
ROZDZIAŁ	I

ŹRÓDŁA PRAWA

§ 1. Źródła prawa – zagadnienia podstawowe

I. Pojęcie źródeł prawa

Źródła prawa stanowionego to	akty	normatywne	(zawierające	normy	general-
no-abstrakcyjne,	czyli	skierowane	do	nieokreślonej	z	góry	liczby	adresatów	i	okre-
ślające	ogólne	 sposoby	postępowania),	które	zostały	uregulowane	przede	wszyst-
kim	w	rozdziale	III	Konstytucji	RP.

Źródła prawa
Akty prawa  
powszechnie  
obowiązującego 
(akty, które mogą 
być adresowane do 
każdego podmiotu)

Akty prawa  
wewnętrznie obowią-
zującego (obowiązują 
tylko jednostki  
podległe organowi 
wydającemu akt)

Regulaminy i statuty Układy zbiorowe 
pracy

•	 Konstytucja	RP
•	 ratyfikowane	umowy	
międzynarodowe

•	 ustawy	
•	 rozporządzenia		
z	mocą	ustawy

•	 rozporządzenia
•	 akty	prawa	miejsco-
wego

•	 uchwały	(wydaje		
organ	kolegialny	na	
podstawie	ustawy;	
wyjątek:	art.	93	ust.	1	
Konstytucji	RP)	

•	 zarządzenia	(wydaje	
organ	jednoosobo-
wy	zawsze	na	pod-
stawie	ustawy)

Katalog źródeł  
prawa wewnętrznego 
w Konstytucji RP  
nie ma charakteru 
enumeratywnego

np.	regulamin		
Senatu	RP
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II. Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa

System	źródeł	prawa	charakteryzuje	się	przede	wszystkim	trzema	cechami:
1)	 hierarchiczną	strukturą	norm	prawnych,
2)	 niesprzecznością	tych	norm,
3)	 zupełnością	systemu.

Zasada	hierarchicznej	budowy	systemu	źródeł	prawa	nie	jest	wyrażona	wprost	
w	Konstytucji.	Na	jej	treść	składa	się	zakaz wydawania aktów hierarchicznie niż-
szych, sprzecznych z aktami hierarchicznie wyższymi	 oraz	nakaz rozwijania, 
konkretyzacji aktów wyższych w hierarchii źródeł prawa przez akty niższe-
go rzędu w hierarchii źródeł prawa	(akty	wyższego	rzędu	mają	charakter	aktów	
ogólnych).

Piramida ilustrująca hierarchię źródeł powszechnie obowiązującego prawa:

III. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Wielość systemów normatywnych

Wyrok TK z 10.6.2003 r., SK 37/021

„Teoria	prawa	zwraca	uwagę	na	wielość	systemów	normatywnych	funkcjonujących	we	
współczesnych	społeczeństwach.	Obok	norm	prawnych	istnieją	m.in.	normy	postępowania	
stanowione	przez	podmioty	prywatne,	np.	normy	organizacji	społecznych	lub	organizacji	

1	 	OTK-A	2003,	Nr	6,	poz.	53.

Konstytucja RP

Umowy miêdzynarodowe ratyfikowane za uprzedni¹ zgod¹
wyra¿on¹ w ustawie i przepisy organizacji miêdzynarodowej,
której RP jest cz³onkiem

Ustawy i rozporz¹dzenia z moc¹ ustawy

Ratyfikowane (bez zgody ustawy) umowy miêdzynarodowe

Rozporz¹dzenia

Akty prawa miejscowego
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gospodarczych.	Podstawą	ich	stanowienia	jest	konstytucyjna	wolność	zrzeszania	się	oraz	wolność	
gospodarcza	a	możliwość	ich	ustanawiania	przez	zrzeszenia	i	inne	podmioty	tworzone	przez	
obywateli	jest	koniecznym	elementem	życia	społecznego.	Tego	rodzaju	normy	nie	są	częścią	
systemu	prawnego,	jeżeli	ustanawiające	je	organizacje	działają	na	zasadzie	dobrowolności,	
tzn.	przynależność	do	nich	nie	jest	koniecznym	warunkiem	dostępu	do	określonych	dóbr,	
a	przestrzeganie	ustanowionych	norm	nie	jest	opatrzone	sankcją	przymusu	państwowego.	Nie	
oznacza	to	jednak,	że	nie	są	one	częścią	szeroko	pojmowanego	ładu	społecznego,	zbudowanego	
na	zasadzie	subsydiarności”.

