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akty prawne

EKPC – Europejska Konwencja Praw Człowieka (Konwencja 
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) 
sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie 
Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 
(Dz.U. z 1993 r. poz. 284 ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1600 ze zm.)

Konstytucja – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. 
poz. 483 ze sprost. i zm.)

Konstytucja 
kwietniowa

– ustawa konstytucyjna z 23.04.1935 r. (Dz.U. poz. 227)

Konstytucja 
marcowa

– ustawa z 17.03.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.U. poz. 267 ze zm.)

Konstytucja PRL – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm 
Ustawodawczy 22.07.1952 r. (Dz.U. z 1976 r. poz. 36 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)

k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)

k.w. – ustawa z 5.01.2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 754 ze zm.)
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Mała Konstytucja – ustawa konstytucyjna z 17.10.1992 r. o wzajemnych sto-
sunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rze-
czypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym 
(Dz.U. poz. 426 ze zm.)

nowelizacja 
z 22.01.2010 r.

– ustawa z 22.01.2010 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie 
Kontroli (Dz.U. poz. 1482 ze zm.)

nowelizacja 
z 11.01.2018 r.

– ustawa z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów pub-
licznych (Dz.U. poz. 130 ze zm.)

pr. prok. – ustawa z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1767 ze zm.)

p.u.s.p. – ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.)

p.w.u.TK – ustawa z 13.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybu-
nału Konstytucyjnego (Dz.U. poz. 2074 ze zm.)

regulamin Sejmu – uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30.07.1992 r. – 
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. 
poz. 32 ze zm.)

regulamin Senatu – uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 23.11.1990 r. – 
Regulamin Senatu (M.P. z 2018 r. poz. 846 ze zm.)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon-
solidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: 
Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 13)

u.d.a.r. – ustawa z 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 762 ze zm.)

u.f.p. – ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

u.KRS – ustawa z 12.05.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 389 ze zm.)

u.NBP – ustawa z 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1373)

u.NIK – ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 524 ze zm.)
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u.o.p.TK – ustawa z 30.11.2016 r. o organizacji i trybie postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. poz. 2072)

u.p.p. – ustawa z 27.06.1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 580)

u.r.l. – ustawa z 15.09.2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 400 ze zm.)

u.RM – ustawa z 8.08.1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 392 ze zm.)

u.r.o. – ustawa z 14.03.2003 r. o referendum ogólnokrajowym 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 318 ze zm.)

u.RPO – ustawa z 15.07.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 958 ze zm.)

u.r.t. – ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1414 ze zm.)

u.SN – ustawa z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 5 ze zm.)

u.s.g. – ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

u.s.k.ś. – ustawa z 21.01.1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1024)

u.s.k.ż. – ustawa z 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1897)

u.s.p. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 995 ze zm.)

u.s.s.TK – ustawa z 30.11.2016 r. o statusie sędziów Trybunału Kon-
stytucyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1422)

u.st.woj. – ustawa z 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz o kompe-
tencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach 
jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospo-
litej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1932)

u.st.wyj. – ustawa z 21.06.2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1928)

u.s.w. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 913 ze zm.)

u.TK – ustawa z 22.07.2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. 
poz. 1157 ze zm.)
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u.TS – ustawa z 26.03.1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2050)

u.w.i.u.o. – ustawa z 24.06.1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawo-
dawczej przez obywateli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2120)

u.w.m.p.s. – ustawa z 9.05.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i se-
natora (Dz.U. z 2018 r. poz. 1799)

u.w.RM – ustawa z 8.10.2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sej-
mem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. 
poz. 1395)

Organy i instytucje

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
KRRiT – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
KRS – Krajowa Rada Sądownictwa
MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy
NBP – Narodowy Bank Polski
NIK – Najwyższa Izba Kontroli
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PE – Parlament Europejski
PKW – Państwowa Komisja Wyborcza
RE – Rada Europy
RM – Rada Ministrów
RPD – Rzecznik Praw Dziecka
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Stanu
UE – Unia Europejska
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
ZN – Zgromadzenie Narodowe
ZO – Zgromadzenie Ogólne
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Organy promulgacyjne

Dz.U. – Dziennik Ustaw
M.P. – Monitor Polski

Oficjalne wydawnictwa z orzecznictwem

OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, 
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzę-

dowy
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Zbiór Urzę-

dowy, Seria A

Numery artykułów powoływane bez dodatkowych objaśnień oznaczają 
artykuły Konstytucji RP.
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Od autOra

Celem dziewiątego wydania niniejszego podręcznika, tak jak i po-
przednich edycji, jest zaprezentowanie w możliwie przystępny sposób 
przepisów prawa konstytucyjnego, a zwłaszcza Konstytucji RP. Pod-
ręcznik ma być pomocny w studiowaniu tego prawa. Przyświecający 
mi cel, od wielu już wydań tej książki jest, w istocie, ten sam.

