
Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w pierwszych dekadach 

XXI wieku 
wobec wyzwań politycznych, 

gospodarczych, 
technologicznych i społecznych

Redaktor naukowy
Stanisław Biernat

Warszawa 2013 

Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej 
w pierwszych dekadach 

XXI wieku 
wobec wyzwań politycznych, 

gospodarczych, 
technologicznych i społecznych

Redaktor naukowy
Stanisław Biernat

Warszawa 2013 



Niniejsza publikacja ukazuje się jako nr 1(3)/2012  
Zagadnień Sądownictwa Konstytucyjnego

Recenzja wydawnicza:
Prof. dr hab. Piotr Tuleja

Komitet RedaKcyjNy

Redaktor naczelny:
Paweł Wiliński

Sekretarz: 
Krzysztof Budziło

członkowie:
Stanisław Biernat, Dorota Hajduk, Monika Florczak-Wątor, Jakub Królikowski, 
Bogumił Naleziński, Jolanta Sokólska-Warchoł, Beata Szepietowska, Piotr Tuleja, 
Kamil Zaradkiewicz

Redakcja i korekta:
Biblioteka Trybunału Konstytucyjnego

iSSN: 2082-5692
iSBN: 978-83-87515-67-6

Wydawca:
Biuro Trybunału Konstytucyjnego
00-918 Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 12a
www.trybunal.gov.pl

Skład, druk i oprawa:
Pracownia C&C, www.pracowniacc.pl



SPiS tReŚci

Słowo wstępne............................................................................................................ 5

Władysław Jóźwicki  
Rzeczpospolita dobrem wspólnym wszystkich obywateli jako uzasadnienie  
wymogu wierności obywateli wobec niej w kontekście integracji europejskiej ..... 7

Krzysztof J. Kaleta  
Sądownictwo konstytucyjne a refleksyjny konstytucjonalizm  
(przeszłość – teraźniejszość – przyszłość) ............................................................. 27

Marcelina Stolarska  
Problem dewaluacji Konstytucji z 1997 r. na tle najistotniejszych  
współczesnych wyzwań politycznych i społecznych ............................................. 45

Jakub Jaraczewski  
Bezpieczeństwo państwa jako wartość chroniona w Konstytucji RP ................ 63

Piotr Kociubiński  
Konstytucyjne źródła hierarchii dyrektyw interpretacyjnych ........................... 79

Aleksandra Dębowska   
tożsamość Konstytucji RP z 1997 r. jako granica dopuszczalnej wykładni  
jej norm .................................................................................................................... 85

Maciej Pichlak  
W sprawie reinterpretacji modelu konstytucyjnego systemu źródeł prawa ..... 97

Grzegorz Maroń  
operacjonalizacja konstytucyjnych zasad prawa w orzecznictwie  
trybunału Konstytucyjnego ................................................................................ 113

Dobrochna Minich  
trybunał Konstytucyjny – czy tylko negatywny ustawodawca?  
Refleksje nad statusem ustrojowym tK w dobie kryzysu nowoczesności ....... 125

Marta Kłopocka-Jasińska  
Skarga konstytucyjna na akt stosowania prawa w polskim porządku  
prawnym – rzeczywista potrzeba czy nierealna wizja? ..................................... 139

Agata Niżnik-Mucha  
Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności i praw człowieka  
i obywatela jako ostateczna bariera wobec ograniczania tych wolności  
i praw przez ustawodawcę .................................................................................... 159



Ada Paprocka  
Konstytucja RP wobec ekstremizmu politycznego – potencjalne problemy  
dla orzecznictwa trybunału Konstytucyjnego oraz sądów ............................... 179

Michał Jackowski  
Wykonywanie afirmatywnych wyroków trybunału Konstytucyjnego  
przez Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd administracyjny jako element dialogu 
między sądami i trybunałami w Polsce ............................................................... 187

Maciej Pach  
dyrektywa współdziałania władz w Konstytucji RP z 1997 roku  
jako przykład ustrojowego wishful thinking ....................................................... 205

Bartłomiej Opaliński  
Funkcjonowanie władzy wykonawczej z perspektywy 15 lat  
obowiązywania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. ...................... 217

Michał Podsiadło   
odporność polskiego ustroju na „sytuacje awaryjne” ...................................... 231

Bogusław Przywora   
Bezpieczeństwo państwa jako przesłanka dopuszczalności ograniczenia  
praw i wolności osób pełniących funkcje w służbie publicznej......................... 239

Jan Jodłowski 
Wpływ regulacji konstytucyjnych na zakres obowiązywania zasady  
prawdy materialnej w postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia  
w kontekście funkcji prawa karnego................................................................... 253

Nikodem Rycko  
Klauzula porządku publicznego a normy konstytucyjne .................................. 273

Marcin Rulka 
treść konstytucyjnej zasady powszechności głosowania  
na początku XXi wieku ........................................................................................ 279

Krzysztof Świtała 
Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej w kontekście  
rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy  
i technologii informacyjno-komunikacyjnych .................................................... 291

Andrzej Bigaj  
Konstytucyjna problematyka prawa do pracy u progu XXi wieku ................. 305

informacja o autorach .......................................................................................... 314




