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Wrocław, 5.10.2014 
Prowadzący: 
dr Michał Bernaczyk 
Katedra Prawa Konstytucyjnego 
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
Konsultacje w semestrze zimowym 2014/2015: 
Wtorek: 7:45-09:45 
pokój 412 (IV piętro, budynek  "A", ul. Uniwersytecka 22-26)  
kontakt telefoniczny: 071-3752311, e-mail:  m.bernaczyk@prawo.uni.wroc.pl 
 

Program ćwiczeń z przedmiotu „Prawo konstytucyjne” dla grup nr 9 i 10 
I roku SNP (2,5) w semestrze zimowym 2014-2015 

 
Warunki zaliczenia przedmiotu: Warunkami zaliczenia materiału z semestru są:  
 
 1) ustna odpowiedź na konsultacjach obejmującą całość materiału (po wcześniejszym 
 uzgodnieniu  terminu z prowadzącym),  
  albo 
 2) pozytywna ocena (3,0 - 5,0) z kolokwium na ostatnich zajęciach (6.) 
 
W razie pytań i wątpliwości dot. zakresu materiału lub warunków uzyskania zaliczenia proszę o 
kontakt na konsultacjach. Nieobecność na zajęciach wymaga zreferowania zagadnień na dyżurze. 
 

UWAGA: Na zajęcia obowiązuje aktualny stan prawny (a nie stan prawny ujawniony w podręczniku!). Teksty 

(nieoficjalne) aktów prawnych można pobrać z bazy sejmowej Systemu Informacyjnego Sejmu pod adresem 

www.sejm.gov.pl podstrona  PRAWO  Internetowy System Aktów Prawnych (łącze bezpośrednie: 

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html). Zalecam pobieranie wersji ujednoliconej (nie mylić z tekstem 

jednolitym!). Istnieje możliwość pobierania oficjalnych aktów prawnych ze strony Rządowego Centrum 

Legislacji pod adresem http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html. Orzecznictwo Trybunału 

Konstytucyjnego jest dostępne na stronie www.trybunal.gov.pl . Orzecznictwo Sądu Najwyższego jest dostępne 

w bazie danych Supremus na stronie www.sn.pl . W sieci lokalnej WPAiE i czytelni komputerowej WPAiE można 

nieodpłatnie korzystać z komercyjnych baz danych (np. System Informacji Prawnej LEX, Legalis). Literatura 

przedmiotu i orzecznictwo dostępne w czytelni i wypożyczalni WPAiE U.Wr. ( 

http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog/ ). 

 

1. (5.X.2014) Organizacja zajęć. Przedmiot i nauka prawa konstytucyjnego. 
Źródła prawa konstytucyjnego. Konstytucja i jej charakter. Stosowanie 

konstytucji 
 

I. Informacje organizacyjne  
II. Przedmiot, pojęcie i nauka prawa konstytucyjnego: 

1.  „Prawo konstytucyjne” jako dziedzina systemu prawa.  
2. Ewolucja terminologiczna i jej determinanty („prawo polityczne”, „prawo 

państwowe”, „prawo konstytucyjne”) 

http://prawo.uni.wroc.pl/pracownicy/432
http://www.sejm.gov.pl/
http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
http://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki.html
http://www.trybunal.gov.pl/
http://www.sn.pl/
http://www.bu.uni.wroc.pl/katalog/
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3.  Nauka prawa konstytucyjnego  
3.1. Zadania nauki prawa konstytucyjnego 
3.2. Nauka prawa konstytucyjnego a inne dziedziny nauk prawnych 
3.3. Metody badawcze 

III. Konstytucja  
1. Współczesna definicja „konstytucji”.  
2. Geneza konstytucji i czynniki warunkujące jej rozwój. 
3. Cechy szczególne konstytucji (z uwzględnieniem Konstytucji RP z 2.04.1997 r.)   

3.1. Najwyższa moc prawna konstytucji i jej konsekwencje. 
3.2. Tryb uchwalania konstytucji. Transformacja ustrojowa w Polsce. 
3.3. Tryb zmiany konstytucji. Pojęcie zmiany konstytucji i jej rodzaje. 
3.4. Szczególna nazwa. 
3.5. Forma, systematyka, hierarchia norm. 

4. Funkcje konstytucji. 
IV. Źródła prawa konstytucyjnego 

1. Pojęcie źródeł prawa konstytucyjnego w świetle Konstytucji RP. 
2. Pojęcie „zamkniętego systemu źródeł prawa”. 
3. Ogólna charakterystyka poszczególnych źródeł prawa i kontrowersje co do ich 

charakteru. 
V. Wykładnia konstytucji i stosowanie konstytucji (stosowanie samoistne i współstosowanie). 

