, co jednak nie przełożyło się na 
zmiany w traktowaniu tego obszaru aktywności rządów. W efekcie więc 
dostrzec można całą paletę postaw w zakresie faktycznego wykorzysta-
nia instrumentów kontroli parlamentarnej w obszarze polityki unijnej 
rządów państw członkowskich. Z jednej strony odnotowujemy reduk-
cję ich wykorzystania na przykład do stosunkowo umiarkowanego wy-
siłku wyspecjalizowanych komisji parlamentarnych, gdy przeciwległy 
biegun zachowań obejmuje szerokie stosowanie wszelkich dostępnych 
środków kontroli, od instrumentów posiadanych przez indywidualnych 
deputowanych, poprzez aktywne prace komisji parlamentarnych (nie-
kiedy w oparciu o zasadę dekoncentracji zadań parlamentarnych w sfe-
rze polityki europejskiej obejmuje to kilka komisji legislatywy), po dzia-
łania realizowane na posiedzeniach plenarnych parlamentu, w trakcie 
których prowadzone są, przykładowo, gorące debaty nad problemami 
wynikającymi z udziału państwa w Unii26.

Rodzi się pytanie o powody tak różnorodnych praktyk parlamentar-
nych w omawianym obszarze. Istnieje kilka przyczyn tego stanu rzeczy. 
Po pierwsze, wydaje się, że istotny wpływ na oddziaływanie parlamen-
tów narodowych na politykę europejską rządu ma zmiana, jaka dokonała 
się w procedurze decyzyjnej Rady Europejskiej. W tych obszarach, gdzie 
decyzje zapadają kwalifi kowaną większością głosów, sprzeciw państwa 
członkowskiego wymuszony stanowiskiem parlamentu narodowego 
może okazać się zbyt samotny, aby móc przeciwdziałać przegłosowa-
niu. Tym samym moc sprawcza stanowiska zajętego przez parlament 
krajowy (izbę) wyraźnie ulega osłabieniu. Dodatkowym wzmocnie-
niem pozycji rządu jest także zasada poufności czynionych w Radzie 

25 Szerzej o możliwych klasyfi kacjach parlamentów narodowych z perspektywy ich 
wpływu na politykę unijną zob.: T. Saalfeld, Deliberate Delegation or Abdication? 
Government Backbenchers, Ministers and European Union Legislation, „Journal of 
Legislative Studies” 2005, No. 3–4 (11), s. 347 i nast.; T. Raunio, Holding Govern-
ments Accountable in European Aff airs: Explaining Cross-National Variation, „Jour-
nal of Legislative Studies” 2005, No. 11(34), s. 319 i nast.

26 K. Auel, T. Raunio, National Parliaments, Electorates and EU Aff airs, Wien 2012, 
s. 47 i nast.
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Europejskiej ustaleń, co nie pozwala w sposób czytelny ocenić stanowi-
ska zajętego przez przedstawiciela rządu.

Po drugie, wzrastająca świadomość jedynie cząstkowego przyczynia-
nia się rządu państwa członkowskiego do decyzji Rady skutkuje innym 
podejściem do rządu, niż w tych obszarach, w których jest samodziel-
nym decydentem, a więc w sprawach krajowych. To prowadzi do sytu-
acji, w której podejmowane środki kontrolne w obszarze europejskiej 
aktywności rządów mają charakter soft. Przeważają konsultacje, obszer-
ne informacje członków rządu o zajętym stanowisku czy parlamentarna 
wymiana poglądów w trakcie debat. Innym powodem, dla którego tak 
się dzieje, jest też wyraźna przewaga działań parlamentarnych ex post, 
a więc po podjęciu potencjalnie kontestowanej przez parlament decyzji. 
W efekcie nawet drastyczne środki, jak choćby wotum nieufności, nie 
zmieniają zaistniałego stanu rzeczy.

Po trzecie, wydaje się, że na zakres i intensywność zaangażowania 
się parlamentów narodowych w sferze polityki europejskiej istotny 
wpływ ma nastawienie opinii publicznej, często – być w może nadmier-
nym skrócie – ujmowane jako eurosceptycyzm lub euroentuzjazm. Nie 
przesądzając o bezwarunkowym wpływie tego czynnika na pracę par-
lamentu, warto dostrzec odmienne podejście do tej problematyki par-
lamentów państw założycielskich Unii od państw przyjmowanych przy 
okazji kolejnych tur jej poszerzania27. 

Także współpraca międzynarodowa organów wyspecjalizowanych 
w sprawach wspólnotowych parlamentów narodowych, jak nazywane 
jest forum współpracy komisji parlamentów krajowych ds. europej-
skich, nie stało się bodźcem dla jednolitego trendu wzmacniania roli 
tych organów w ich kontrolnej aktywności wobec rządu28. Nie uległy, 
jak dotąd, spełnieniu nadzieje na ujednolicenie postaw, poziomu zaan-
gażowania i mechanizmów działania wyspecjalizowanych komisji par-
lamentarnych, a tym samym większą solidarność parlamentów narodo-
wych w ich wysiłkach na rzecz budowania swej pozycji w ramach Unii 
w oparciu o zasadę subsydiarności.

Oba wskazane tu przykłady pokazują z jednej strony na próby posze-
rzania zakresu przedmiotowego kontroli parlamentarnej, lecz z drugiej 

27 Kwestia ta stanowi przedmiot intensywnych badań w obszarze nauk ustrojo-
wych; na przykładzie państw przyjętych do UE w XXI w. interesujące hipotezy 
badawcze przedstawia J. Karlas, Parliamentary Control of EU Aff airs in Central 
and Eastern Europe: Explaining the Variation, „Journal of European Public Policy” 
2011, No. 2, s. 258 i nast.

28 R. Grzeszczak Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej, Wrocław 
2004, s. 164 i nast.
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– na ograniczenia, jakie napotyka kontrola parlamentarna. Ogranicze-
nia te tkwią w pierwszej kolejności w samym charakterze parlamentu, 
a więc organu, w skład którego nie wchodzą wyspecjalizowani funkcjo-
nariusze dysponujący fachową wiedzą. Rodzi to nie tylko konieczność 
wzmocnienia działań parlamentarnych czynnikiem fachowym, ale tak-
że uzależnia moc decyzyjną parlamentarzystów od oceny, co prawda fa-
chowej i merytorycznej, ale pozaparlamentarnej.

Wreszcie pamiętać należy, że parlament jest organem, którego na-
turalnym środowiskiem jest jawność i uzależnienie od wpływu opinii 
publicznej. Tymczasem w obu wskazanych zakresach parlament do-
konuje kontroli w obszarze objętym tajnością (służby specjalne), albo 
w obszarze niebudzącym szerszego zainteresowania społecznego (pro-
blematyka europejska). Dla parlamentarzystów oznacza to wyraźną 
trudność w spożytkowaniu do celów politycznych, w tym wyborczych, 
ich aktywności we wspomnianych obszarach. To oczywiście zmniejsza 
ich determinację w obu zakresach kontroli.


