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Wykaz skrótóW

kodeks wyborczy – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

Konstytucja z 1935 r. – Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. 
(Dz. U. Nr 30, poz. 227)

KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
NBP – Narodowy Bank Polski
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
RFN – Republika Federalna Niemiec
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Stanu





 

konstytucja rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

(Dz. U. Nr 78, poz. 483; sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319; zm. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946)
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W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, 
odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego 
i demokratycznego stanowienia o Jej losie, 

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 
zarówno wierzący w Boga 

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, 
jak i nie podzielający tej wiary, 

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, 
równi w prawach i w powinnościach 
wobec dobra wspólnego – Polski, 

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, 
za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, 

za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu 
i ogólnoludzkich wartościach, 

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, 
zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, 

co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, 
złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, 

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami 
dla dobra Rodziny Ludzkiej, 

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, 
gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były 

w naszej Ojczyźnie łamane, 
pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, 

a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, 
w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem 

lub przed własnym sumieniem, 
ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 

jako prawa podstawowe dla państwa 
oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 

współdziałaniu władz, dialogu społecznym 
oraz na zasadzie pomocniczości 

umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.
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Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej 
tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, 
dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, 
jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, 

a poszanowanie tych zasad mieli 
za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

Ten fragment Konstytucji ma w najwyższym stopniu uroczysty cha-
rakter, jest też określany jako preambuła albo wstęp. Tego rodzaju frag-
ment Konstytucji nie zawsze występował w polskiej tradycji konstytu-
cyjnej, nie zawierała go np. Konstytucja z 1935 r. Występuje zazwyczaj 
w konstytucjach państw nowo powstałych bądź już istniejących, ale prze-
chodzących zasadnicze przeobrażenia ustrojowe, które podkreś la treść 
wstępu.

Uroczysty charakter wstępu widoczny jest w jego formie, jest bowiem 
inaczej napisany, nie został ujęty w postaci artykułów, a jego redakcja 
jest bardziej rozwinięta. Ma on także inny charakter niż pozostałe czę-
ści Konstytucji, jest bardziej natury politycznej. Wprawdzie w literaturze 
polskiej występował pogląd, iż wstęp ma charakter prawny, że zawiera 
on w swej treści normy prawne oraz że służy prawidłowemu rozumieniu 
i właściwemu stosowaniu regulacji prawnych zawartych w artykułowa-
nej części ustawy zasadniczej. Jest to jednak pogląd raczej odosobniony, 
bowiem współcześnie powszechnie podkreśla się przede wszystkim po-
lityczne znaczenie wstępu.

W toku prac nad projektem Konstytucji toczyły się ożywione dysku-
sje wokół wstępu, czy w ogóle należy go zamieszczać. Pierwotnie w gło-
sowaniu zwyciężyła teza o rezygnacji z preambuły. Wrócono jednak do 
tej sprawy pod koniec prac konstytucyjnych i wówczas duże kontrowersje 
wywoływała sprawa treści wstępu.

Zazwyczaj zawiera on kilka elementów. Określa podmiot uchwala-
jący Konstytucję (Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej), 
wyjaśnia cel jej ustanowienia (poszanowanie wolności i sprawiedliwości, 
współdziałanie władz, umocnienie uprawnień obywateli i ich wspólnot, 
zapewnienie rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych), 
nawiązuje do tradycji (Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, do tego co 
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najcenniejsze w ponad tysiącletnim dorobku państwa). Preambuła pod-
kreśla chrześcijańskie dziedzictwo Narodu, wspólnotę z rodakami rozsia-
nymi po świecie, tragiczne i gorzkie doświadczenia przeszłości, a także 
znaczenie odzyskania niepodległości oraz możności suwerennego decy-
dowania o losie Polski.

Wstęp określa także Konstytucję jako podstawowe źródło prawa pań-
stwa, które opiera się na takich wartościach, jak poszanowanie wolności, 
sprawiedliwości, współdziałanie władz, a także wzywa wszystkich powo-
łanych do jej stosowania, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzo-
nej wolności człowieka i jego prawa do wolności.

Spór o invocatio Dei został zamknięty odwołaniem się do Boga, co 
stanowi uznanie praw ludzi wierzących, traktujących Boga jako źródło 
prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, ale także i uszanowaniem prze-
konań tych, którzy te uniwersalne wartości wywodzą z innych źródeł.

Przyjęty zatem został tekst, który w zamyśle jego autorów winien łą-
czyć, a nie dzielić społeczeństwo, odwołujący się do wspólnych dla oby-
wateli wartości i celów.
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Rozdział I

rzeczpoSpolita

Treść rozdziału I ma szczególne znaczenie. Ustrojodawca na czo-
ło uregulowań konstytucyjnych wysunął rozdział liczący 29 artykułów, 
w których zawarł zasady ustroju politycznego i gospodarczego państwa. 
Nie przypadkiem przez dłuższy czas tytuł tego rozdziału brzmiał: „Za-
sady ustroju” i dopiero w końcowym etapie prac został zmieniony, przyj-
mując obecne brzmienie.

Zazwyczaj w swych początkowych artykułach konstytucje określają 
tego rodzaju zasady, nazywając je niekiedy naczelnymi zasadami Kon-
stytucji. Tak czyniła Konstytucja z 1935 r., wyliczając je także w I roz-
dziale. Konstytucja PRL problematyce tej poświęciła rozdział I (ustrój 
polityczny) i rozdział II (ustrój społeczno-gospodarczy). Tak też czyni 
nowa Konstytucja RP.