  
Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. Warszawa 
2010; s. 1-33; 34-104. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach (jeżeli nie podano 
poszczególnych części aktu, to wymagana jest znajomość w całości!): Konstytucja RP (preambuła, 
rozdziały I, III, XII, XIII). 
 
 

2. (23.11.2014) Zamknięty system źródeł prawa powszechnie 
obowiązującego. Akty o charakterze wewnętrznym 

 
I. Pojęcie zamkniętego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego i jego składniki 

1. Konstytucja RP. 
2. Ustawa o zmianie konstytucji . 
3. Prawo międzynarodowe jako źródło prawa w RP. Ratyfikowana umowa 

międzynarodowa. 
4. Prawo Unii Europejskiej (akty prawa ponadnarodowego). 

4.1. Zjawisko „multicentryczności”. Współistnienie systemu prawa krajowego 
i ponadnarodowego. 

4.2. Źródła prawa wspólnotowego. Prawo „pierwotne” i „wtórne (pochodne)” 
4.3. Traktaty założycielskie WE i UE. 
4.4. Rozporządzenia. 
4.5. Dyrektywy. 
4.6. Decyzje. 
4.7. Źródła prawa w II i III filarze Unii Europejskiej. 

5. Ustawa. Pojęcie i cechy. 
6. Rozporządzenie z mocą ustawy. 
7. Rozporządzenie. Konstrukcja szczegółowego upoważnienia. 
8. Akty prawa miejscowego. 

II. Akty prawa wewnętrznie obowiązującego. 
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Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5 . Wyd. Warszawa 
2010; s. 48-94; 144-170; 204-216; 295-300. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: 
Konstytucja RP (rozdział III, art. 118-124, rozdział XI i XII), ustawa z dnia 14.04.2000 r. o umowach 
międzynarodowych  (Dz.U. z 2000, Nr 39, poz. 443 ze zm.), ustawa z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (wymagana znajomość w całości - 
Dz.U.07.68.449 t.j. ze zm.) 
 

3. (23.11.2014) Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki 
 

I. Podstawowe pojęcia dot. praw i wolności jednostki („prawa człowieka”, „prawa 
obywatelskie”). Geneza, koncepcje, klasyfikacje praw jednostki.  

II. Pojęcie „publicznych praw podmiotowych” w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego. 

1. Podmiot konstytucyjnych publicznych praw podmiotowych. 
2. Podmiot zobowiązany. Zdolność do bycia konstytucyjnym podmiotem praw i 

wolności. 
3. Postacie konstytucyjnych praw podmiotowych 

3.1. Wolności („prawa negatywne”) 
3.2. Prawa („prawa pozytywne”) 
3.3. Technika prawodawcza a wolności i prawa jednostki. 
3.4. Artykuł 30 Konstytucji jako źródło wolności i praw jednostki. 
3.5. Zasada proporcjonalności. Zakaz naruszania istoty wolności i praw. 
3.6. Zasada równości i zakaz dyskryminacji. Koncepcja „meta-praw” i jej 

krytyka. 
4. Wybrane wolności i prawa jednostki w orzecznictwie TK. 

4.1. Prawo do sądu 
4.2. Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i 

rozpowszechniania informacji. 
4.3. Prawo do informacji (prawo dostępu do informacji publicznej). 

5. Środki ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostki. Ogólna 
charakterystyka. 
5.1 Skarga konstytucyjna 
5.2 Prawo do sądu 
5.3 Wnioski, skargi, petycje 
5.4 Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  

 
Wymagana literatura podstawowa dot. wolności i praw jednostki: Bogusław Banaszak, Prawo 
konstytucyjne,  5. Wyd. Warszawa 2010; s. 238-258, 437-523. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, 
Prawa człowieka i systemy i ich ochrony, Wrocław 2005. Akty normatywne niezbędne do pracy na 
ćwiczeniach: rozdział II, rozdział XI (zwłaszcza art. 233) Konstytucji RP), art. 46-52 ustawy z dnia 1 
sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.97.102.643 ze zm.); ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U.01.14.147 t.j. ze zm.); ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o 
Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U.00.6.69 ze zm.), art. 1-18 Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. (Dz.U.93.61.284). 
 

4. (7.XII.2014) Parlament struktura, skład i organizacja; funkcje 
parlamentu 
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I. Funkcjonowanie i organizacja Sejmu, Senatu oraz Zgromadzenia 
Narodowego 

 
I. Dwuizbowa struktura polskiego parlamentu 

1. Ogólne uwagi o podziale kompetencji 
2. Pojęcie dwuizbowości asymetrycznej 

II. Sposób funkcjonowania parlamentu 
1. Pojęcie kadencji 
2. Zasady obliczania kadencji 
3. Przedłużenie i skrócenie kadencji  
4. Zasada jednorodności kadencji i system permanencji pracy izby 

III. Organy wewnętrzne parlamentu i ich typologia 
1. Organy wewnętrzne Sejmu: 
1.1.  Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu  
1.2.  Prezydium Sejmu 
1.3.  Konwent Seniorów 
1.4.  Komisje i podstawowe zasady ich procedowania 

a) stałe, 
b)  nadzwyczajne,  
c) śledcze 

2. Organy wewnętrzne  Senatu 
2.1.  Marszałek Senatu i wicemarszałkowie, 
2.2.  Prezydium Senatu, 
2.3.  Konwent Seniorów, 
2.4.  Komisje Senatu. 

