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Ułuda zwycięstwa – proces nowelizacji rosyjskiej konstytucji 

Władimir Putin w styczniu br. w czasie dorocznego orędzia zapowiedział 

wprowadzenie zmian do konstytucji Federacji Rosyjskiej. Ich głównym 

propagandowym celem jest wzmocnienie konstytucyjnego akcentu na politykę 

społeczną i wartości duchowo-etyczne, a realnym – umożliwienie Putinowi 

ubiegania się o urząd prezydenta w 2024 roku. Tygodniowe głosowanie 

obywateli nad pakietem poprawek poprzedziła tendencyjna kampania 

informacyjna, wskazująca jedynie na pozytywne strony nowelizacji, a także 

kilkukrotne wystąpienia szefa państwa w związku z obchodami rocznicowymi 

Dnia Zwycięstwa oraz zapowiedź wypłaty powszechnego świadczenia 

socjalnego dla Rosjan w związku z epidemią koronawirusa. Sam przebieg 

plebiscytu był bliski farsie, a jego wyniki, chociaż interpretowane przez Kreml 

jako osobisty sukces Putina, kryją w sobie wiele niebezpiecznych dla rosyjskiej 

elity zjawisk. Sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań został zauważony 

także w środowisku wojskowych. 

Wprowadzenie zmian do konstytucji Federacji Rosyjskiej Władimir Putin zapowiedział 

w czasie orędzia do Zgromadzenia Federalnego 15 stycznia 2020 roku. Wskazał 

jednocześnie, że mają one dotyczyć tylko tych części, które nie wymagają specjalnego 

trybu przyjęcia opisanego w samej ustawie zasadniczej. Tego też dnia powołał grupę 

roboczą odpowiadającą za pracę nad nowelizacją, a jej pierwszy projekt został złożony 

już 20 stycznia br. Duma Państwowa, niższa izba parlamentu, przyjęła go ostatecznie 

10 marca br. (tego samego dnia tuż przed głosowaniem pojawiła się poprawka 

pozwalająca Putinowi kandydować na prezydenta w 2024 i 2030 roku), Rada Federacji – 

izba wyższa – 11 marca br. Kolejne dwa dni były czasem akceptowania poprawek przez 

organy ustawodawcze podmiotów federacji. Putin podpisał nowelę 14 marca br. i tego 

samego dnia wysłał ją do Sądu Konstytucyjnego, który po dwóch dniach obrad 

(dodatkowo był to weekend) orzekł zgodność z ustawą zasadniczą. Chociaż nie było to 

niezbędne, prezydent wielokrotnie zaznaczał, że zmiany wejdą w życie po przyjęciu ich 

przez obywateli w ramach „powszechnego głosowania” (nie referendum, które 

wymagałoby frekwencji na poziomie 50 proc.). Początkowo zostało ono zaplanowane na 

22 kwietnia br., jednak z uwagi na epidemię jego przeprowadzenie zostało przełożone na 

1 lipca br. (formalnie trwało ono już od 25 czerwca). Z uwagi na sytuację epidemiczną 

dopuszczono różne możliwości oddania głosu1 (podniosło to frekwencję, o którą 

najbardziej obawiały się rosyjskie władze). W mediach i na ulicach pojawiło się wiele 

reklam popierających wprowadzane poprawki, oficjalnie jednak Centralna Komisja 

Wyborcza (CKW) wskazywała, że mają one charakter „informacyjny”, a ustawa regulująca 

głosowanie nie przewiduje agitacji „za” lub „przeciw” (o wydzielenie czasu antenowego 

na ten drugi wariant wnioskowali działacze nieformalnej kampanii „Nie”, w połowie 

marca br. strona kampanii została zablokowana na wniosek Roskomnadzoru). Ponadto, 

głosowanie 206 zmian w ustawie zasadniczej miało charakter pakietowy – można było 

się opowiedzieć jedynie ogólnie „tak” lub „nie”, a nie w odniesieniu do każdej odrębnie. 
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Zmiany wprowadzono tymczasem aż do 41 artykułów, dodano także 5 nowych (nie 

zawsze zachowując relację dotychczasowej treści z nowelizacją), co sprawia, że w Rosji 

w praktyce pojawiła się konstytucja „putinowska” w miejsce „jelcynowskiej”. 

Wiosną, na początkowym etapie walki z rozprzestrzenianiem się COVID-19, główne 

akcenty były rozłożone na kwestie zdrowotne oraz gospodarcze. Z czasem zaczął jednak 

powracać temat poprawek do konstytucji. Coraz wyraźniej podkreślano w mediach, 

że zaproponowane przez prezydenta socjalne kierunki „sprawdziły się” w warunkach 

sytuacji epidemicznej i należy je jak najszybciej włączyć do ustawy zasadniczej w procesie 

powszechnego głosowania. Mało miejsca w publicznej dyskusji poświęcano kwestiom 

zmian w systemie władzy (w tym sądownictwa czy samorządu lokalnego) oraz 

tzw. „wyzerowaniu” liczby kadencji prezydenckich Putina (ta kwestia początkowo nawet 

nie znalazła się na oficjalnej stronie informującej o nowelizacji). 

Putin kupuje głosy 
Głównym tematem orędzia Putina z 23 czerwca br. były rezultaty walki 

z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Poza wykazywaniem, że Rosja świetnie sobie 

poradziła w stanie zagrożenia epidemicznego, prezydent zapowiedział także kolejne 

wsparcie socjalne dla obywateli. Przedłużono przede wszystkim dodatki pieniężne dla 

personelu medycznego, który pracuje z chorymi na COVID-19, a także dla pracowników 

socjalnych.  

Najistotniejszym wsparciem okazało się wydzielenie w lipcu środków na wypłatę 10 tys. 

rubli (około 140 dolarów) na każde dziecko w wieku 3-15 lat (włącznie). Jest to kwota 

sięgająca 85 proc. średniej rosyjskiej płacy minimalnej (tzw. MROT). Po raz pierwszy tak 

powszechny transfer został zaanonsowany przez Putina 11 maja br., wraz z formalnym 

zakończeniem okresu samoizolacji, i był wypłacany w czerwcu. Spotkał się on 

z pozytywnym przyjęciem społecznym (badania opinii publicznej wskazywały, że 

95 proc. popiera tego rodzaju działanie antykryzysowe2). Kontynuowane będzie także 

wsparcie dla rodzin z dziećmi do lat 3, w których rodzice stracili pracę (zasiłek na dziecko 

w wysokości 3 tys. rubli – około 40 dolarów – oraz maksymalny zasiłek dla bezrobotnych 

równy MROT). 

Prezydent zapowiedział też rozszerzenie dotychczasowych programów – preferencyjnym 

kredytem hipotecznym można sfinansować droższe mieszkania3, zwiększona zostanie 

pula środków na kredyty dla pracodawców (z możliwością ich umorzenia przy 

zachowaniu odpowiedniego poziomu zatrudnienia), władze regionalne uzyskają 

dodatkowe 100 mld rubli (1,4 mld dolarów) na walkę z epidemią.  

W ramach orędzia pojawiły się także deklaracje w zakresie podatków. Podniesiona 

zostanie stawka podatku z 13 do 15 proc. dla najbogatszych4 (dla kwoty powyżej 5 mln 

rubli rocznie – około 72 tys. dolarów) a uzyskane środki szacowane na 60 mld rubli 

(860 mln dolarów) mają zasilać fundusz na leczenie dzieci z chorobami rzadkimi (w Rosji, 

podobnie jak w wielu krajach Europy, przeprowadzane są liczne publiczne zbiórki m.in. 

na „najdroższy lek świata” pomocny w terapii rdzeniowego zaniku mięśni). Zmniejszenie 

obciążeń czeka z kolei sferę IT, co ma przyspieszyć jej rozwój na terenie Rosji (składki 
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spadną z 14 do 7,6 proc., a podatek od zysku z 20 do 3 proc.) i sprawić, że warunki jej 

działalności będą konkurencyjne w skali globalnej. Putin podkreślał, że wśród 

pracowników IT większość stanowią ludzie młodzi i wykształceni, stąd może być to 

traktowane jako zachęta dla nich do pozostania w kraju. 

