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W podręczniku w przejrzysty sposób przedstawiono zagadnienia prawa kon
stytucyjnego w Polsce w formie pytań i odpowiedzi. Kluczowe kwestie tej gałęzi 
prawa uzupełniono o analizę zmian legislacyjnych, które miały miejsce po 2016 r. 
Wskazano m.in. na: 

•  zmiany w prawie wyborczym wprowadzone w latach 2019–2020, w Regulaminie 
Sejmu, w praktyce działania Sejmu oraz na regulacje odnoszące się do tzw. sta
nów nadzwyczajnych w prawie polskim;

•  najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie statusu zawodo
wego sędziów;

•  przepisy dotyczące odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska 
państwowe za organizację tzw. wyborów pocztowych.

Rozbudowano rozdział o źródłach prawa, zwłaszcza tzw. wewnętrznie obowiązujących. 
Poszerzono omówienie kwestii praw człowieka, w tym ich sądowej ochrony. Zwrócono 
uwagę na regulację stanów nadzwyczajnych w Polsce, a na tym tle – „stan epidemii”. 

Materiał wzbogacono o liczne tabele, które porządkują wiedzę i ułatwiąją jej przy
swojenie, a także wykaz bibliograficzny oraz skorowidz. 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów prawa i administracji, 
wydziałów politologii, osób studiujących bezpieczeństwo narodowe.

Mirosław Granat – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia Trybunału Kon
stytucyjnego w latach 2007–2016; specjalizuje się w zakresie zasad Konstytucji RP, 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa oraz prawa parlamentarnego; współpra
cuje z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi (ekspert Komisji Weneckiej 
Rady Europy, OBWE, wspólpracuje z Sądem Konstytucyjnym Ukrainy w zakresie 
implementacji skargi konstytucyjnej).
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OD AUTORA

Celem dziesiątego wydania niniejszego podręcznika jest zaprezen-
towanie w  przystępny sposób przepisów prawa konstytucyjnego, 
a zwłaszcza Konstytucji RP. Podręcznik ma służyć studiowaniu tego 
prawa. Przyświecający mi cel, od wielu już wydań tej książki, jest więc 
ten sam.

Przygotowanie nowego wydania Prawa konstytucyjnego w pytaniach 
i  odpowiedziach jest dość trudne. Spór polityczny w  Polsce sięgnął 
bowiem fundamentów konstytucjonalizmu liberalnego. W istocie zaś 
sięga rozumienia demokracji. Zdaniem wielu badaczy oddalamy się 
od założeń konstytucjonalizmu, który najogólniej określamy mianem 
europejskiego, i zmierzamy w stronę ustroju nazywanego współcześ-
nie nieliberalnym konstytucjonalizmem. Jest to system demokratycz-
ny, w którym ustawa zasadnicza przestaje być najwyższym arbitrem 
w sporach prawnych. Zmiana Konstytucji za pomocą ustaw przestaje 
robić w nim wrażenie. Zaznaczmy, że takie zmiany, jakie następują 
w  Polsce, nie są wyjątkiem. Współczesny konstytucjonalizm zmie-
nia się także i gdzie indziej, w Europie i na świecie. Niektóre państwa 
na drodze  owych nieliberalnych przemian ustrojowych zaszły jesz-
cze dalej niż Polska. 

Orientacja na nieliberalny konstytucjonalizm przejawia się nie tylko 
w  podważaniu pozycji ustawy zasadniczej. Posiada także swój wy-
miar instytucjonalny. Obok bowiem kwestionowania zastanych roz-
wiązań i pojęć prawnych, osłabiane są kolejne „bezpieczniki” Konsty-
tucji. Przykładem tego jest działanie kilku sądów w jednym sądzie lub 
funkcjonowanie sądownictwa powszechnego pod rygorem obowią-
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zywania tzw.  ustawy represyjnej. Te podstawowe kwestie wyostrzył 
stan pandemii. Wybory na urząd Prezydenta RP zostały przesunięte 
na podstawie porozumienia polityków, w sposób najwyraźniej poza-
konstytucyjny. Natomiast w niezwykle ważnej materii, jaką są prawa 
człowieka, prawodawca sięga po rozwiązania powszechnie oceniane 
jako wątpliwe z punktu widzenia konstytucyjnego. 