IV. Zgromadzenie Narodowe 
V. Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu 

 
Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. Warszawa 
2010; s. 331-334, s. 402-435. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach dotyczące 
punktów VI-X (jeżeli nie podano poszczególnych części aktu, to wymagana jest znajomość w 
całości!): Konstytucja RP, Regulamin Sejmu; Regulamin Senatu; ustawa z dnia 10 października 2010 r. 
o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010, nr 213, poz. 1395), ustawa z dnia 21 
stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej (Dz.U.99.35.321 ze zm.) 
 

II. Funkcja kontrolna i kreacyjna parlamentu 
 

1. Funkcja kontrolna Sejmu. Środki parlamentarnej kontroli działalności Rady 
Ministrów. 
1.1. Kontrola wykonania ustawy budżetowej. 
1.2. Komisje śledcze. 
1.3. Uprawnienia komisji stałych i nadzwyczajnych. 
1.4. Procedury interpelacyjne. 

2. Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu 
1. Organy  wybierane i powoływane przez Sejm (Prezes i członkowie RM, sędziowie 

TK, zastępcy przewodniczącego i członkowie TS, posłowie-członkowie KRS, 
członkowie Kolegium IPN, Prezes NIK, RPO, Prezes NBP, członkowie KRRiT, 
członkowie RPP, RPD, GIODO, Prezes IPN). 

2. Procedura wyboru albo powoływania w świetle ustaw i regulaminów izb. 
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2.1. Przedstawienia kandydatury. 
2.2. Kwalifikacje kandydata. 
2.3. Tryb wyboru przez Sejm. 
2.4. Udział Senatu (wniosek w sprawie kandydata, wybór kandydata, zgoda na 

powołanie). 
 
Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. Warszawa 
2010; s. 541-607. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach (jeżeli nie podano 
poszczególnych części aktu, to wymagana jest znajomość w całości!): Konstytucja RP, Regulamin 
Sejmu (ze szczególnym uwzględnieniem art. 26-31); Regulamin Senatu; ustawa z dnia 21 stycznia 
1999 roku o sejmowej komisji śledczej (Dz.U.99.35.321 ze zm.). 
 

III. Funkcja ustawodawcza 
 

I. Ogólne informacje o procesie ustawodawczym. 
1. Wniesienie projektu ustawy do Sejmu. Inicjatywa ustawodawcza i wymogi 

formalne projektu. 

2. Zasada „trzech czytań”. Przebieg I, II, III czytania, ze szczególnym 

uwzględnieniem zadań komisji sejmowych. 

3. Postępowania w Senacie z ustawą uchwaloną przez Sejm. Zagadnienie 

poprawek senackich. 

4. Udział Prezydenta w procesie ustawodawczym (ogólne informacje). 

5. Zasada jawności prawa. Ogłoszenie ustawy. 

 

5. (7.XII.2014) Rada Ministrów i administracja rządowa 
1. Rada Ministrów i jej skład. Pojęcie „administracji rządowa” w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego. 
a. Prezes Rady Ministrów. Pozycja ustrojowa i kompetencje (148 Konstytucji). 
b. Wicepremier i jego kompetencje. 
c. Minister „resortowy”, minister „bez teki” i ich obowiązki, kompetencje. 
d. Przewodniczący komitetów określonych w ustawie. 
e. Pojęcie „administracji rządowej”. 

2. Procedura powoływania Rady Ministrów w świetle Konstytucji i Regulaminu Sejmu 
a. Desygnowanie, powoływanie Prezesa RM, wotum zaufania (art. 154 ust. 1 i 2) 
b. Wybór RM przez Sejm (art. 154 ust. 3) 
c. Powołanie Prezesa RM i członków RM w trybie art. 155. 