Wśród planów wskazano także wielokrotnie wspominaną poprawę klimatu biznesowego 

– zmniejszenie barier biurokratycznych i administracyjnych, które mają być ważnym 

czynnikiem odbudowy gospodarczej po tegorocznym kryzysie. Putin podał, że w kwietniu 

PKB kraju zmniejszył się o 12 proc., a liczba osób korzystających ze wsparcia dla 

bezrobotnych wzrosła z 720 tys. do 2,5 mln osób. Zbliżająca się globalna recesja 

i zahamowanie procesów globalizacji i integracji, każą więc skupić się Rosji przede 

wszystkim na własnym potencjale. 

Po szeroko opisanych uwarunkowaniach obecnej sytuacji oraz przedstawieniu kolejnych 

transferów społecznych, Putin odniósł się także do mającego odbyć się tydzień później 

głosowania nad poprawkami do konstytucji (w formie przedterminowej zaczynało się 

ono jednak już 2 dni po orędziu). Wpisał się w przedstawianą oficjalnie narrację o tym, że 

ich przyjęcie zagwarantuje pewny, dynamiczny i długotrwały rozwój Rosji, a nowe 

przepisy będą także podstawą do stawiania większych wymagań polityce społecznej 

i ekonomicznej. Można stwierdzić, że prawie godzinne wystąpienie prezydenta było 

ukierunkowane głównie na stworzenie dobrego klimatu przed nadchodzącym 

plebiscytem. Dla władzy istotny był rezultat oraz frekwencja, a bezpośredni i powszechny 

transfer finansowy dla rosyjskich rodzin wsparł w praktyce dotychczas retoryczne 

deklaracje władz. 

Głosowanie w kwestii konstytucji poprzedzało upamiętnienie wydarzeń związanych 

z historią Wielkiej Wojny Ojczyźnianej – 22 czerwca br. Putin odwiedził nowo 

wybudowaną cerkiew sił zbrojnych (początkowo miała być w niej także mozaika 

z podobizną prezydenta), 24 czerwca na Placu Czerwonym odbyła się przełożona parada 

zwycięstwa, a 30 czerwca br. Putin wraz z Aleksandrem Łukaszenką otworzyli uroczyście 

memoriał pod Rżewem (obwód twerski). Przy tej ostatniej okazji prezydent skierował 

kolejne orędzie do Rosjan, w którym odnosząc się do bohaterstwa przodków wzywał do 

głosowania nie tyle za poprawkami, ile za przyszłością kraju (którym ma być dobre 

wykształcenie i służba zdrowia, właściwa ochrona socjalna, efektywna władza, stabilność, 

bezpieczeństwo i godne życie). Poparcie dla tych zasad ma być dla Rosjan wyborem 

wartości i obrazu przyszłej ojczyzny, którą chcą zostawić swoim wnukom. Narracja 

prezydenta skupiała się jedynie wokół propagandowych socjalno-ideologicznych haseł, 

wpisywanych do konstytucji, przemilczała z kolei kwestie zmian w systemie trójpodziału 

władzy czy samo „wyzerowanie” jego kadencji.  

Kluczowe zmiany w konstytucji 
Niezależnie od socjalnych deklaracji wpisywanych do ustawy zasadniczej, głównym 

powodem nowelizacji konstytucji jest możliwość „wyzerowania” liczby kadencji Putina. 

Dotychczas wykorzystał on przepis mówiący o możliwości pełnienia funkcji prezydenta 

przez „dwie kadencje z rzędu”, czego rezultatem była 4-letnia prezydentura Dmitrija 



17.07.2020 | Analiza OSPP 39 | Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej 

6 | 

Miedwiediewa (po niej nastąpiło także wydłużenie kadencji głowy państwa z 4 do 6 lat). 

Zgodność z obecną treścią konstytucji wymagałaby rezygnacji Putina z reelekcji 

i minimum 6-letniej „przerwy” w sprawowaniu dotychczasowej funkcji. Poza 

wyzerowaniem, w nowej redakcji nie będzie formuły „z rzędu” co ma nie dopuścić by 

ktokolwiek w przyszłości pełnił ten urząd więcej niż dwie kadencje w ogóle. 

Po styczniowym orędziu sugerowano możliwość przejścia Putina na inne stanowisko, 

wzmocnione w ramach systemu władzy poprzez nowelizację konstytucji (np. Rady 

Państwowej). Ostatecznie, w trakcie rozpatrywania projektu zmian w Dumie Państwowej, 

deputowana Walentyna Tierieszkowa w ostatniej chwili zgłosiła poprawkę, zgodnie 

z którą liczba kadencji dotychczasowych prezydentów Rosji nie byłaby uwzględniana po 

wejściu w życie nowej redakcji ustawy zasadniczej. Inny deputowany zgłosił z kolei 

propozycję przedterminowych wyborów parlamentarnych (dopiero po nich Duma 

uzyska oficjalnie dodatkowe uprawnienia). Tego samego dnia w niższej izbie parlamentu 

wystąpił Putin, popierając pierwszą inicjatywę (pod warunkiem pozytywnej opinii Sądu 

Konstytucyjnego FR), a krytykując drugą (wobec czego została ona wycofana).  

Sąd Konstytucyjny FR, który w 1998 roku nie zezwolił Borysowi Jelcynowi 

na kandydowanie po raz trzeci, po dwóch dniach „rozpatrywania” sprawy wyraził 

akceptację przedstawionego rozwiązania. Pozwalać ma na to właśnie poprawka 

zgłoszona przez Tierieszkową, która ponadto uwzględnia „konkretne historyczne 

czynniki”, w tym stopień zagrożenia dla państwa i społeczeństwa oraz stan systemu 

politycznego i gospodarczego. Kwestia potrzeby stabilności była niejednokrotnie 

wskazywana przez polityków. Sam Putin oświadczył, że gdyby nie ta poprawka, za dwa 

lata urzędnicy zamiast normalnie pracować, zaczną się oglądać na to, kto może zostać jego 

następcą.  

W odniesieniu do stanowiska prezydenta, istotna jest także zmiana wymagań, stawianych 

potencjalnemu kandydatowi. Cenzus osiedlenia został wydłużony z 10 do 25 lat, nie 

można także wcześniej posiadać obywatelstwa innego kraju, prawa pobytu lub 

równoważnego mu prawa. Urzędująca głowa państwa nie może posiadać oraz otwierać 

rachunków i lokat w bankach za granicą. 

W ramach kompetencji prezydenckich szersza staje się kontrola prezydenta nad 

poszczególnymi organami i urzędami federalnymi. Będzie on mógł arbitralnie decydować, 

nad którymi jednostkami w ramach struktury federalnej władzy wykonawczej 

(przedstawiana mu przez premiera) chce sprawować bezpośredni nadzór. Dotychczas 

głowa państwa zgłaszała określonym izbom parlamentu kandydatury prezesa banku 

centralnego, sędziów Sądu Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego, Prokuratora 

Generalnego i jego zastępców oraz głównych prokuratorów podmiotów. Obecnie ma 

szersze możliwości mianowania prokuratorów wszystkich szczebli (wystarczy, że taki 

tryb będzie przewidywać ustawa federalna). Zgłasza też obu izbom parlamentu 

kandydatury na szefa Izby Obrachunkowej (odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli), jego 

zastępców oraz wszystkich audytorów. O ile mianowanie wiąże się z jakąś formą 
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akceptacji lub konsultacji z organami ustawodawczymi, o tyle dymisja zwykle pozostaje 

arbitralną decyzją prezydenta. 