Przygotowanie podręcznika do prawa konstytucyjnego staje się coraz 
trudniejsze. Po pierwsze, z roku na rok zaostrza się konflikt o kształt 
zasad ustroju Polski. Od czasu ukazania się poprzedniego wydania 
(październik 2017 r.), prawodawca na mocy ustaw zwykłych zmie-
nił relacje między władzami tak, że władza sądownicza znalazła się 
bliżej władzy wykonawczej. Niektóre z nowych praw grożą niezależ-
ności władzy sądowniczej i jej kwintesencji, jaką jest nieusuwalność 
sędziów z urzędu. Skutki takich działań sięgają samych podstaw pań-
stwa prawnego. Po drugie, widzimy, jak zmienia się wykładnia Kon-
stytucji. Podstawowe pojęcia, których znaczenia byliśmy pewni – ta-
kie jak: kadencja, prerogatywa lub niezawisłość sędziów – na gruncie 
metod wykładni prawa, których nie wolno stosować, zyskują inne 
znaczenie niż znane nam dotychczas. Nawet mocne i jasne zakotwi-
czenie w Konstytucji kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 
może być, jak się okazuje, podważone przez ustawę. Jeśli nie jeste-
śmy zgodni co do znaczenia tego właśnie przepisu Konstytucji, to 
w istocie otwieramy drogę do podważenia każdego pojęcia konstytu-
cyjnego. Po trzecie, ma miejsce kwestionowanie legalności orzeczeń 
sądowych przez inne organy państwowe, tak jak w przypadku kon-
fliktu związanego z sądownictwem, w wyniku czego system prawny 
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staje się mniej pewny. Nowy wątek w prawie konstytucyjnym wiąże 
się także z występowaniem sądów polskich do Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej w sprawie ustaw sądowych lub innych jeszcze 
praw. Fakt ten uświadamia, jak głęboko polskie prawo konstytucyjne 
wrosło w tkankę europejską, skoro decydować o nim mogą instancje 
europejskie.

Pewna niezwykłość sytuacji, w jakiej znalazło się prawo konstytu-
cyjne, polega zarazem na tym, że sama Konstytucja z 1997 r. nie ule-
gła żadnej formalnej modyfikacji. Z jednej strony jest prawem naj-
wyższym, mimo iż okazała się bezradna w obliczu jej naruszania. 
Bywa sprowadzana do „książeczki”, do prawa „przejściowego” lub 
aktu, który w najlepszym wypadku należy „przewietrzyć”. Z drugiej 
strony, mimo takiego podejścia, w pewien sposób jednak odżyła, gdyż 
ludzie zaczęli ją czytać i przywiązywać do niej wagę. Słowo „konsty-
tucja” stało się niezwykle nośne. Sprawą ważną stała się konstytucja 
rozumiana nie jako konkretny akt, lecz jako najwyższe prawo w pań-
stwie, którego nie wolno naruszać z żadnych powodów. Z kolei bada-
cze prawa, praktycy, a nawet sami konstytucjonaliści mogą zobaczyć 
„po co jest konstytucja”. W ostatnich latach odsłoniła się bowiem rola 
funkcji gwarancyjnej konstytucji, pokazującej jak ważne jest zabez-
pieczenie praw ludzi i innych podmiotów przed władzą. Widzimy, że 
konstytucja – ta czy inna – nie jest zestawem gołych przepisów lub 
abstrakcyjnych regulacji, ale że na pełny obraz tego aktu składa się 
także praktyka jego stosowania, a czasem i brak poszanowania go. 
Konstytucjonalizm, w tym również polski, staje się bardziej zrozu-
miały, jeśli patrzymy nań z perspektywy nie tylko przepisów i norm, 
ale także z punktu widzenia praktyki przestrzegania konstytucji.