Elementy aktu normatywnego

Wyrok TK z 12.7.2001 r., SK 1/011

Trybunał	Konstytucyjny	uznał,	że	do	elementów	aktu	normatywnego	„[…]	należy	zaliczyć:	
1)	rozstrzygające	znaczenie	treści,	a	nie	formy	aktu	jako	kryterium	oceny	jego	normatywności	
(definicja	materialna),	2)	konkretny	charakter	tego	rodzaju	oceny,	biorącej	pod	uwagę	także	
systemowe	 powiązania	 danego	 aktu	 z	 innymi	 aktami	 systemu	 prawnego	 uznawanymi	
niewątpliwie	za	normatywne,	3)	wątpliwości	co	do	normatywnego	charakteru	niektórych	aktów	
prawnych	wydają	się	być	nieodłączną	cechą	systemu	prawnego”.

§ 2. Konstytucja RP – zagadnienia podstawowe

I. Uwagi ogólne

Zgodnie	z	art.	8	ust.	1,	Konstytucja	jest	najwyższym	prawem	Rzeczypospolitej	
Polskiej.	Przepis	ten	wyraża	zasadę	nadrzędności	Konstytucji.	Konstytucja RP ma 
charakter normatywny i jest ustawą	uchwalaną	przez	parlament,	jednak	posiada	
także	pewne	cechy	szczególne.

1	 	OTK	2001,	Nr	5,	poz.	127.

SZCZEGÓLNA TREŒÆ

Konstytucja okreœla:
najwa¿niejsze zasady
ustrojowe pañstwa
sposób sprawowania
w³adzy przez suwerena
podstawowe prawa
i wolnoœci jednostki

SZCZEGÓLNA FORMA

szczególna nazwa
(Konstytucja, ustawa
zasadnicza)
szczególny tryb
uchwalenia i zmiany
(bardziej wymagaj¹cy
od trybu wymaganego
dla ustaw zwyk³ych)

SZCZEGÓLNA MOC

Konstytucji przys³uguje
najwy¿sze miejsce
w hierarchii aktów prawa.

§ 2. Konstytucja RP – zagadnienia podstawowe
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II. Charakter preambuły

Nieartykułowany	 i	uroczysty	wstęp	do	Konstytucji	nazywany	 jest	preambułą.	
Wątpliwości	budzi	 jej	 charakter	prawny,	 a	mianowicie	 to,	 czy	 zawiera	ona	 treści	
normatywne.	Coraz	częściej	zarówno	w	doktrynie,	jak	i	w	orzecznictwie	wskazu-
je	się	na	normatywny	charakter	preambuły,	ale	nie	dotyczy	to	każdego	jej	fragmen-
tu	–	uwarunkowane	jest	to	jego	treścią	oraz	materią,	której	dotyczyć	ma	rozstrzy-
gnięcie1.	Trybunał	Konstytucyjny	uznaje,	że	z	preambuły	nie	można	wyprowadzić	
norm	prawnych	w	znaczeniu	ścisłym,	ale	że	dostarcza	ona	„opartych	na	autentycz-
nej	wypowiedzi	ustrojodawcy	wskazówek	co	do	interpretacji	przepisów	części	nor-
matywnej	Konstytucji2”.	Trybunał	wyprowadza	jednak	z	preambuły	(w	powiązaniu	
z	 innymi	przepisami	Konstytucji)	pewne	zasady	 takie	 jak	np.:	zasada	suwerenno-
ści	Narodu	Polskiego,	zasada	pomocniczości	czy	też	zasada	solidarności.	Niekiedy	
preambuła	powoływana	jest	w	sentencji	wyroku	Trybunału	jako	wzorzec	kontroli,	
niemniej	zdaniem	TK,	preambuła	nie	może	stanowić	samodzielnego	wzorca	oceny	
konstytucyjności3.	