Tabela 1. Porównanie wybranych przepisów konstytucji przed nowelizacją z 2020 roku 
i po niej. 

Przed nowelizacją Po nowelizacji 
Premier 
Mianowanie za zgodą Dumy Państwowej, 
brak możliwości dymisji (chcąc zmienić 
premiera trzeba było zdymisjonować 
cały rząd) 

Mianowanie po zatwierdzeniu kandydatury 
przez Dumę Państwową (kandydat zgłaszany 
przez prezydenta), możliwość dymisji 
premiera bez dymisji rządu 

Zastępcy premiera i federalni ministrowie 

Mianowanie i dymisja na wniosek premiera 
(mianowanie przez prezydenta ministrów 
bezpośrednio podporządkowanych mu 
departamentów federalnych było kwestią 
regulowaną w ramach niższych aktów 
prawnych, głównie dekretu o strukturze 
federalnych organów władzy wykonawczej) 

Mianowanie po akceptacji ze strony Dumy 
Państwowej (za wyjątkiem wskazanych 
niżej) oraz ich dymisja; 
Mianowanie po konsultacjach z Radą 
Federacji i dymisja ministrów właściwych do 
spraw: obrony, bezpieczeństwa państwa, 
spraw wewnętrznych, sprawiedliwości, 
spraw zagranicznych, sytuacji 
nadzwyczajnych, bezpieczeństwa 
publicznego 

Federalne organy władzy wykonawczej 

Brak regulacji na poziomie konstytucji 

Zatwierdzanie struktury, samodzielne 
wskazanie organów, w których będzie 
sprawowane bezpośrednie kierownictwo 
prezydenta; 
Mianowanie po konsultacjach z Radą 
Federacji szefów organów właściwych do 
spraw, wskazanych przy federalnych 
ministrach, możliwość ich dymisji 

Prezes banku centralnego 
Przedstawienie Dumie Państwowej zarówno 
kandydatury do mianowania, jak 
i wnioskowanie o dymisję 

Procedura nie uległa zmianie 

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego 

Kandydatury przedstawiane Radzie Federacji, 
brak możliwości dymisji (ta jedynie 
w kompetencji kolegium sędziowskiego, które 
wybiera także prezesa i jego zastępców) 

Przedstawianie Radzie Federacji kandydatur 
na przewodniczących i zastępców oraz 
poszczególnych sędziów; wnoszenie do Rady 
Federacji wniosku o wygaśnięcie 
pełnomocnictw tych sędziów (a także 
sędziów sądów apelacyjnych i kasacyjnych) 
w przypadku popełnienia przez nich czynu 
niegodnego funkcji sędziego 

Sędziowie sądów federalnych 
Mianowanie sędziów, brak możliwości 
dymisji (ta jedynie w kompetencji kolegium 
sędziowskiego) 

Mianowanie przewodniczących, zastępców 
oraz sędziów 

Prokurator Generalny i jego zastępcy 
Kandydatury przedstawiane Radzie Federacji, 
do izby wyższej wnoszona też ewentualna 
dymisja 
 

Konsultuje z Radą Federacji ich kandydatury, 
możliwość dymisji 
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Prokuratorzy regionalni  

Mianowanie i dymisja 
Mianowanie konsultowane z Radą Federacji, 
możliwość dymisji (także głównych 
prokuratorów wojskowych) 

Pozostali prokuratorzy 
Mianowanie i dymisja (za wyjątkiem 
prokuratorów miast, rejonów i równych im) 

Mianowanie i dymisja, jeśli taką procedurę 
przewiduje ustawa federalna 

Prezes Izby Obrachunkowej, jego zastępca i audytorzy 

Brak regulacji na poziomie konstytucji 

Przedstawianie Radzie Federacji 
kandydatury prezesa Izby Obrachunkowej 
i połowy ogólnej liczby audytorów; 
Przedstawianie Dumie Państwowej 
kandydatury na zastępcę prezesa Izby 
Obrachunkowej i połowy ogólnej liczby 
audytorów 

Źródło: opracowanie własne. 

Silne umocowanie prezydent zyskał wobec władzy sądowniczej. W przypadku 

dopuszczenia się przez sędziego czynu, niegodnego jego funkcji, prezydent ma prawo 

wnioskować do Rady Federacji o dymisję sędziów Sądu Konstytucyjnego, Sądu 

Najwyższego, sądów kasacyjnych i apelacyjnych. Liczba sędziów Sądu Konstytucyjnego 

zmniejszy się z 19 do 11 (przed głosowaniem i tak liczył on już tylko 15 sędziów). 

Znacząco rozszerzono kwestię konstytucyjnej gwarancji immunitetu prezydenta – 

dotychczas miał go jedynie urzędujący szef państwa. W nowej redakcji nietykalność 

zyskuje także były prezydent. Ewentualne pozbawienie tego przywileju musi nastąpić 

według tej samej procedury, co impeachment (ważną rolę w nim pełnią deputowani Rady 

Federacji, Dumy Państwowej oraz sędziowie Sądu Konstytucyjnego i Najwyższego – tych 

ostatnich prezydent ma według nowej konstytucji prawo dymisjonować). Ponadto, były 

prezydent może uzyskać inne przywileje, które określi ustawa federalna. 

Ważnym nowym prawem jest dożywotni status senatora Rady Federacji dla każdego 

byłego prezydenta (po nowelizacji niższych aktów prawnych uzyska je Dmitrij 

Miedwiediew). Wiąże się on także z immunitetem, stąd aby postawić byłego szefa 

państwa w stan oskarżenia potrzebne będzie także przeprowadzenie procedury jego 

uchylenia.  

Deprecjacji uległa pozycja premiera – prezydent uzyskał prawo jego dymisji (wcześniej 

musiał dymisjonować cały rząd). Dotychczas jego rolą było określanie podstawowych 

kierunków działania rządu federalnego, obecnie będzie to jedynie „organizacja pracy”. 

Ogólne kierownictwo nad gabinetem ministrów przejął prezydent. Łączy się to także 

z samodzielnym prawem powoływania ministrów (wcześniej dokonywał tego na 

wniosek premiera). Chociaż akceptacji poszczególnym kandydaturom (za wyjątkiem 

bloku siłowego) musi udzielić Duma Państwowa, w przypadku braku jej zgody, prezydent 

może ją rozwiązać (wcześniej było to powiązane z brakiem akceptacji kandydatury 

premiera lub wyrażeniem wotum nieufności, obecnie rozwiązanie niższej izby 

parlamentu może być skutkiem także odrzucenia minimum 1/3 kandydatur 

ministerialnych). 
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Zwiększeniu uległ skład Rady Federacji. Poza przedstawicielami podmiotów (po dwóch 

z każdego), senatorami są dożywotnio byli prezydenci (można się zrzec tego prawa) oraz 

do 30 osób mianowanych przez urzędującego prezydenta (do 7 dożywotnio, dla 

pozostałych kadencja trwa 6 lat). Dotychczas prezydent miał prawo mianowania do 

10 proc. składu Rady Federacji (maksymalnie 17 osób). Według nowych przepisów, przy 

obecnych 85 podmiotach przedstawiciele regionalni liczą 170 osób, stąd udział osób 

z nadania prezydenta wyniesie 15 proc. (30/200). Jednocześnie stanowiska te mogą 

stanowić liczące się synekury, o które będą się starać członkowie nomenklatury. 

Zniesienie nietykalności prezydenta (tak samo jak impeachment) wymaga m.in. 