Jaka ma być więc rola podręcznika pisanego w okresie ostrego kon-
fliktu ustrojowego, zmieniania treści ważnych pojęć konstytucyjnych 
i nieszanowania orzeczeń sądowych? Czas ten jest wyzwaniem dla na-
uki prawa konstytucyjnego, któremu niełatwo jest sprostać. Praktyka 
usamodzielniła się i jest słabo związana z nauką prawa. Zresztą nawet 
gdyby nauka miała rację w tej czy innej kwestii, to i tak nie zmienia 
to praktyki. Fakt, że praktyka oddaliła się od nauki prawa konstytu-
cyjnego, co podnoszą także studenci podczas zajęć, nie może jednak 
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zniechęcać nas do studiowania prawa konstytucyjnego. Przesłanką 
zrozumienia problemów, jakie nawarstwiają się w polskim prawie 
konstytucyjnym, jest bowiem mówienie o tym, co się dzieje w pra-
wie konstytucyjnym i z prawem konstytucyjnym.

Zmiany w dziewiątym wydaniu podręcznika wynikają w najwięk-
szym stopniu z tego, co właśnie dzieje się z Konstytucją RP i prawem 
konstytucyjnym. Tak więc oprócz opisania zmian dotyczących wła-
dzy sądowniczej, zwróciłem uwagę na rosnące znaczenie domniema-
nia konstytucyjności prawa. Domniemanie takie, nierównoważone 
przez działalność sądu konstytucyjnego, w ostatnich latach zyskało na 
znaczeniu tak bardzo, iż staje się wręcz substytutem konstytucyjności 
prawa. Zaznaczyłem także zmiany, które zaszły w prawie wyborczym 
i w ustroju samorządu terytorialnego.

Książka odwołuje się do wykładów z prawa konstytucyjnego, które 
prowadzę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego. Jestem wdzięczny Koleżankom i Kole-
gom z Katedry Prawa Konstytucyjnego za uwagi zgłoszone do pod-
ręcznika, ponieważ ułatwiły mi przygotowanie lepszego wydania tej 
książki.

Mirosław Granat
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Rozdział I

pojęcie i przedmiot 
prawa konStytucyjnego

 [?]  1. Co to jest prawo konstytucyjne?

1. prawo konstytucyjne jako gałąź prawa

1.1. uwagi wprowadzające

Prawem konstytucyjnym nazywamy zespół norm prawnych, które 
regulują podstawy ustroju politycznego i gospodarczego państwa oraz 
prawa człowieka. Są to normy zawarte nie tylko w konstytucji, ale na-
wet w ustawach zwykłych i w innych aktach prawnych, o ile odnoszą 
się do ustroju politycznego i gospodarczego państwa. Jest to właściwe 
(szerokie) określenie prawa konstytucyjnego.

A. W przeszłości, na przełomie XIX i XX w., posługiwano się poję-
ciem prawa konstytucyjnego ograniczającym się tylko do konstytucji. 
Prawo konstytucyjne sprowadzało się do „prawa konstytucji”. Wąskie 
rozumienie prawa konstytucyjnego – wyróżnione w związku ze szcze-
gólną materią i formą konstytucji – współcześnie byłoby niewystar-
czające. Ustrój państwa regulują także inne przepisy, np. zawarte 
w ustawach lub przepisy prawa europejskiego. „Prawo konstytucji” 
funkcjonowało we Francji w okresie IV Republiki (1946–1958). Jeśli 
ktoś mówił wówczas we Francji o prawie konstytucyjnym, to miał na 



28 Rozdział I. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego

myśli przepisy o systemie organów państwowych zawarte w konstytu-
cji z października 1946 r. Rozróżnianie „prawa konstytucji” i „prawa 
konstytucyjnego” nie było także obce nauce anglosaskiej. Obecnie 
traktowanie prawa konstytucyjnego tylko jako zespołu przepisów 
zawartych wyłącznie w konstytucji, względnie w ustawach o randze 
konstytucyjnej, ma znaczenie historyczne. Będziemy więc posługiwać 
się szerokim rozumieniem prawa konstytucyjnego.

Nazwa „prawo konstytucyjne”, stosowana na oznaczenie zespołu norm 
prawnych dotyczących podstaw ustroju państwa i praw człowieka, jest 
przyjęta w większości państw europejskich (np. constitutional law, 
droit constitutionelle, diritto costituzionale). Charakterystyczne jest to, 
że nawet w Rosji używa się obecnie określenia „prawo konstytucyjne” 
(zamiast „prawa państwowego”), które było tradycyjne dla tamtejszej 
doktryny. Przy „prawie państwowym”, któremu odpowiada Öffentli-
ches Recht, pozostaje jednak nauka niemiecka, w której przedmiot tego 
prawa, stosownie do nazwy, jest ujęty w szeroki sposób.

