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TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana
Dz. Urz. UE C 326 z 26.10.2012, s. 47, z późn. zm.

TUE – Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 326
z 26.10.2012, s. 13, z późn. zm.

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn.:
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.

u.s.p. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.

u.s.w. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.

ustawa o NIK – ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, tekst
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1096

ustawa o RPO – ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, tekst
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 z późn. zm.

ustawa o TK – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U.
poz. 1064

ustawa o TS – ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, tekst jedn.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 925 z późn. zm.

Publikatory i czasopisma

Dz. U. – Dziennik Ustaw
Dz. Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
M.P. – Monitor Polski
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; Zbiór Urzędowy, seria A
OTK ZU – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy

11



Inne

ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
KBW – Krajowe Biuro Wyborcze
KIU – komitet inicjatywy ustawodawczej
KRN – Krajowa Rada Narodowa
KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
NBP – Narodowy Bank Polski
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PE – Parlament Europejski
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
RM – Rada Ministrów
RPD – Rzecznik Praw Dziecka
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Stanu

12



WSTĘP

Niniejszy podręcznik stanowi pomoc dydaktyczną dla studentów kierunków praw-
niczych. Te słowa wyjaśnienia są niezbędne, ponieważ w roku 2012 ukazało się czwarte
wydanie podręcznika, także naszego autorstwa, przeznaczonego dla studentów kierun-
ków nieprawniczych, na których pod różnymi nazwami i w różnym zakresie wykładane
są zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego (Polskie prawo konstytucyjne w zarysie.
Podręcznik dla studentów kierunków nieprawniczych, pod red. D. Góreckiego, Warszawa
2012).

Jednym z podstawowych problemów, przed jakim stają twórcy każdej konstytucji,
jest rozstrzygnięcie, w jakim stopniu w pracach nad nową ustawą zasadniczą należy
nawiązywać do rodzimych tradycji ustrojowych. Niezależnie bowiem od wprowadzenia
całkiem nowych, oryginalnych uregulowań lub rozstrzygnięć, polegających na recepcji
gotowych wzorców zagranicznych, w każdej ustawie zasadniczej powinno się dostrzegać
pewną ciągłość ustrojowo-prawną, przejawiającą się w rozwoju własnych rozwiązań,
w dostosowywaniu ich do wymogów stawianych współcześnie. Z tego względu w pod-
ręczniku znalazł się rozdział przedstawiający w zarysie przemiany, jakie dokonywały się
w polskim prawie konstytucyjnym w latach 1918–1997. Niezależnie od tego, w dalszych
rozdziałach podręcznika, przy omawianiu różnych instytucji i rozwiązań prawnych,
znajdują się także odwołania do przeszłości.

Główną podstawę prawną podręcznika stanowi Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., a także ustawy i inne akty prawne regulujące problematykę
wolności i praw jednostki oraz organizacji, jak również funkcjonowanie naczelnych or-
ganów państwowych i samorządu terytorialnego. Przystąpienie Polski do Unii Europej-
skiej wywarło ogromny wpływ na funkcjonowanie państwa. Musiało ono więc znaleźć
swe odzwierciedlenie w treści podręcznika. Zagadnieniu temu poświęcony jest ostatni
rozdział.

Podręcznik jest wprawdzie opracowaniem zbiorowym, jednak poszczególne jego
rozdziały (lub ich części) mają charakter autorski.

Zamieszczony na końcu książki wykaz literatury przedmiotu uwzględnia komenta-
rze, monografie, opracowania zbiorowe oraz artykuły opublikowane w czasopismach
naukowych, nie obejmuje natomiast podręczników.

Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 1 sierpnia 2015 r.
 