2/3 głosów senatorów Rady Federacji. Co prawda sami przedstawiciele prezydenta nie 

mogą zablokować tej procedury, jednak mogą ją znacząco utrudnić (stanowią prawie 

połowę mniejszości blokującej – 1/3 nowego składu – 66 mandatów). Ponadto, wśród 

dwóch przedstawicieli podmiotów, jeden reprezentuje regionalną władzę wykonawczą, 

która jest silnie zależna od prezydenta (udział w wyborach poprzedza uzyskanie zgody 

Putina, dymisja może nastąpić w każdej chwili i bez ważnej przyczyny, w kilku 

podmiotach zachowano starą procedurę – wyboru gubernatora przez regionalny 

parlament spośród kandydatur przedstawionych przez prezydenta). Wliczając te osoby, 

Putin ma bezpośredni lub pośredni wpływ na mandaty 115 z 200 potencjalnych 

senatorów (58 proc.). 

Podczas gdy prezydent nie może posiadać obywatelstwa kraju trzeciego, prawa pobytu 

lub mu równoległego prawa, także przed wyborem, dla pozostałych urzędników 

i członków aparatu państwowego (deputowani, senatorowie, premier i jego zastępcy, 

ministrowie federalni oraz kierownicy organów federalnych władzy wykonawczej, 

szefowie podmiotów federacji, sędziowie całego systemu sądownictwa, prokuratorzy) 

wystarczy gdy nie mają go w czasie pełnienia urzędu. Obowiązuje ich także zakaz 

posiadania i otwierania rachunków bankowych za granicą. W przypadku rządu zakaz 

posiadania obywatelstwa czy prawa pobytu był już wcześniej uwzględniony w federalnej 

ustawie konstytucyjnej (specjalna ustawa, rozwijająca przepisy konstytucji), została więc 

jedynie przeniesiona poziom wyżej. 

Warty zaznaczenia jest fakt, że powyższe zakazy nie obejmują ewentualnego posiadania 

nieruchomości. W czasie rozpatrywania projektu nowelizacji deputowani proponowali 

dodanie także tego elementu, jednak nie znalazło to akceptacji całej izby. Działanie takie 

tłumaczono faktem, że część osób pełniąca obecnie wyższe funkcje państwowe posiada 

takie nieruchomości i musiałaby je sprzedać lub zrezygnować ze stanowiska. 

Dla osoby, mającej pełnić funkcję szefa władzy wykonawczej podmiotu (gubernatora) lub 

szefa organu federalnego dodano nowy artykuł, określający kryteria niezbędne do 

spełnienia przed mianowaniem. Poza kwestią obywatelstwa, prawa pobytu czy 

rachunków zagranicznych, gubernatorem lub szefem federalnej służby można zostać 

dopiero po ukończeniu 30 lat, a ustawa federalna może określić dodatkowe ograniczenia. 
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Nieznaczne zmiany dotknęły podziału kompetencji między władzą federalną 

a regionalną. W ramach wyłącznej kompetencji FR znalazły się m.in. jednolite podstawy 

systemu wychowania i edukacji. W kompetencji wspólnej pojawiły się rolnictwo oraz 

polityka młodzieżowa (wcześniej nie były wymieniane w konstytucji, co oznaczało 

formalnie, że są wyłączną kompetencją podmiotów FR). 

Zamysł Rady Państwowej (ros. Государственный Совет) nie został znacząco rozwinięty. 

Wskazano jednak, że jest to organ powoływany przez prezydenta w celu:  

 zagwarantowania zgodnego funkcjonowania i współdziałania organów władzy 

publicznej; 

 określenia głównych kierunków polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz 

priorytetów społeczno-gospodarczego rozwoju państwa. 

Status tego organu ma być rozszerzony w ustawie federalnej, stąd do czasu jej uchwalenia 

trudno ocenić jaka konkretnie rola zostanie mu przypisana. 

Novum konstytucyjnym jest pojęcie „jednolitego systemu władzy publicznej”, którego 

częścią są zarówno organy władzy państwowej, jak i samorządu lokalnego. Ten drugi de 

facto traci niezależność, gdyż w jego formowaniu oraz mianowaniu lub dymisji lokalnych 

urzędników mogą brać udział organy władzy państwowej (w miejsce wyborów). 

Na terenie Rosji mogą się także pojawić jeszcze nie określone prawnie terytoria federalne 

(ros. федеральные территории), na których organizacja władzy podlega regulacjom 

ustawy federalnej. Te kwestie, podobnie jak wiele innych w ramach nowelizacji, będą 

doprecyzowywane w nowych ustawach. Przewiduje się, że należy przyjąć lub zmienić 

około 100 ustaw federalnych, około 650 ustaw regionalnych oraz około 150 uchwał 

rządu5. 

Socjalno-ideologiczna retoryka zmian 
Wszelkie zmiany systemowe zostały „opakowane” w silnie reklamowaną retorykę 

zabezpieczenia socjalnego oraz odwołania do wartości duchowych i patriotyzmu. Wśród 

nich znalazły się: 

 jedność państwowa, wynikająca z tysiącletniej historii, zachowania pamięci 
przodków, którzy przekazali ideały i wiarę w Boga; 

 obrona suwerenności oraz integralności terytorialnej (działania i wezwania 

ukierunkowane na oddzielenie się jakiejkolwiek części od Rosji 

są niedopuszczalne); 

 Rosja jako prawny spadkobierca ZSRS; 

 decyzje organów międzynarodowych, które są sprzeczne z rosyjską konstytucją, 

nie podlegają wykonaniu przez FR; 

 ochrona pamięci historycznej, w tym bohaterskiego poświęcenia narodu w ramach 

obrony ojczyzny (jego umniejszanie jest niedopuszczalne); 

 język rosyjski jest nie tylko językiem państwowym, lecz także językiem narodu 

państwotwórczego, wchodzącego w wielonarodowy sojusz równoprawnych 

narodów Federacji Rosyjskiej; 
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 ochrona rodziny, macierzyństwa, ojcostwa i dzieciństwa oraz małżeństwa jako 

związku mężczyzny i kobiety; 

 dzieci są priorytetem polityki państwa, które tworzy warunki do ich 

patriotycznego i obywatelskiego wychowania; 

 Rosja wspiera swoich rodaków za granicą w realizacji ich praw, gwarantowaniu 

ich interesów i zachowaniu rosyjskiej tożsamości kulturowej; 

 państwo gwarantuje poziom płacy minimalnej nie niższy niż minimum egzystencji; 

 powszechność, sprawiedliwość i solidarność pokoleń leżą u podstaw systemu 

emerytalnego, indeksacja emerytur jest przeprowadzana minimum raz w roku; 

 gwarantuje się obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, świadczenia socjalne i ich 

indeksację (bez wskazania na częstotliwość); 

 w Rosji tworzone są warunki do trwałego gospodarczego wzrostu, poprawy 

dobrobytu obywateli, wzajemnego zaufania państwa i społeczeństwa, 

gwarantowana jest ochrona godności obywateli i poszanowanie człowieka pracy, 

równość praw i obowiązków obywatelskich, partnerstwo społeczne, solidarność 

ekonomiczna, polityczna i społeczna; 

 Federacja Rosyjska podejmuje działania skierowane na wzmocnienie 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, pokojowe współistnienie państw 

i narodów, nie dopuszcza ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa.  

Wiele z tych nowych przepisów, poza propagandowym wydźwiękiem, odnosi się do 

kwestii podstaw ustrojowych oraz praw i swobód człowieka i obywatela, które są zawarte 

w 1 i 2 rozdziale konstytucji. Ich zmiany można dokonać tylko na drodze realnego, 

opisanego w samej ustawie zasadniczej mechanizmu, zakończonego referendum. Aby 

tego uniknąć, zostały one „wciśnięte” do artykułów, możliwych do zmiany przez 

parlament, czasami bez powiązania z pierwotnym zamysłem opisywanych norm. 