Dopiero w świetle wspomnianych problemów uczymy się cenić Kon-
stytucję. Widzimy, jakie znaczenie ma ten akt i jego przestrzeganie. 
Zarazem, jak krucha i łatwa do podważenia jest owa ustawa. Jak nie-
wiele znaczy, jeśli nie możemy jej skutecznie bronić. 

Jak wobec tego wykładać prawo konstytucyjne, by nie sprowadzać go 
do studiowania historii i odległych doktryn? Otóż, chcąc rozumieć 
przemiany, jakie następują w konstytucjonalizmie, musimy zgłębiać 
podstawowe zasady i mechanizmy tego prawa. Co więcej, do ich po-
znania należy przywiązywać większą wagę niż dotychczas. Jestem 
pewien, że na tle tak pojętych podstaw okaże się, że Konstytucja RP 
z 1997 r. jest nadal najwyższym prawem. 

Warszawa, 2020 rok
Mirosław Granat

Od autora
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Rozdział I

POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA 
KONSTYTUCYJNEGO

 Co to jest prawo konstytucyjne?

1. Prawo konstytucyjne jako gałąź prawa

1.1. Uwagi wprowadzające

Prawem konstytucyjnym nazywamy zespół norm prawnych, któ-
re regulują podstawy ustroju politycznego i gospodarczego państwa 
oraz prawa człowieka. Normy te są zawarte nie tylko w  konstytu-
cji, ale i w ustawach zwykłych, a nawet w  innych aktach prawnych 
(np. w regulaminie parlamentu), pod warunkiem wszakże, iż dotyczą 
wskazanych wyżej materii. Jest to właściwe (szerokie) określenie pra-
wa konstytucyjnego.

A. W przeszłości, na przełomie XIX i XX w., posługiwano się poję-
ciem prawa konstytucyjnego w wąskim znaczeniu – ograniczającym 
się tylko do samej konstytucji. Prawo konstytucyjne sprowadzało się 
więc do „prawa konstytucji”, wyróżnianego w związku ze szczegól-
nym znaczeniem tego aktu prawnego. Na przykład, „prawo konsty-
tucji” funkcjonowało we Francji w okresie IV Republiki (1946–1958). 
Jeśli ktoś mówił wówczas we Francji o  prawie konstytucyjnym, 
to miał na myśli przepisy o systemie organów państwowych zawarte 
w  konstytucji z  października 1946  r. Rozróżnianie „prawa konsty-
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tucji” i  „prawa konstytucyjnego” nie było także obce nauce anglo-
saskiej. Jaka była przyczyna sporu o wąskie lub szerokie rozumienie 
prawa konstytucyjnego? Obecnie odpowiedź na to pytanie miałaby 
już tylko wymiar historyczny. Ale, jeśli dzisiaj opowiedzielibyśmy się 
za wąskim rozumieniem prawa konstytucyjnego, to oznaczałoby to, 
że podczas wykładu nie będziemy się zajmować np. ustawą o Sądzie 
Najwyższym, bo prawo konstytucyjne „nie obejmuje” tej tematyki. 
Przyjmujemy więc szerokie rozumienie prawa konstytucyjnego, dla-
tego że ustrój państwa i prawa człowieka są regulowane również przez 
inne przepisy niż konstytucja, np.  zawarte w  ustawach, uchwałach 
albo w prawie europejskim, i ich znaczenia nie można pominąć. 

B. Nazwa „prawo konstytucyjne”, stosowana na oznaczenie zespołu 
norm prawnych dotyczących podstaw ustroju państwa i praw czło-
wieka, jest przyjęta w większości państw europejskich (np. constitu-
tional law, droit constitutionelle, diritto costituzionale). Charaktery-
styczne jest to, że nawet w Rosji używa się obecnie określenia „prawo 
konstytucyjne” zamiast „prawo państwowe” (tradycyjne dotąd dla 
tamtejszej doktryny). Przy „prawie państwowym”, któremu odpowia-
da Öffentliches Recht, pozostaje jednak nauka niemiecka. Przedmiot 
tego prawa, stosownie do nazwy, jest ujęty w szeroki sposób.

C. W Polsce i w Europie na oznaczenie prawa konstytucyjnego uży-
wano jeszcze innych nazw, a mianowicie „prawo państwowe” i „pra-
wo polityczne”. Pod tymi nazwami krył się w istocie spór, o którym 
wspominałem wyżej, tj. o zakres prawa konstytucyjnego oraz o cha-
rakter 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” 
upowszechniał Z. Cybichowski. W  okresie po II wojnie światowej 
terminem „prawo państwowe” posługiwali się m.in. K. Grzybowski, 
S. Rozmaryn 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 „prawo państwowe” oznaczało całość norm prawnych 
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obowiązujących 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”.