§ 3. Zasada nadrzędności Konstytucji RP

Nadrzędność Konstytucji oznacza4:
1)	 skierowany	 do	 organów	 państwa	 nakaz uszczegóławiania Konstytucji	

w	aktach	niższego	rzędu,	wszystkie	inne	akty	powinny	być	z	nią	spójne	(aspekt	
pozytywny);

2) zakaz wydawania aktów prawnych sprzecznych z Konstytucją,	dotyczy	to	
zarówno	 treści	aktu,	 jak	 też	sposobu	 jego	uchwalenia,	w	razie	powstania	nie-
zgodności	 akt	 powinien	 zostać	 usunięty	 z	 systemu	 prawnego	 (aspekt	 nega-	
tywny).
Najważniejszym	 gwarantem	 zasady	 nadrzędności	 Konstytucji	 jest	 Trybunał	

Konstytucyjny,	który	może	usuwać	z	systemu	prawnego	przepisy	z	nią	niezgodne.	
Z	zasady	nadrzędności	oraz	zasady	związania	sądów	tylko	Konstytucją	i	usta-

wą	wynika	możliwość	 odmowy	 zastosowania	 przez	 sądy	 aktów	 podustawowych	
w	przypadku	ich	niezgodności	z	ustawą	zasadniczą.

1	 M. Piechowiak,	[w:]	M. Safjan,	L. Bosek	(red.),	Konstytucja	RP,	t.	I.	Komentarz	do	art.	1–86,	Warsza-
wa	2016,	Legalis.

2	 	Wyr.	TK	z	11.5.2005	r.,	K	18/04,	OTK-A	2005,	Nr	5,	poz.	49.
3	 	Post.	TK	z	19.7.2016	r.,	K	33/14,	OTK-A	2016,	poz.	64.
4	 	Szerzej	o	zasadzie	nadrzędności	Konstytucji	w	kontekście	prawa	unijnego	–	zob.	§	6.



5

§ 4. Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP

I. Uwagi ogólne

Pod	rządami	Konstytucji	PRL	z	1945	r.	ustawa	zasadnicza	nie	miała	bezpośred-
niego	zastosowania	 ani	w	 relacjach	państwo-jednostka,	 ani	w	 stosunkach	między	
jednostkami.	Sąd	Najwyższy	stał	na	stanowisku,	iż	normy	konstytucyjne	nie	nadają	
się	do	praktycznego	(bezpośredniego)	stosowania1.

Po	wprowadzeniu	do	polskiego	porządku	konstytucyjnego	explicite zasady	bez-
pośredniego	stosowania	konstytucji	(art.	8	ust.	2	Konstytucji	RP)	nie	ulega	wątpli-
wości,	 że	 organy	 stosujące	 prawo	w	 swej	 praktyce	 zobowiązane	 są	 do	 uwzględ-
niania,	a	nawet	opierania	swoich	rozstrzygnięć	na	przepisach	ustawy	zasadniczej.	
Dzięki	wprowadzeniu	tego	omawianego	przepisu	rozpowszechniła	się	technika	wy-
kładni	ustaw	w	zgodzie	z	konstytucją	oraz	zwiększyła	się	rola	konstytucji	w	rozpa-
trywaniu	konkretnych	przypadków2.