Np. kwestia płacy minimalnej i gwarancji socjalnych znalazła się obok regulacji o emisji 

rubla i niezależności banku centralnego. Dla wielu ze wskazanych zasad nie jest 

niezbędne wpisywanie ich do konstytucji, by według nich regulować życie społeczno-

polityczne (wiele też weszło już w życie na poziomie ustaw, np. płaca minimalna powyżej 

minimum egzystencji, lub jest od dawna realizowana nieoficjalnie, np. według stanu na 

wrzesień 2018 roku Rosja z ponad 2,3 tys. orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka wykonała jedynie 6086). Z drugiej strony, niektóre mają charakter imitacyjny 

– zostały wpisane, ale w praktyce nie będą realizowane, np. wspieranie przez rząd 

instytucji społeczeństwa obywatelskiego i zagwarantowanie ich udziału w opracowaniu 

polityki państwa. Część, jak kwestia statusu języka rosyjskiego czy wiary w Boga, okazała 

się silnie dyskusyjna i polaryzująca (szczególnie w regionach, gdzie etniczni Rosjanie 

znajdują się w mniejszości). Wskazuje się także na niezgodność z 1 lub 2 częścią 

konstytucji, np. w zakresie wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym 

(funkcjonuje formuła odwrotna), prawie prezydenta do odwoływania sędziów (narusza 

trójpodział władzy), włączenie samorządu lokalnego do konstruktu władzy publicznej 

(narusza niezależność władzy lokalnej). W opinii części środowiska akademickiego 

sprzeczność odnosi się także do procedury nowelizacji z federalną ustawą z 1998 roku 
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„O porządku przyjęcia i wejścia w życie zmian w konstytucji FR”, zgodnie z którą akt 

prawny modyfikujący ustawę zasadniczą musi zawierać kwestie powiązane tematycznie 

– wielość i zakres podjętych zmian nie pozwoliły spełnić tego warunku7.  

Z propagandowej podbudowy wynikała treść prezentowana na billboardach i w spotach 

reklamowych. Z tych pierwszych na Rosjan spoglądali: XIX-wieczny poeta Aleksander 

Puszkin (wzywając do zachowania ojczystej kultury i języka), niemowlę (gwarantujące 

dostępną medycynę), mała dziewczynka (odpowiedzialne traktowanie zwierząt), babcia 

z wnuczką (coroczna waloryzacja emerytur), wolontariusze (poparcie dla 

dobroczynności). W reklamach telewizyjnych podkreślano, jak wielką zmianę przyniosą 

proponowane konstytucyjne poprawki. Prezentowano także, co może się stać w Rosji, 

jeśli nie zostaną one zaakceptowane. RIA FAN, medium wiązane z Jewgienijem 

Prigożynem, przygotowało cykl reklam, ukazujących Rosję w 2035 roku – dziecko, które 

zostaje adoptowane przez parę homoseksualną, oraz chłopca wyrzucającego rodzicom 

brak udziału w głosowaniu, w wyniku czego nie może on zostać ministrem (gdyż 

ci zajmują swoje miejsca dożywotnio).  

 

 
Grafika 1. Billboardy reklamowe poświęcone nowelizacji konstytucji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Yandex.Images 
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Grafika 2. Propagandowe plakaty reklamowe poświęcone nowelizacji konstytucji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Yandex.Images. 

Pojawiały się także billboardy silnie uderzające w kwestie zewnętrznej ingerencji 

w sprawy rosyjskie, np. przekreślano konstytucję z 1993 roku dopisując do niej 

informację „wyprodukowano w USA”; czy też odwołujące się do konieczności wyższości 
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prawa rosyjskiego na terytorium FR. Spadek poziomu życia, wzrost cen, zmniejszenie 

wynagrodzeń, utratę pracy agitatorzy wiązali z „zewnętrznym zarządzaniem Rosją przez 

USA” czy działaniami tzw. piątej kolumny ukierunkowanymi na destabilizację. Chcąc 

zmienić życie na lepsze, Rosjanie powinni zmienić konstytucję. Wykorzystywano także 

grafikę z plakatów czasu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej czy pytano obywateli, co zrobili „dla 

uwolnienia Ojczyzny?”. 

Merostwo Omska zaprezentowało reklamę nawiązującą do rozprzestrzeniania się 

koronawirusa, według której przyjęcie poprawki do konstytucji (bez wskazania o którą 

poprawkę chodzi) doprowadzi do unowocześnienia szpitali i sukcesu w przyszłej walce 

z kolejnymi epidemiami. Do akcji subtelnego poparcia lub przynajmniej zachęcenia do 

udziału w głosowaniu nieoficjalnie namawiano blogerów i influencerów, oferując 

wynagrodzenie od miliona rubli8 (ponad 14 tys. dolarów). 

W celu osiągnięcia propagandowego sukcesu potrzebna była frekwencja, co było 

szczególnie trudne wobec trwającej wciąż epidemii (pod koniec czerwca w Rosji dziennie 

potwierdzano około 7 tys. przypadków COVID-19). W ramach kampanii informacyjnej 

często podkreślano bezpieczeństwo procedury głosowania, i jemu także miało służyć 

rozciągnięcie całego procesu na tydzień oraz możliwość oddania głosu poza lokalem 

wyborczym. W formie przedterminowej, czyli do 1 lipca jako dnia oficjalnego głosowania, 

swoją wolę według CKW wyraziło ponad 58 mln uprawnionych i prawie 80 proc. 

wszystkich głosujących (przy czym ponad 20 mln zrobiło to poza lokalem wyborczym)9. 

Media obiegały zdjęcia komisji organizujących plebiscyt na osiedlach, w mobilnych 

punktach (autobusach, samochodach), zakrawające niejednokrotnie o parodię i wręcz 

uwłaczające powadze głosowania. Mobilne punkty docierały do miejsc wydobycia ropy 

i gazu, przedsiębiorstw, urzędów, jednostek służb, gdzie na polecenie przełożonych 

należało wziąć udział w głosowaniu. Merostwo Moskwy zorganizowało specjalną loterię, 

na której można było wygrać kupon na zakupy (o wartości od 1 do 4 tys. rubli – 

równowartość 14–60 dolarów), a na cały program przeznaczono 10 mld rubli10 (prawie 

143 mln dolarów). 

Niezależnie od oficjalnych deklaracji, połowa Rosjan nie wierzyła w uczciwość procesu 

głosowania. W badaniu WCIOM (ros. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения) drobnych oszustw, jednak nie wpływających na ogólne wyniki wyborów, 

oczekiwało 24 proc. badanych; kolejne 25 proc. uznało, że rezultaty będą w pełni fałszywe 

i nie należy im ufać. W uczciwość liczenia głosów wierzyło 42 proc. respondentów11. 
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Grafika 3. Mobilne punkty do głosowania. 
Źródło: 37.mchs.gov.ru, velikiynovgorod.bezformata.com, meduza.io, teamnavalnytver. 
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Co jest nie tak z oficjalnymi danymi? 
Według danych CKW w głosowaniu wzięło udział 68 proc. uprawnionych. „Za” przyjęciem 

poprawek opowiedziało się 77,9 proc. (57,7 mln), „przeciwko” – 21,3 proc. (15,7 mln)12. 