Nazwą historyczną na oznaczenie prawa konstytucyjnego jest tak-
że „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. 
Prawo to przede wszystkim „zespół przepisów”, zaś termin „prawo 
polityczne” sprawiał wrażenie, jakoby prawo miało szczególny kon-
takt z polityką.

Terminy „prawo państwowe” i „prawo polityczne” na oznaczenie norm 
prawa konstytucyjnego z dzisiejszej perspektywy wydają się archaicz-
ne. Przypominam je jednak dlatego, że, po pierwsze, ułatwiają wyjaś-
nienie, jak obecnie rozumiemy prawo konstytucyjne. Po drugie, polscy 
konstytucjonaliści, tak w okresie międzywojennym, jak i po II wojnie 
światowej, przeszli w istocie tę samą drogę w wytyczaniu granic prawa 
konstytucyjnego, tj. od jego wąskiego rozumienia (jako prawo konsty-
tucji) do ujęcia prawa konstytucyjnego jako przepisów określających 
podstawy ustroju państwa i praw człowieka. Po trzecie, widzimy, że spór 
o wąskie lub szerokie ujęcie prawa konstytucyjnego zarówno dotyczył 
przedmiotu tego prawa, jak i odbijał się w sporach o jego nazwy.

D. 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. 

Co to jest prawo konstytucyjne?
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Jeśli prawo konstytucyjne obejmuje także relację między państwem 
a człowiekiem i obywatelem, a tak jest w istocie, to zyskuje ono rów-
nież pewien wymiar prywatności, co oznacza, że nie mieści się ściśle 
w przegródce „prawo publiczne”. Problem z dokładnym „zlokalizo-
waniem” prawa konstytucyjnego pokazuje ewolucję tego, co było kie-
dyś i co jest dzisiaj tym prawem. Wprawdzie jego środek ciężkości nie 
przesunął się, czyli dotyczy podstaw ustroju państwa, ale wielką rolę 
odgrywają w nim przepisy o prawach człowieka. Dalszą kwestią by-
łoby umiejscowienie prawa konstytucyjnego „wewnątrz” prawa pub-
licznego. Jest to trudne, gdyż w niektórych sprawach materie prawa 
konstytucyjnego nakładają się na zagadnienia np. prawa administra-
cyjnego, finansowego lub międzynarodowego. Na przykład, jest tak 
w przypadku tematyki samorządu terytorialnego, finansów publicz-
nych lub źródeł prawa narodów. 

E. Z kolei w podziale prawa na materialne i formalne – prawo kon-
stytucyjne należy do pierwszej grupy. Podział ten w przypadku prawa 
konstytucyjnego staje się także dość względny, zwłaszcza rozwój praw 
człowieka i środków ich ochrony osłabia kategoryczność tego rozdzia-
łu. Większość norm prawa konstytucyjnego ma charakter materialny 
– określa merytoryczną treść stosunków prawnych, czyli uprawnie-
nia i  obowiązki podmiotów prawa oraz ewentualne sankcje za ich 
przekroczenie. Niezależnie od tego faktu, w prawie konstytucyjnym 
coraz większą rolę odgrywają procedury. Normy formalne (proceso-
we) określają tryb postępowania przed organami państwa, związany 
głównie z dochodzeniem praw człowieka określonych w prawie mate-
rialnym. Ilustracją tego może być prawo do sądu z art. 45 ust. 1 Kon-
stytucji RP. Jest to prawo podmiotowe, materialne, służące każdemu, 
ale to określenie sposobu jego dochodzenia ma znaczenie dla jego re-
alizacji, a następnie – dla gwarantowania innych praw podmiotowych 
służących człowiekowi.

Prawo konstytucyjne nigdy nie stanie się w pełni prawem procedu-
ralnym. Nie możemy się bowiem obejść bez norm o charakterze ma-
terialnym. Na przykład, w przypadku rozpatrywania skargi konsty-
tucyjnej z art. 79 ust. 1, wzorcem kontroli mogą być tylko przepisy 
o  randze  prawa konstytucyjnego. Zarazem, jeśliby nie było strony 
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proceduralnej w prawie konstytucyjnym, to konstytucja zmieniłaby 
się w koncert życzeń.

