
ORGANIZACJA I PROGRAM ZAJĘĆ 
 
Studia Niestacjonarne Prawa (zaoczne) – SNP(Z), jednolite magisterskie; I rok (semestr zimowy 
2015/2016) 
przedmiot: Prawo konstytucyjne 
forma zajęć: ćwiczenia 
grupy: 1-4 
prowadzący: mgr Anna Kuchciak 
 
Organizacja zajęć i warunki zaliczenia: 

→ W trakcie ćwiczeń przewidziane są różne formy aktywizacji i zaangażowania studentów 
(np. pytania kontrolne wprowadzające do zajęć lub je podsumowujące, wspólne 
rozwiązywanie kazusów, opracowanie zagadnienia prawnego). Za czynny udział w 
ćwiczeniach przewidziane są tzw. plusy, które w efekcie końcowym mogą przełożyć się na 
podwyższenie oceny (trzy plusy mogą podwyższyć ocenę maksymalnie o pół stopnia).  

→ Ewentualną nieobecność na zajęciach należy zaliczyć na najbliższych konsultacjach. 
Zaliczenie przybiera formę ustnej odpowiedzi i obejmuje zakres materiału omówionego 
na zajęciach, na których student był nieobecny. 

→ Kolokwium składa się z 2 pytań opisowych (otwartych) oraz 20 pytań testowych 
(jednokrotnego wyboru). Kolokwium odbędzie się na przedostatnich zajęciach. 
Ewentualna poprawa oceny negatywnej przybiera ustną formę i odbywa się na 
najbliższych konsultacjach. Dla studenta, który nie przystąpił do kolokwium w 
wyznaczonym terminie, przewidziana jest pisemna forma zaliczenia kolokwium, także na 
najbliższych konsultacjach. 

→ Ocena podsumowująca osiągnięcia w semestrze zimowym bazuje na pozytywnej ocenie  
z kolokwium, która może zostać podwyższona o ewentualne plusy z aktywności. 

 
Dodatkowe informacje: 

→ Na zajęciach należy mieć ze sobą tekst Konstytucji RP. 
→ Zaleca się śledzenie ogłoszeń prowadzącej w indywidualnej zakładce na stronie Wydziału. 

 
Program zajęć: 

I. Zagadnienia wprowadzające – pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego oraz jego 
znaczenie dla pozostałych gałęzi prawa. 

II. Źródła prawa - cechy systemu źródeł prawa; źródła prawa powszechnie 
obowiązującego (charakterystyka), Konstytucja RP (geneza, cechy szczególne, 
klasyfikacje i funkcje konstytucji), ustawa (w tym procedura ustawodawcza wraz  
z obywatelską inicjatywą ustawodawczą), rozporządzenie z mocą ustawy, 
rozporządzenie, akty prawa miejscowego; prawo międzynarodowe i prawo unijne w 
polskim porządku prawnym; źródła prawa wewnętrznie obowiązującego. 

III. Zasada demokratycznego państwa prawnego - pojęcie ustroju i zasad ustroju; 
fundamentalne zasady ustrojowe; demokratyczne państwo prawne w orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego. 

IV. Suwerenność narodu oraz formy jej realizacji - zasada suwerenności narodu; 
demokracja pośrednia i bezpośrednia; instytucje demokracji bezpośredniej; 
referendum i jego rodzaje. 

V. Prawo wyborcze – zasady; systemy wyborcze; podstawowe regulacje dotyczące 
organizacji i przeprowadzania wyborów, ustalania wyników oraz ich weryfikacji. 

VI. Status jednostki w państwie – wprowadzenie do konstytucyjnej regulacji praw  
i wolności jednostki.  

 
Zalecana literatura przedmiotu (podstawowa oraz uzupełniająca): 
B. Banaszak, „Prawo konstytucyjne”, Warszawa 2012 r.; L. Garlicki, „Polskie prawo konstytucyjne: 
zarys wykładu”, Warszawa 2014 r.; 



B. Banaszak, „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz”, Warszawa 2012 r.; B. Banaszak, 
„Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych”, Warszawa 2012 
r.; L. Garlicki (red. nauk.), „Komentarz Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. 
Komentarz” (T. I-V), Warszawa 1999 r.,2001 r., 2003 r., 2005 r., 2007 r.; L. Garlicki 
(red.)„Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz” (T. I i II), 
Warszawa 2010 r., 2011 r.; K. Complak, „Normy pierwszego rozdziału Konstytucji RP”, Wrocław 
2007 r.; P. Sarnecki (red. nauk.), „Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych”, Warszawa 
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i wybranych sądów”, Warszawa 2011 r. 
 