Dane te znacząco rozchodzą się z sondażami WCIOM oraz ich badaniem exit poll, które 

pokazywały poparcie dla nowelizacji na poziomie 67–71 proc. oraz sprzeciw 28–32 

proc.13. Chociaż szefowa CKW Ella Pamfiłowa wskazywała, że nie otrzymują oni zgłoszeń 

o rażących naruszeniach, media niezależne od Kremla oraz ruch społeczny „Gołos” 

ujawniało wiele takich przypadków. Dziennikarz telewizji Dożd Paweł Łobkow oddał głos 

dwukrotnie (w lokalu oraz online, mimo, że miało być to niemożliwe), i nie był to 

odosobniony przypadek. Dziennikarze rosyjskiej redakcji BBC mający prawo głosu, 

wynieśli karty do głosowania z lokali wyborczych – w trzech przypadkach z pięciu nie 

było po tym śladu w protokole obwodowej komisji14. 

Na mapie wyników wyróżnił się Nieniecki Okręg Autonomiczny, w którym większość – 

ponad 55 proc. wyraziła sprzeciw, a „za” było niecałe 44 proc. (przy czym też są to dane 

jedynie oficjalne)15. Rezultat ten należy wiązać z niezadowoleniem społecznym, jakie 

wywołała zapowiedź pełniącego obowiązki gubernatora o administracyjnym włączeniu 

okręgu (obecnie niezależnego podmiotu) do obwodu archangielskiego. Chociaż władze 

regionalne wycofały się z tej propozycji, wśród mieszkańców nie zmieniło to nastrojów 

protestacyjnych, które zostały wyrażone w ramach głosowania. 

Propagandowo przedstawiano także czas po plebiscycie – w federalnych programach 

informacyjnych zaprezentowano m.in. korowód, jaki mieli zorganizować w Jakucku 

aktywiści Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego (ros. Общероссийский народный 

фронт) na cześć przyjęcia poprawek. Pokazane kadry odnosiły się jednak do święta 

republiki sprzed dwóch lat (wątpliwość wzbudzał już sam tłum jakoby zgromadzony na 

wydarzeniu w realiach sytuacji epidemicznej). Republika Jakucji była ponadto 

podmiotem z wynikiem drugim od końca – zmiany poparło jedynie 58,3 proc. 

uczestników głosowania16. Mer Jakucka Sardana Awksentiewa (ros. Сардана 

Авксентьева) oficjalnie pokazała, że głosowała przeciwko poprawkom, ponieważ jedna 

z nich przewiduje likwidację niezależności samorządu lokalnego. W sieci pojawiła się 

zedytowana fotografia, jakoby mer zagłosowała „za”, co sama też oficjalnie 

zdementowała17.  
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Grafika 4. Zedytowane (po lewej) i oryginalne (po prawej) zdjęcie głosu oddanego przez 
mer Jakucka. 
Źródło: Yakutia.Info. 

Niesatysfakcjonujące Kreml rezultaty odnotował także Kraj Chabarowski, w którym 

frekwencja wyniosła 44 proc. i była jedną z najniższych w kraju, zaś poparcie dla zmian – 

62 proc. (szósty najgorszy wynik). W wynikach tych upatruje się „kropli, która przelała 

czarę goryczy” ze strony władz federalnych i doprowadziła do aresztowania gubernatora 

podmiotu Siergieja Furgała. We wrześniu 2018 roku niespodziewanie wygrał on 

z kandydatem Jednej Rosji, a we wrześniu 2019 roku do regionalnego parlamentu nie 

dostał się nikt z list partii władzy. Wypominano też Furgałowi fakt, że jego ranking 

popularności rośnie, podczas gdy u Putina spada. Obecnie stawiane są mu zarzuty 

zlecenia zabójstw w 2005 roku, przy czym najwięcej wątpliwości wywołuje kwestia czasu 

jaki upłynął od rzekomego przestępstwa oraz to, że od tamtej pory Furgał był 

deputowanym regionalnym a następnie federalnym z ramienia Liberalno-

Demokratycznej Partii Rosji (LDPR). W Chabarowsku organizowane są obecnie akcje 

protestacyjne popierające gubernatora, a petycja na stronie change.org w ciągu tygodnia 

zebrała ponad 60 tys. podpisów18. Aresztowanie gubernatora to także wyraźny sygnał dla 

rosyjskich elit, że nikt nie może być pewny swojej pozycji, a każdemu można „wyciągnąć” 

stare, prawdziwe lub rzekome przewinienia. 

Przed głosowaniem przekaz propagandowy był skierowany na zmiany socjalno-

ideologiczne. Po zakończeniu plebiscytu prokremlowskie media podkreślały zaufanie, 

jakim obywatele mieli obdarzyć Władimira Putina oraz stabilność, jaka będzie efektem 

przyjętych zmian. Rzecznik prezydenta Dmitrij Pieskow określił wynik jako „triumfalny 

plebiscyt na temat zaufania do prezydenta Putina”19. Nieoficjalnie przyznawano, że nawet 

Administracja Prezydenta nie spodziewała się tak dobrych rezultatów. 
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Ruch „Gołos” wskazał z kolei, że sam proces wyborczy nie miał większego znaczenia 

wobec zasad jego przeprowadzania, w tym m.in. braku możliwości realnej dyskusji 

między zwolennikami i przeciwnikami poprawek czy głosowania pakietowego. Tym 

samym plebiscyt określił jako „akcję PR, której celem było nie przejawienie swobodnej 

woli obywateli, lecz kształtowanie koniecznego dla władzy obrazu tej woli”. Głosowanie 

faktycznie uznał za bezprecedensowe i historyczne, jednak w odróżnieniu od Kremla, ze 

względu na „przykład zamachu na suwerenność narodu”20. 

Skalę fałszerstw zaprezentował matematyk Siergiej Szpilkin (ros. Сергей Шпилькин) 

wykazując nieprawidłowości w rozkładach „tak”, „nie” i frekwencji. Głosy 

z charakterystycznymi anomaliami oszacował na ponad 22 mln sztuk (przy 46,5 mln kart 

bez nieprawidłowości), co oznacza że wątpliwości budzi aż co trzeci głos. Ze swoich analiz 

wnioskuje też, że realna frekwencja wyniosła około 42 proc., a poparcie dla zmian – 

65 proc.  

 
Grafika 5. Wykresy obrazujące anomalie procesu głosowania nad nowelizacją konstytucji. 
Źródło: Новая газета. 

Wykres z lewej strony prezentuje liczbę głosów na „tak” (linia czerwona), „nie” (linia 

niebieska) w stosunku do frekwencji w obwodach wyborczych. Linia szara to głosy na 

„tak” przeskalowane proporcjonalnie do ogólnopaństwowego wyniku. W wyniku tego 

widoczna staje się część wykresu z anomaliami – powyżej frekwencji na poziomie 50 proc. 

proporcja głosów w parze tak-nie znacząco rozchodzi się na korzyść tych pierwszych. 

Obszar zakreskowany na różowo obejmuje wszystkie niecharakterystyczne zachowania. 

W ich ramach widoczne jest także dążenie administratorów plebiscytu do dorzucania 

głosów w takiej skali, by frekwencja „wyglądała ładnie”, czyli przekroczyła okrągłą liczbę 

(szczyty wykresu co 5 pkt proc.). Nie jest to widoczne na początku wykresu, gdzie nie 

„walczono” o frekwencję i liczono uczciwie. Pewnym odbiciem nieprawidłowości jest 

wykres z prawej strony porównujący obwody pod kątem procentowego rezultatu 

i frekwencji. Widoczne są na nim dwa skupiska – pierwsze w środku rozkładu 
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prezentujące miejsca bez nieprawidłowości oraz dwa długie „ogony” anomalii 

wyborczych (gdzie frekwencja i poparcie dla zmian dążą do 100 proc.)21. 

Politolog Paweł Łuzin zaprezentował z kolei rezultaty plebiscytu z niektórych 

obwodowych komisji, wiązanych z jednostkami wojskowymi, szczególnie na terenie 

zamkniętych jednostek terytorialno-administracyjnych (tzw. ZATO). W części z nich 

można było zaobserwować znaczący odsetek głosów opowiadających się przeciwko 

poprawkom (40–60 proc.), większy niż w skali podmiotu na terenie którego się znajdują. 