Dariusz Górecki
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Rozdział 1

NAZWA I PRZEDMIOT PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

1. Nazwa

Prawo konstytucyjne, prawo państwowe i prawo polityczne to nazwy
określające tę samą dyscyplinę prawniczą, którą zaczęto wyodrębniać w koń-
cu XVIII w. we Francji, w związku z ustanawianiem pierwszych konstytucji
na świecie. Nazwa pochodzi od głównego źródła tej gałęzi prawa. Konstytucje
poddały wykonywanie władzy najwyższej w państwie uregulowaniu praw-
nemu, co do tej pory było sprawą arbitralnej woli władcy. Tę regulację prawną
oparły zaś na trzech ogólnych wytycznych: państwa demokratycznego, pra-
worządnego i liberalnego. Zajęły one miejsce dawnego systemu rządów au-
tokratycznych, absolutnych i policyjnych. Analiza tych trzech ogólnych wy-
tycznych w ich konstytucyjnym kształcie stała się główną treścią nauki prawa
konstytucyjnego, o której można mówić od pierwszych wykładów diritto con-
stituzionale w Ferrarze w 1797 r., a następnie w Pawii i Bolonii.

Przejawem tego, jak bardzo wiązano tę dyscyplinę prawniczą z rewolu-
cyjnymi – jak na owe czasy – postulatami ustrojowymi, było rozwiązanie Ka-
tedry Prawa Konstytucjonalnego Uniwersytetu Paryskiego (istniejącej od
1834 r.) w tydzień po zamachu stanu z 2 grudnia 1851 r. Katedra ta została
restytuowana już po upadku Drugiego Cesarstwa, w 1878 r., a wykład prawa
konstytucyjnego objęto programem uniwersyteckim w 1889 r., czyli w setną
rocznicę Rewolucji.

O prawie konstytucyjnym można mówić w znaczeniu wąskim, rozumiejąc
je jako zespół norm zawartych w ustawie zasadniczej, natomiast w znaczeniu
szerokim prawo konstytucyjne obejmuje zespół norm regulujących podsta-
wowe instytucje ustroju państwowego (politycznego i społeczno-gospodar-
czego). Nazwę „prawo konstytucyjne” stosowano w państwach anglosaskich
i romańskich.

Ze względu na to, że nową gałąź prawa kojarzono z liberalno-demokra-
tycznymi postulatami mającymi wówczas zabarwienie rewolucyjne, w XIX w.
w nauce niemieckiej używano innej nazwy. Miało to pewne uzasadnienie,
w porównaniu z konstytucjami francuskimi ówczesne konstytucje państw
niemieckich były bowiem w pewnym sensie fragmentaryczne. O ustroju pań-
stwa w znacznym stopniu decydowała arbitralna wola władców. Obie te
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„równoległe” sfery rządzenia systematyzowano więc wspólnie pod nazwą
prawa państwowego, która osłabiała zarazem wymowę wspomnianych wy-
żej trzech ogólnych wytycznych właściwych prawu konstytucyjnemu. Na-
zwy tej zaczęto także używać w nauce rosyjskiej.

Zaletą nazwy „prawo państwowe” jest to, że za swój przedmiot ma ona
podstawowe urządzenia państwowe, tj. takie, bez których państwo nie mog-
łoby egzystować. Wadę zaś stanowi to, że w ujęciu szerokim nazwa ta jest
tożsama z pojęciem systemu prawnego (ogół norm obowiązujących w danym
czasie na terytorium państwa).

Trzecią nazwą stosowaną do określenia tej gałęzi prawa jest prawo poli-
tyczne. Pochodzi ona od polityki w znaczeniu całości wiedzy o państwie. Jej
zaletą jest to, że uwydatnia specyficzny charakter norm tej dyscypliny. Już
Platon głosił, że wszystkie zjawiska związane z państwem mają charakter
polityczny. Nazwa ta pochodzi od Jeana-Jacquesa Rousseau, który swe dzieło
Umowa społeczna opatrzył podtytułem Zasady prawa politycznego. Może ona
sugerować, że obejmuje normy dotyczące instytucji politycznych, jednak ele-
menty polityczne występują także w normach innych gałęzi prawa. Jedno-
cześnie nazwa ta jest zbyt wąska: normy tej dyscypliny nie ograniczają się
przecież do ustroju politycznego i obejmują zagadnienia dotyczące ustroju
społeczno-gospodarczego.