B. W Polsce i w Europie na oznaczenie prawa konstytucyjnego uży-
wano jeszcze innych nazw, a mianowicie „prawo państwowe” i „prawo 
polityczne”. Pod tymi nazwami krył się w istocie spór, o którym wspo-
minałem wyżej, tj. o zakres prawa konstytucyjnego oraz o charakter 
jego norm. Nazwę „prawo państwowe” stosowano w Polsce zarówno 
w okresie międzywojennym (1918–1939), jak i po II wojnie światowej. 
W Polsce międzywojennej kategorię „prawo państwowe” upowszech-
niał Z. Cybichowski. W okresie po II wojnie światowej terminem 
„prawo państwowe” posługiwali się m.in. K. Grzybowski, S. Rozma-
ryn i A. Burda. Autorzy ci przyjmowali, że prawo państwowe jest 
częścią prawa obowiązującego w państwie, która dotyczy podstaw 
ustroju politycznego i gospodarczego państwa. Przedmiot prawa pań-
stwowego sensu stricto był w istocie podobny do przedmiotu prawa 
konstytucyjnego, jakim posługujemy się obecnie. W znaczeniu sze-
rokim pojęcie prawa państwowego było typowe dla podejścia marksi-
stowskiego. Oznaczało bowiem całość norm prawnych obowiązują-
cych w danym państwie. Było więc tożsame z porządkiem prawnym. 
Pojęcie to było odpowiednie w zasadzie dla każdej gałęzi prawa, gdyż 
każda z nich była „państwowa”.
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Nazwą historyczną na oznaczenie prawa konstytucyjnego jest także 
„prawo polityczne”. Nazwę tę wywodzono od podtytułu dzieła 
J.J. Rousseau Umowa społeczna (1762), który brzmiał: Zasady prawa 
politycznego. Używano jej w Europie w XIX w. i w pierwszej połowie 
XX w. W Polsce W. Komarnicki uważał ten termin za właściwy do 
analizy ustroju politycznego państwa, dlatego że miał wyrażać specy-
ficzne właściwości norm konstytucji (ich nasycenie polityką). Przed-
miotem prawa konstytucyjnego było określenie ustroju państwa. 
W istocie termin ten był powiązany z rozumieniem „polityki” jako 
całości wiedzy o państwie. Z. Cybichowski odrzucał z kolei termin 
„prawo polityczne”, gdyż utrudniał on odróżnienie prawa od polityki 
i sprawiał wrażenie, jakoby prawo miało specjalny kontakt z polityką.

Terminy „prawo państwowe” i „prawo polityczne” na oznaczenie 
norm prawa konstytucyjnego, z dzisiejszej perspektywy, wydają się 
archaiczne. Przypominam je jednak dlatego, że, po pierwsze, uła-
twiają wyjaśnienie, jak obecnie rozumiemy prawo konstytucyjne. 
Po drugie, polscy konstytucjonaliści, w okresie międzywojennym, jak 
i po II wojnie światowej, przeszli w istocie tę samą drogę w wytycza-
niu granic prawa konstytucyjnego, tj. od jego wąskiego rozumienia 
(jako prawo konstytucji) do ujęcia prawa konstytucyjnego jako prze-
pisów określających podstawy ustroju politycznego i gospodarczego 
państwa. Po trzecie, spór o wąskie lub szerokie ujęcie prawa konsty-
tucyjnego zarówno dotyczył przedmiotu tego prawa, jak i odbijał się 
w sporach o jego nazwy.

C. Jak określić miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa? 
Nie jest to proste, gdyż charakter tego prawa się zmienia. Jeśli pra-
wem konstytucyjnym są tylko przepisy dotyczące ustroju państwa, to 
w sposób dość naturalny wydaje się ono należeć do prawa publicz-
nego. Znajduje się wówczas w prawie publicznym, obok takich gałęzi, 
jak prawo międzynarodowe, prawo administracyjne, prawo karne. 
Jeśli prawo konstytucyjne obejmuje także relację między państwem 
a człowiekiem i obywatelem, a tak jest w istocie, to zyskuje ono także 
pewien wymiar prywatności i nie mieści się ściśle w przegródkach 
„prawo publiczne” i „prawo prywatne”. Problem z dokładnym „zlo-
kalizowaniem” naszej gałęzi prawa pokazuje ewolucję tego, co było 
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