Dla przykładu, w ZATO Zaozersk w obwodzie murmańskim, gdzie wraz z rodzinami 

mieszka personel okrętów podwodnych Floty Północnej, przeciwko nowelizacji w 

zależności od komisji zagłosowało 43-50 proc. uczestników plebiscytu, w analogicznym 

ZATO Siewieromorsk – 40 proc., a w niektórych komisjach ponad 50 proc. (w całym 

obwodzie murmańskim sprzeciw wyniósł 36 proc.). W Bałtijsku w obwodzie 

kaliningradzkim „nie” zaznaczyło prawie 58 proc. (w skali obwodu było to 27 proc.). Łuzin 

wskazał, że administracje terytoriów wojskowych są niezależne od administracji 

cywilnej, stąd nie zawsze przechodzą na nie naciski związane z „pokazaniem” właściwego 

rezultatu. Wojskowi mają być także mniej skłonni do fałszerstw z uwagi na obawy o 

możliwe konsekwencje (jest to wtedy ich dodatkowy słaby punkt, niezależnie od faktu 

działania na rzecz władzy). Stąd zaobserwowane rezultaty można traktować jako 

faktyczne wyrażenie protestu, zwłaszcza, że wyniki wyborów z 2016 i 2018 roku w tych 

samych komisjach nie różniły się od ogólnego obrazu regionalnego22. Warto także mieć 

na uwadze, że żołnierze są grupą która bardzo wyraźnie może porównać przekaz 

propagandowy na temat wielkości i siły Rosji (oraz jej sił zbrojnych) z własnymi 

codziennymi obserwacjami. Ponadto, chociaż Kreml oficjalnie buduje silną armię, to 

ważną rolę dla reżimu odgrywają odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne 

Federalna Służba Bezpieczeństwa oraz Rosgwardia. Jak wskazuje Łuzin, z jednej strony 

władza tworzy obraz bohaterskiego rosyjskiego żołnierza, z drugiej – „wstydzi się” tych, 

którzy zginęli na Ukrainie lub w Syrii, a ich pogrzeby są otoczone tajemnicą23.  

Kommersant przytoczył z kolei dane z komisji, odpowiedzialnych za oddalone miejsca 

pracujące w systemie wachtowym (wydobycie surowców lub strategiczne budowy; dla 

pracowników tworzono tam dedykowane obwody). Przeciwko poprawkom opowiedziała 

się m.in. większość budowniczych Amurskiego Zakładu Przetwórstwa Gazu (ros. 

Амурский газоперерабатывающий завод), jednego z flagowych projektów Gazpromu; 

60 proc. mieszkańców osiedla Angara na kosmodromie Wostocznyj; ponad 65 proc. na 

Jaktarińskim złożu ropy naftowej w obwodzie irkuckim. Ponadto w Moskwie, na terenie 

obwodu który obejmował m.in. pracowników centralnego aparatu MSW przeciwko 

zmianom zagłosowało prawie 34 proc. uczestników24.  
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Wnioski 
 Nowelizacja konstytucji Federacji Rosyjskiej została przygotowana przez 

Administrację Prezydenta i następnie wprowadzona w życie w procesie 

ustawodawczym. Świadczy o tym m.in. wręcz ekspresowe tempo zmian oraz 

formalne ograniczenie się do przepisów, dla przyjęcia których nie jest potrzebne 

referendum. Władimir Putin zapowiedział, że obywatele będą musieli poprzeć 

proponowane zmiany w ramach powszechnego głosowania, jednak z jednej strony 

dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej drogi, z drugiej – cały proces 

organizacji plebiscytu był na tyle daleki od standardów demokratycznych, że nie 

można go uznać za realne wyrażenie woli narodu. 

 Najważniejsza poprawka, która „wyzerowała” dotychczasowe kadencje Putina 

i daje mu prawną możliwość, by kandydować na prezydenta w 2024 i 2030 roku, 

została zgłoszona i przyjęta na chwilę przed zakończeniem omawiania projektu. 

Takie rozwiązanie miało na celu maksymalne skrócenie dyskusji społecznej oraz 

uniemożliwienie przeprowadzania akcji protestacyjnych, szczególnie ze strony 

niesystemowej opozycji. W tym kontekście, rozprzestrzenianie się epidemii 

koronawirusa, chociaż nie pozwoliło przeprowadzić powszechnego głosowania 

w pierwotnie zakładanym terminie, było także przeszkodą do organizacji 

masowych mityngów opozycji pozasystemowej. 

 Przez długi czas społecznej kwarantanny zarówno społeczeństwo, jak 

i przedstawiciele biznesu, wskazywali na niewielki zakres wsparcia, jakie okazują 

im władze państwowe. Rosyjski budżet, cierpiący dodatkowo z uwagi na szok 

cenowy na rynku ropy naftowej, nie był w stanie udźwignąć zwiększających się 

potrzeb wydatkowych. Powszechny transfer Putin zapowiedział dopiero po dwóch 

miesiącach kwarantanny (wypłacany w czerwcu), a drugi – na tydzień przed 

głosowaniem (wypłacany w lipcu). Tym samym chciał stworzyć korzystny 

społeczny odbiór działań władz, który miałby się przełożyć na poparcie dla 

nowelizacji. 

 Czas przed plebiscytem był wykorzystywany przez władze na lobbowanie zmian 

z wykorzystaniem haseł socjalno-ideologicznych (nowoczesna medycyna, 

ochrona rodziny, troska o pamięć historyczną, wyższość prawa krajowego nad 

międzynarodowym itp.). Kampania była nakierowana jednostronnie na 

pozytywne zmiany, jakie ma przynieść nowelizacja. Nawet formalnie nie 

dopuszczono do głosu realnych przeciwników zmian, by sprawiać wrażenie 

pluralizmu poglądów. W przestrzeni publicznej nie informowano o zmianach 

w systemie władzy (nie tylko kwestii pozostania Putina u władzy, lecz także 

wszelkich innych zagadnieniach ustrojowych). 

 Chociaż Putin wskazywał, że nowelizacja konstytucji ma na celu zwiększenie 

wpływu izb ustawodawczych na gałąź wykonawczą (głównie poprzez 

zatwierdzanie kandydatury premiera), w praktyce umocnieniu uległa jedynie 

władza prezydencka. Zgłoszenie przez Putina kandydata na jakiekolwiek 
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stanowisko jest i obecnie bezdyskusyjnie akceptowane. Zmiana pojedynczych 

słów, bez realnej władzy po stronie organów ustawodawczych, nie wniesie nic 

nowego do obecnego systemu. Ponadto, praktyczną niezależność utraci samorząd 

lokalny, włączony do „jednolitego systemu władzy publicznej”. 

 Prezydent uzyskał silny wpływ na władzę sądowniczą – możliwość odwoływania 

sędziów poprzez Radę Federacji (w tym Sądu Konstytucyjnego i Najwyższego) w 

przypadku dopuszczenia się czynu niegodnego sędziego; prokuratorów – szerszy 

zakres stanowisk do mianowania; Radę Federacji – zwiększenie „kwoty 

prezydenckiej”, w tym powoływanie osób dożywotnio. Do konstytucji wpisano 

kwestię nietykalności nie tylko obecnego, lecz także byłego prezydenta, a jej 

pozbawienie jest analogiczne do procesu impeachmentu (w praktyce więc bardzo 

trudne do realizacji). 