Nazwa „prawo konstytucyjne” stosowana jest coraz powszechniej – zdo-
bywa obywatelstwo w Rosji i w krajach postsocjalistycznych. W Polsce mię-
dzywojennej zdecydowanie najczęściej używano nazwy „prawo polityczne”.
„Prawo państwowe” stosowano o wiele rzadziej, a „prawo konstytucyjne” –
sporadycznie. Natomiast po wojnie przyjęto nazwę „prawo państwowe”,
którą w 1975 r. zastąpiono nazwą „prawo konstytucyjne”.

Oprócz wymienionych wyżej tych trzech nazw występuje jeszcze nazwa
„prawo parlamentarne”. Jej twórcą był Thomas Jefferson. Nie jest to jednak
nazwa konkurencyjna dla wyżej wymienionych. Prawo parlamentarne jest
tylko częścią prawa konstytucyjnego (podobnie jak np. prawo wyborcze).
W ujęciu wąskim prawo parlamentarne oznacza wewnętrzne prawo parla-
mentu (jego regulamin). W ujęciu szerokim natomiast jest to zespół norm
(różnej rangi) i zwyczajów odnoszących się do legislatywy (jej organizacji,
uprawnień i trybu działania).

2. Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce
w systemie prawa

Przedmiotem prawa konstytucyjnego są normy prawne dotyczące pod-
stawowych instytucji ustrojowych, czyli normy regulujące ustrój państwa.
Określają one podmiot władzy najwyższej (czyli suwerennej), stosunek wła-
dzy państwowej do jednostki (czyli są to normy określające zakres wolności,
praw i obowiązków człowieka i obywatela), formy sprawowania władzy pań-
stwowej (czyli formy demokracji bezpośredniej oraz system przedstawiciel-
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ski), stosunki własnościowe (czyli ustrój społeczno-gospodarczy) oraz orga-
nizację i tryb funkcjonowania aparatu państwowego (czyli system organów
państwowych – relacje zachodzące między organami państwowymi i zasady
ich działania).

System prawa to ogół norm prawnych obowiązujących w danym czasie
na terytorium państwa. Dzieli się on na gałęzie (dziedziny) prawa, wyodręb-
niane ze względu na przedmiot regulacji. Najstarszym podziałem prawa, do-
konanym w związku z jego laicyzacją, był sięgający początków antycznej re-
publiki rzymskiej podział na ius (prawo świeckie) i fas (prawo sakralne). Bar-
dziej znany jest dokonany przez rzymskiego prawnika Ulpianusa (lata
170–228 n.e.) podział na prawo publiczne (ius publicum) – chroniące interes
państwa, i prawo prywatne (ius privatum) – chroniące interes jednostki.

Prawo konstytucyjne zaliczane jest do prawa publicznego, a więc grupy
dyscyplin prawniczych chroniących przede wszystkim interes publiczny.
Normy tej gałęzi prawa mają zarówno charakter norm prawa materialnego
(np. wolności, prawa i obowiązki obywateli), jak i prawa formalnego, reali-
zującego normy prawa materialnego (np. regulamin Sejmu).

Ze względu na problematykę będącą przedmiotem prawa konstytucyjne-
go uznaje się jego rolę za nadrzędną wobec innych dyscyplin prawniczych.
Jednak granice między nimi są dość płynne i umowne. Najtrudniej jest prze-
prowadzić podział między prawem konstytucyjnym a administracyjnym.

Nadrzędna rola prawa konstytucyjnego uwydatnia się szczególnie w okre-
sach państwowotwórczych i w czasie transformacji ustrojowych; przykłado-
wo dekret z dnia 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej
Republiki Polskiej, zwany pierwszą Małą Konstytucją, wydany był u progu
odzyskania przez Polskę niepodległości. Oczywiste jest, że wydanie aktu tego
typu musi się wiązać ze zmianą norm prawa konstytucyjnego. Taka zmiana
nie musi jednak mieć miejsca w innych dyscyplinach prawniczych, np. w Pol-
sce międzywojennej obowiązywały normy prawa cywilnego pięciu państw:
niemieckiego, austriackiego, rosyjskiego, francuskiego (Kodeks Napoleona)
i węgierskiego (na Spiszu i Orawie).
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