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Zamierzenia badawcze zespołu autorskiego są czytel-
ne, jasno wyłożone, zasługujące na aprobatę. Autorzy po-
stanowili skoncentrować się nie tyle na klasycznym zrefero-
waniu kształtów instytucji, bo to ma swój opis w literaturze 
przedmiotu, ale na zaprezentowaniu jak najszerszego wa-
chlarza praktycznych rozwiązań istniejących w różnych pań-
stwach świata, w tym zwłaszcza tych instytucji i procedur, 
które są mniej znane praktyce ustrojowej Europy Środko-
wo-Wschodniej. W podejściu zespołu autorskiego akcentu-
je się zwłaszcza wskazanie nowych procedur, istotnych dla 
przemian społeczeństwa obywatelskiego. Słuszne jest bo-
wiem założenie, że w społeczno-politycznych procesach de-
cyzyjnych istotnie ważyć będą nowe techniki pozyskiwania 
i przekazu informacji.
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Słowo wstępne

Współcześnie przedstawicielska forma jest zasadniczą, jeżeli nie wyłączną formą 
sprawowania władzy w wielu państwach. Nie oznacza to jednak, że brak jest instytucji 
i towarzyszących im procedur, które identyfikować będziemy z instytucjami demokracji 
bezpośredniej, a więc takimi, których celem jest umożliwienie osobiście działającym 
obywatelom wyrażenia swojej woli (również w postaci przedłożenia konkretnej propo-
zycji rozwiązań) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkretnej sprawy publicznej. 

Najbardziej znaną instytucją demokracji bezpośredniej jest bez wątpienia referen-
dum. Warto jednak pamiętać, że obok tej instytucji istnieje wiele innych procedur, które 
umożliwiają obywatelom partycypację w różnego rodzaju mechanizmach rządzenia lub 
współrządzenia państwem (wspólnotą). Prezentowana publikacja ma w założeniu przed-
stawić jak najszerszy wachlarz praktycznych rozwiązań istniejących w różnych pań-
stwach świata. Jej celem jest także wskazanie nowych procedur, które – być może – 
w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizują (lub przewartościują) dotychczasowe sposoby 
wykorzystania klasycznych do tej pory instytucji (procedur) demokracji bezpośredniej. 
Mając bowiem na uwadze zachodzące przemiany społeczne, łączące się z procesem 
wzmacniania standardów społeczeństwa obywatelskiego, konieczne było też zwrócenie 
uwagi na nowe techniki pozyskiwania i przekazu informacji, mające istotny wpływ na 
kształtowanie się nowatorskich procedur i technologii wykorzystywanych w procesach 
decyzyjnych (szerzej wyrażania woli).

Mając to na względzie, zarówno Redaktorzy, jak i Autorzy poszczególnych opraco-
wań skupili się nie tylko na zaprezentowaniu praktyki wykorzystania klasycznych insty-
tucji demokracji bezpośredniej (te bowiem zostały już w zasadzie kompleksowo zapre-
zentowane w literaturze przedmiotu), ale przede wszystkim na tych instytucjach 
i procedurach, które są mniej znane w praktyce państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

Prezentowana publikacja jest efektem kilkunastomiesięcznej pracy członków Koła 
Naukowego Prawa Konstytucyjnego i zaproszonych gości. Autorzy, w przeważającej 
części będący doktorantami oraz studentami różnych roczników, podjęli się zadania am-
bitnego, wymagającego wiele pracy i poświęcenia. Efekt ich pracy jest dowodem na to, 
że ciekawość i zacięcie badawcze jest cechą nie tylko zawodowych badaczy nauki, ale 
również pasjonatów i to także takich, którzy dopiero zaczynają studia prawnicze. 

Redaktorzy oraz Autorzy mają nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do 
pogłębienia badań nad problematyką instytucji demokracji bezpośredniej, a także stanie 
się rzeczową pomocą naukową i dydaktyczną.

Redaktorzy
Wrocław, październik 2016 r.
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