1.2. Geneza i rozwój

Do wybuchu rewolucji demokratycznych we Francji i  w  Ameryce 
(w  XVIII  w.) prawo konstytucyjne było kształtowane przeważnie 
przez zwyczaj. Można rzec, że był to „okres przedkonstytucyjny” 
w  prawie konstytucyjnym. Dokumenty ustrojowe nadawane przez 
władców spisywano często, ale nie miały one zapewnionej mocy po-
wszechnie obowiązującej. Zwykle były to uroczyste ustępstwa monar-
chy na rzecz poddanych, czynione w imieniu własnym i następców. 
Tego typu rozumienie konstytucji, jako prawa w dużej mierze opar-
tego na zwyczaju i  prawie zwyczajowym, w  mniejszym stopniu na 
aktach pisanych, zachowała do dzisiaj Wielka Brytania.

A. Prawo konstytucyjne pojawiło się pod koniec XVIII w. we Francji 
i w Stanach Zjednoczonych. Wyodrębnianie tego prawa było związa-
ne z doktryną rewolucji francuskiej oraz z walką kolonii angielskich 
w Ameryce o niezależność, a ściślej – ze znaczeniem, jakie dla utrwa-
lenia zwłaszcza praw człowieka i niepodległości Stanów Zjednoczo-
nych miało przyjęcie spisanej konstytucji. W  tym czasie tworzyły 
się podstawy fundamentalnych kategorii nowoczesnego ustroju po-
litycznego. Twórcy Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. 
utożsamiali prawo konstytucyjne z prawem dotyczącym zapewnienia 
ludziom równości i wolności. Nie inaczej było z amerykańską Kartą 
Prawa z 1791 r., zapewniającą ludziom wolność i utrwalającą niepod-
ległość państwa. Już wówczas regulacja praw człowieka była więc in-
tegralną częścią konstytucji, a nie dodatkiem do niej. 

B. Drugi okres w  rozwoju prawa konstytucyjnego, który miał naj-
większe znaczenie w jego formowaniu, był związany z realizacją haseł 
rewolucji demokratycznych, a zwłaszcza z uchwaleniem konstytucji. 
Chodziło o to, że naród, który stawał się suwerenem, powinien mieć 
zabezpieczone prawa w  konstytucji mającej formę spisanej ustawy. 
Przekonanie o konieczności przyjęcia sztywnej konstytucji wynika-
ło m.in. z przeświadczenia, że prawo spisane ma wyższą rangę ani-
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W podręczniku w przejrzysty sposób przedstawiono zagadnienia prawa kon
stytucyjnego w Polsce w formie pytań i odpowiedzi. Kluczowe kwestie tej gałęzi 
prawa uzupełniono o analizę zmian legislacyjnych, które miały miejsce po 2016 r. 
Wskazano m.in. na: 

•  zmiany w prawie wyborczym wprowadzone w latach 2019–2020, w Regulaminie 
Sejmu, w praktyce działania Sejmu oraz na regulacje odnoszące się do tzw. sta
nów nadzwyczajnych w prawie polskim;

•  najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie statusu zawodo
wego sędziów;

•  przepisy dotyczące odpowiedzialności osób zajmujących najwyższe stanowiska 
państwowe za organizację tzw. wyborów pocztowych.

Rozbudowano rozdział o źródłach prawa, zwłaszcza tzw. wewnętrznie obowiązujących. 
Poszerzono omówienie kwestii praw człowieka, w tym ich sądowej ochrony. Zwrócono 
uwagę na regulację stanów nadzwyczajnych w Polsce, a na tym tle – „stan epidemii”. 

Materiał wzbogacono o liczne tabele, które porządkują wiedzę i ułatwiąją jej przy
swojenie, a także wykaz bibliograficzny oraz skorowidz. 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów prawa i administracji, 
wydziałów politologii, osób studiujących bezpieczeństwo narodowe.

Mirosław Granat – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; sędzia Trybunału Kon
stytucyjnego w latach 2007–2016; specjalizuje się w zakresie zasad Konstytucji RP, 
sądowej kontroli konstytucyjności prawa oraz prawa parlamentarnego; współpra
cuje z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi (ekspert Komisji Weneckiej 
Rady Europy, OBWE, wspólpracuje z Sądem Konstytucyjnym Ukrainy w zakresie 
implementacji skargi konstytucyjnej).
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