3. Sposób ustalenia szczegółowego zakresu działania ministra i jego działalność. 
a.  Zakres działania ministra. 
b. Pojęcie „działu administracji rządowej”. 
c. Ministerstwo jako aparat pomocniczy ministra. Struktura i organizacja działania 
d. Sekretarze i podsekretarze stanu 
e. Nadzór i kontrola nad działalnością podporządkowanych organów, urzędów i 

jednostek. Dostosowanie podmiotów podporządkowanych do „polityki rządu”. 
4. Organy wewnętrzne Rady Ministrów 

a. Stały komitet lub komitety Rady Ministrów 
b. Komitety do rozpatrywania określonych 
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c. Rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze 
d. Organy działające przy Prezesie Rady Ministrów 

5. Zadania Rady Ministrów w świetle art. 146 Konstytucji 
6. Tryb pracy Rady Ministrów, ze szczególnym uwzględnieniem procedur tworzenia prawa i 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej 
 

Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. 
Warszawa 2010, s. 644-665. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: 
Konstytucja RP (rozdział VI), ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów 
(Dz.U.03.24.199 - t.j. ze zm.); ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 
rządowej (Dz.U.07.65.437 - t.j. ze zm.); uchwała nr 49 z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin 
pracy Rady Ministrów (M.P.02.13.221 ze zm.; proszę zwrócić uwagę na rozdziały 2,5 i 8 
regulaminu), ustawa z 7.07.2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz.U.05.169.1414 ze zm.); ustawa z dnia 10 października 2010 r. o współpracy Rady 
Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2010, nr 213, poz. 1395). 

 
 
 

6. (24.01.2015) Władza sądownicza. Sprawdzenie wiadomości. 
Zaliczenie 

 
(w zakres materiału wchodzą wszystkie zagadnienia poprzedzające ostatnie zajęcia!) 

 

I. Sądy powszechne 
 

I. Pojęcie „władzy sądowniczej” i „wymiaru sprawiedliwości” 
II. Pojęcie konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45) i prawa do zaskarżania orzeczeń 

pierwszoinstancyjnych (art. 78)  
III. System organów wymiaru sprawiedliwości (z wyłączeniem sądów administracyjnych) 

1. Sąd Najwyższy (uwagi wstępne; zagadnienia szczegółowe na następnych zajęciach) 
2. Sądy Powszechne 

1.1. Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania sądów powszechnych 
1.2. Organizacja sądownictwa powszechnego w Polsce 

1.2.1. Sądy Rejonowe i ich struktura 
1.2.2. Sądy Okręgowe i ich struktura 
1.2.3. Sądy Apelacyjne i ich struktura 

1.3. Status sędziego sądu powszechnego (powoływanie sędziów, obowiązki i prawa; 

odpowiedzialność dyscyplinarna) 
3. Sądy wojskowe 

3.1. Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania sądów wojskowych 
3.2. Organizacja sądownictwa wojskowego w Polsce 

3.2.1. Wojskowe sądy okręgowe i ich struktura 
3.2.2. Wojskowe sądy garnizonowe i ich struktura 

3.3. Status sędziego sądu wojskowego (powoływanie sędziów, obowiązki i prawa; 

odpowiedzialność dyscyplinarna. 
IV. Sądy powszechne jako sądy wspólnotowe. 
V. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
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Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. Warszawa 
2010, s. 501-504, 669-686, 692-702. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: 
Konstytucja RP , ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U.01.98.1070 ze zm.); ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (tekst 
jednolity Dz.U.07.226.1676 ze zm.), ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury (Dz.U.09.26.157 ze zm.). Zalecany materiał dodatkowy: wyrok TK 24.10.2007, sygn. SK 
7/06 (opubl. w OTK-A 2007/9/108). 
 
 

II. Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy administracyjne 
 

1. Sąd Najwyższy 
1.1. Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania Sądu Najwyższego 
1.2. Struktura organizacyjna SN. Organy SN i tryb powoływania ich piastunów 
1.3. Status sędziego Sądu Najwyższego (obowiązki i prawa; odpowiedzialność 

dyscyplinarna) 
1.4. Konstytucyjne i ustawowe zadania Sądu Najwyższego 

2. Sądownictwo administracyjne 
2.1. Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania Naczelnego Sądu 

Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych 
2.2. Struktura organizacyjna NSA. Organy NSA i tryb powoływania ich piastunów 
2.3. Status sędziego NSA (obowiązki i prawa; odpowiedzialność dyscyplinarna) 
2.4. Konstytucyjne i ustawowe zadania NSA. 
2.5. Wojewódzkiego Sądy Administracyjne 

2.5.1. Ustawowe podstawy organizacji i funkcjonowania WSA 
2.5.2. Status sędziego WSA (powoływanie sędziów, obowiązki i prawa; 

odpowiedzialność dyscyplinarna) 
 

Wymagana literatura podstawowa: Bogusław Banaszak, Prawo konstytucyjne, 5. Wyd. Warszawa 
2010; s. 671-681. Akty normatywne niezbędne do pracy na ćwiczeniach: ustawa z dnia 23 listopada 
2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U.02.240.2052 ze zm.); ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o 
ustroju sądów administracyjnych (Dz.U.02.153.1269 ze zm.). art. 1-5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1270 ze zm.). 
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