W artykułach tego rozdziału zostały określone naczelne zasady Kon-
stytucji, czyli pewne idee przewodnie, którymi kierowali się jej autorzy. 
Na ideach tych została oparta cała konstrukcja prawno-ustrojowa pań-
stwa i jego aparatu. Te idee przewodnie są następnie rozwijane i kon-
kretyzowane w treści ustawy zasadniczej. Artykuły Konstytucji stano-
wią wcielenie i rozwinięcie tych idei, dlatego w kolejnych rozdziałach 
dostrzegamy nawiązywanie do zasad wyrażonych w rozdziale I, ich kon-
kretyzację.

Ujęcie w jednym rozdziale podstawowych zasad ustroju politycznego 
przesądza o regułach organizacji władzy publicznej w państwie. Ustrój po-
lityczny państwa to właśnie całokształt zasad, w oparciu o które jest zor-
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Art. 1 

ganizowana i wykonana władza publiczna. Stąd o zmianie ustroju można 
mówić wtedy, kiedy zmianie ulegają zasady tego ustroju, a nie poszczególne 
instytucje polityczno-prawne. Dlatego też zlikwidowanie nowelą konstytu-
cyjną z dnia 7 kwietnia 1989 r. Rady Państwa czy przywrócenie instytucji 
Prezydenta nie zmieniło jeszcze ustroju, aczkolwiek miało duże znaczenie 
z uwagi na kontekst społeczno-polityczny, w jakim się dokonywało. Nato-
miast zmiany dokonane ustawą konstytucyjną z dnia 29 grudnia 1989 r. 
wkraczały w dziedzinę zasad ustroju (przywrócenie zasady zwierzchnictwa 
narodu, wprowadzenie zasady demokratycznego państwa prawnego itp.), 
miały więc istotne znaczenie dla istoty i charakteru Rzeczypospolitej.

W rozdziale I został zawarty katalog zasad odnoszących się do ustroju 
politycznego, a także gospodarczego Trzeciej Rzeczypospolitej.

Art. 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli.

Artykuł ten jest zwięzłym stwierdzeniem faktu podkreślonego już 
we wstępie, a dotyczącego rodowodu Trzeciej Rzeczypospolitej. Polska 
odzyskawszy w 1989 r. możliwości suwerennego i demokratycznego sta-
nowienia o swym losie, pomna gorzkich doświadczeń przeszłości, ma 
działać na rzecz poszanowania wolności i sprawiedliwości, dialogu spo-
łecznego, umacniania uprawnień obywateli i ich wspólnot. W tym też 
wyraża się istota państwa jako wspólnego dobra wszystkich obywate-
li. W odróżnieniu od preambuły art. 1 mieści się w części normatywnej 
Konstytucji, stąd ze stwierdzenia w nim zawartego muszą wynikać różno-
rodne konsekwencje prawne. Chodzi tu o konsekwencje zawarte w tych 
przepisach Konstytucji, które określają pozycję prawną jednostki w pań-
stwie, jej rolę w życiu gospodarczym, opartym na gospodarce rynkowej, 
w życiu politycznym, w którym obywatel ma zagwarantowany wpływ na 
bieg spraw państwowych i lokalnych, na wybór organów reprezentują-
cych Naród bądź wspólnoty lokalne. Konsekwencją tego jest rozbudowa 
systemu gwarancji wolności i praw człowieka i obywatela.

Życie społeczne kształtuje się i rozwija w państwie, gdzie może wy-
stąpić kolizja między dobrem wspólnoty obywateli a prawami jednostki. 
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Art. 2 

Konstytucja wyraża stanowisko, iż w takich przypadkach może wystąpić 
konieczność i możliwość ograniczenia wolności i praw jednostki w inte-
resie wspólnego dobra.

Państwo jako dobro wspólne ma obowiązek troszczyć się zarówno 
o prawa większości, jak i o zabezpieczenie praw mniejszości, również 
wchodzących w skład Rzeczypospolitej.

Art. 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem praw-
nym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Państwo polskie jako dobro wspólne wszystkich obywateli może mieć 
taki charakter tylko będąc państwem demokratycznym. Już w 1989 r., 
a więc u zarania Trzeciej Rzeczypospolitej, do katalogu zasad ustroju po-
litycznego została wpisana zasada demokratycznego państwa prawnego. 
Wytycza ona kierunki rozwoju ustroju państwa, stanowi nakaz dla par-
lamentu, ale i całego aparatu państwowego, by jego działalność służyła 
realizacji tej zasady. Została w niej wyrażona wola, aby państwem zarzą-
dzano zgodnie z prawem, by prawo stało ponad państwem, było wytycz-
ną działania dla niego i dla społeczeństwa. Z zasady tej wynika najwyż-
sza ranga Konstytucji w systemie źródeł prawa i rola ustawy uchwalanej 
przez parlament, jej priorytet w tworzeniu porządku prawnego w pań-
stwie. W demokratycznym państwie prawnym byt organu państwowego 
opiera się na prawie, które określa zarazem kompetencje tego organu 
i wyznacza granice jego działalności.

Konstytucja stwierdza, że ma to być demokratyczne państwo prawne, 
a więc ma ono zabezpieczać wpływ obywateli na władzę publiczną i ich 
udział w podejmowaniu decyzji państwowych. Wynika stąd także zasa-
da poszanowania wolności i praw jednostki. W demokratycznym pań-
stwie prawnym mają być zabezpieczone nie tylko prawa większości, ale 
także winien być uznawany głos i wola mniejszości społeczeństwa. Ma 
to być wszak demokratyczne państwo prawne urzeczywistniające zasady 
sprawiedliwości społecznej. Konsekwencje zatem jej przyjęcia są ważne 
dla zagwarantowania zasady pluralizmu politycznego (wolność tworze-
nia partii politycznych), systemu reprezentacji (demokratyczny wybór 
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