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ZAJĘCIA  NR 1  

1. Konstytucja jako akt określający ustrój państwowy. Pojęcie konstytucyjnych zasad 
ustrojowych 

a. Rozróżnienie na zasady normatywne ( dyrektywalne ) i opisowe 
b. Forma konstytucjonalizacji zasad ustrojowych w RP, konwencjonalność zasad 

ustrojowych. Porównanie do konstytucjonalizacji zasad w wybranych 
państwach 

2. Konstytucyjny system źródeł prawa  
a. Charakter systemu źródeł prawa 
b. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego 

3. Prawo międzynarodowe i prawo UE jako źródła prawa powszechnie obowiązującego 
w RP 

a. Źródła prawa międzynarodowego i ich miejsce w systemie źródeł prawa RP 
b. Prawo pierwotne i wtórne i ich miejsce w systemie źródeł prawa RP 
c. Sądownictwo a prawo UE 

ZAJĘCIA NR 2 

1. Zasady przewodnie statusu jednostki  
a. Prawa człowieka i obywatela 
b. Prawo a wolność 
c. Prawa i wolności konstytucyjne  
d. Prawa i wolności osobiste 
e. Prawa i wolności polityczne 
f. Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne 
g. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych praw i wolności 

2. Środki ochrony praw i wolności 
a. Skarga konstytucyjna 
b. Wniosek do RPO 
c. Inne środki przewidziane w Konstytucji  
d. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

ZAJĘCIA NR 3  

1. Trybunał Konstytucyjny i jego znaczenie dla wykładni i stosowania zasad ustrojowych 

a. charakter ustrojowy, struktura TK; 

b. kompetencje TK; 



2. Zasada demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie TK 

a. Zasada ochrony życia ludzkiego w każdej fazie rozwoju  
b. Zasada zaufania obywateli do państwa (a tym samym i prawa przez nie 

stanowionego)  i bezpieczeństwa prawnego obywateli 
c. Zasada ochrony praw nabytych  
d. Zasada niedziałania prawa wstecz  
e. Zasada dostatecznej określoności  
f. Zakaz stanowienia aktów normatywnych sprzecznych z aktami wyższego rzędu 

oraz nakaz działania wyłącznie w granicach prawem określonej kompetencji 
g. Zasada dochowania ustawowego trybu uchwalania ustaw 
h. Zasada domniemania niewinności  
i. Zasada proporcjonalności 
j. Reguła przyzwoitej legislacji  
k. Zasada praworządności   

 
ZAJĘCIA NR 4  
 
KOLOKWIUM 
 
ZAJĘCIA NR 5  

1. Zasada społecznej gospodarki rynkowej 

a. wolność działalności gospodarczej 
b. własność prywatna 
c. solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych 

 
 

 