 Wiele przepisów było stosowanych zwyczajowo lub na mocy niższych aktów 

prawnych, stąd umieszczanie ich w konstytucji nie było koniecznością. Z kolei inne 

są propagandowym dodatkiem, a ich realizacja wymagałaby jedynie właściwych 

działań podjętych przez administrację. Zmiana tylko tych części, które nie 

wymagają specjalnego trybu uchwalania, doprowadziła do wpisania norm 

charakterystycznych dla rozdziałów ogólnych (podstawy ustroju państwowego, 

prawa i wolności człowieka i obywatela) do przepisów odnoszących się do 

systemu władzy. Przepisy socjalno-ideologiczne są swoistym zaklinaniem 

rzeczywistości. Gdyby Putin chciał realnie wzmocnić siłę konstytucji, wybrałby 

drogę zgodną z jej wymaganiami i zakończoną referendum. 

 Putin „wyzerowując” swoje dotychczasowe kadencje, chce zorientować grupy 

okołokremlowskie jedynie na siebie w kontekście elekcji 2024 roku. Zwiększy to 

możliwość realizacji założonego lub dopiero planowanego procesu, rozszerzając 

pole działania poprzez formalną możliwość pozostania głową państwa, chociaż ze 

skrajnie wątpliwą legitymacją społeczną. Należy pamiętać, że Putin jest 

z wykształcenia prawnikiem, stąd musi mieć świadomość swoich działań, 

wadliwych pod kątem prawnym. Sam niejednokrotnie wypowiadał się przeciwko 

zmianom konstytucji (co niezależne media wytykały mu często przed 

głosowaniem). Przeważył jednak partykularny interes i potrzeba utrzymania 

władzy.  

 Społeczeństwo i urzędników niższego szczebla można „karmić propagandą 

sukcesu”, „triumfu” prezydenta i prezentowanego wobec niego zaufania 

społecznego. Elity i służby mają jednak świadomość tego, jak wygląda 

rzeczywistość, oraz że deklarowane silne poparcie społeczne jest tylko kreacją 

medialną i myśleniem życzeniowym, a nie skutkiem rzeczywistego poparcia 

i popularności prezydenta. Wyrazy lojalności można odnotować jedynie ze strony 

tej części administracji, która była zaangażowana w organizację i przeprowadzenie 

plebiscytu. Stąd przyjęte zmiany nie podniosą poziomu zaufania w ramach 

systemu, a poprawa stabilności będzie mieć charakter krótkookresowy. 
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 Sposób i format głosowania jak na razie były największą farsą rosyjskiej procedury 

wyborczej (tygodniowe głosowanie, punkty wyborcze na osiedlach, ulicach, 

w zakładach pracy, brak niezależnych obserwatorów), a narracja wokół poprawek 

pełna cynizmu i populizmu. Państwo w jego oficjalnym obrazie jest coraz większą 

fikcją. W perspektywie przyjęty format zmian konstytucyjnych przyniesie więcej 

szkody niż pożytku, głównie z uwagi na pozorność oficjalnego życia społeczno-

politycznego. Przeprowadzony plebiscyt jest swoistą granicą, kiedy system zaczął 

się deformować w kierunku upadku. Stanął bowiem przed kryzysem, który 

niekontrolowanie rozwija się w nieznanym kierunku, gdyż realne zjawiska 

i społeczne frustracje są maskowane przez fasadę kraju „bogactwa i szczęśliwości”. 

 Charakterystyczną chwiejność i konformistyczne „przyklaskiwanie władzy” przez 

społeczeństwo, kształtowane przez reżim autorytarny, można wnioskować 

z przytaczanego wielokrotnie przykładu referendum w sprawie zachowanie ZSRS 

z marca 1991 roku. Spośród obywateli republik, które brały w nim udział, za 

utrzymaniem Związku opowiedziało się ponad 76 proc. przy 80 proc. frekwencji. 

Pod koniec tego samego roku ZSRS przestał istnieć. Obecnie również można 

zauważyć z jednej strony konformizm społeczny – Rosjanie bezwolnie popierają 

to, co uważają, że władza od nich oczekuje (może to ułatwić życie), a biurokracja 

dodatkowo „podkręca wynik” fałszerstwami. Stąd pojawia się znacząca 

wątpliwość w uczciwość przeprowadzonego głosowania (dotyczy to 49 proc. 

Rosjan, wobec 42 proc. wierzących oficjalnym wynikom). Analizy statystyczne 

wskazują, że anomalie są obserwowane w przypadku co trzeciego głosu. 

 Odzwierciedleniem słabej pozycji Kremla są przede wszystkim dwa zjawiska. 

Pierwsze z nich to porażka przyjęcia zmian w Nienieckim Okręgu Autonomicznym. 

Nie wynikała ona z merytorycznej dyskusji akurat w tym podmiocie, a była 

wyrazem sprzeciwu wobec planów władz, by połączyć okręg z sąsiednim 

obwodem archangielskim i utworzyć jedną jednostkę. Chociaż inicjatywa była 

zaprezentowana przez poziom regionalny, niezadowolenie przełożyło się na 

poziom federalny i niezależnie od programu nowelizacji wyborcy przy pierwszej 

okazji pokazali władzom „czerwoną kartkę”. Drugi proces ma miejsce m.in. wśród 

wojskowych i ich rodzin – w części komisji obwodowych łączonych z jednostkami 

sił zbrojnych odnotowano wysoki poziom odrzucenia proponowanych zmian 

konstytucji (od 40 do 60 proc.). Oznacza to, że środowisko armii jest dalekie 

od monolitu, a czasem także konformizmu i nie popiera bezrefleksyjnie wszystkich 

działań Kremla. Wobec takiego podejścia wzmacniać się będzie rola służb – FSB 

czy Rosgwardii. 

 Odpowiedzią na słabe punkty systemu będą kolejne zaostrzenia prawa, 

aresztowania, zastraszanie itp. Pierwsze z nich już zostały dokonane – 

aresztowano gubernatora Kraju Chabarowskiego (oficjalnie za zlecenie zabójstwa, 

nieoficjalnie za popularność w regionie wyższą w porównaniu z Putinem oraz 

ograniczenie możliwości działania Jednej Rosji, a także jako ostrzeżenie dla 
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potencjalnej nielojalności elit politycznych i gospodarczych) oraz dziennikarza 

Iwana Safronowa (za rzekome przekazanie tajemnicy państwowej czeskim 

służbom specjalnym). Za pierwszym wstawiają się obywatele podmiotu, 

wychodząc na ulicę, za drugim – szeroka społeczność dziennikarska. Sprzeciw 

będzie ponownie prowadzić do zmniejszania przestrzeni dla wyrażania własnych 

opinii.  

1 Procedura głosowania jest jedną z najczęściej podnoszonych kwestii w zakresie jego legalności. 
„Powszechne głosowanie” zostało określone w odrębnych przepisach towarzyszących nowelizacji (a nie 
ustawy „O podstawowych gwarancjach praw wyborczych i prawa uczestnictwa w referendum obywateli 
Federacji Rosyjskiej”, na podstawie której przeprowadzane są wszelkiego rodzaju wybory), znacząco 
utrudniono możliwość monitorowania całego procesu (w tym ograniczono udział obserwatorów, którzy 
musieli mieć akredytację Centralnej Komisji Wyborczej lub komisji regionalnych). Przedterminowe 
głosowanie, które trwało 6 dni odbywało się poza lokalami wyborczymi (zarówno w dużych miejscach 
pracy, jak szpitale, przedsiębiorstwa, urzędy, ale także na podwórkach osiedli itp.), w Moskwie i Niżnym 
Nowogrodzie głosowanie miało też formę elektroniczną, a 1 lipca lokale wyborcze mogły być zamykane na 
przerwy techniczne w celu dezynfekcji. 
2 Обращение президента к россиянам 11 мая: оценки и мнения людей, ВЦИОМ, 13.05.2020; 
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10277 [dostęp: 18.06.2020]. 
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