Zasada	 bezpośredniego	 stosowania	 konstytucji	 wiąże	 się	 nieodłącznie	 z	 pro-
blematyką	 horyzontalnego	 działania	 norm	konstytucyjnych.	Wiele	 praw	 i	wolno-
ści	jednostki	ma	zastosowanie	nie	tylko	wobec	organów	państwowych,	ale	również	
w	relacjach	między	jednostkami.	Oznacza	to,	iż	jednostka	może	być	zobowiązana	
na	podstawie	przepisów	Konstytucji	RP	nie	tylko	wobec	państwa	(m.in.	obowiązek	
dbania	o	stan	środowiska	–	art.	86	Konstytucji	RP	in principio),	ale	również	wobec	
innych	jednostek	do	poszanowania	ich	praw	lub	wolności	(obowiązek	o	charakte-
rze	negatywnym	wynikający	z	art.	31	ust.	2	Konstytucji	RP).	Dotyczy	to	m.in.	nie-
naruszalności	 mieszkania3	 z	 art.	 50	 Konstytucji	 RP,	 mogącej	 mieć	 zastosowanie	
w	relacjach	między	najemcą	a	właścicielem	mieszkania.	Reasumując,	szereg	norm	
konstytucyjnych	poza	swoim	wertykalnym	zastosowaniem	(jak	roszczenie	do	pań-
stwa	o	powstrzymanie	się	od	zbyt	daleko	idącego	–	nieproporcjonalnego	–	wkro-
czenia	w	konkretne	prawo	lub	wolność	jednostki)	powoduje	powstanie	wzajemnych	
uprawnień	i	obowiązków	jednostek	wobec	siebie.	W	ten	sposób	normy	konstytucyj-
ne	mogą	znaleźć	bezpośrednie	zastosowanie	nie	tylko	w	procesie	sądowego	stoso-
wania	prawa	(w	sporach	sądowych),	ale	 i	w	działalności	podmiotów	prywatnych,	
bez	konieczności	ich	konkretyzacji	i	indywidualizacji	w	akcie	stosowania	prawa	–	
o	ile	przyjmiemy	szeroką	definicję	stosowania	prawa	obejmującą	również	pojęcie	
jego	przestrzegania	(art.	83	Konstytucji	RP)4.

1	 	Uchw.	SN	z	12.2.1955	r.,	I	CO	4/55,	OSNCK	1955,	Nr	3,	poz.	47.	
2	 P. Tuleja,	Źródła	prawa,	[w:]	P. Sarnecki	(red.),	Prawo	konstytucyjne	RP,	Warszawa	2014,	s.	53.
3	 	Tak	M. Wild,	[w:]	M. Safjan,	L. Bosek	(red.),	Konstytucja	RP,	t.	I.	Komentarz	do	art.	1–86,	Warsza-

wa	2016,	s.	1219	–	zob.	komentarz	do	art.	50	Konstytucji.
4	 	Tak	M. Florczak-Wątor,	Horyzontalny	wymiar	praw	konstytucyjnych,	Kraków	2014,	s.	312.

§ 4. Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP
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II. Trzy formy bezpośredniego stosowania Konstytucji RP

Formy bezpośredniego stosowania  
Konstytucji RP1

Podmioty mogące korzystać  
z danej formy

Stosowanie	normy	konstytucyjnej	jako	samoist-
nej	podstawy	rozstrzygnięcia wszystkie	organy	państwa	stosujące	prawo

Współstosowanie	normy	konstytucyjnej	oraz	
normy	ustawowej wszystkie	organy	państwa	stosujące	prawo

Stwierdzenie	konfliktu	
między	 normą	 rangi	
konstytucyjnej	a	normą	
ustawową

możliwego	do	usunię-
cia	poprzez	prokonsty-
tucyjną	wykładnię		
(de facto	brak	
niezgodności)2

w	szczególności	sądy	i	Trybunały
(aczkolwiek	również	inne	organy	państwa	sto-
sujące	prawo;	należy	jednak	pamiętać,	iż	zdecy-
dowana	większość	tych	organów	nie	jest	w	peł-
ni	niezależna	i	nie	ma	przymiotu	niezawisłości,	
co	więcej,	zobowiązane	są	one	również	do	bez-
względnego	stosowania	aktów	podustawowych	
–	co	jeszcze	bardziej	utrudnia	i	ogranicza	ich	
możliwości	w	zakresie	stosowania	rozszerzają-
cej	i	zwężającej	wykładni	systemowej)

niemożliwego	do		
usunięcia	poprzez	
prokonstytucyjną	
wykładnię	

Trybunał	Konstytucyjny	
(Sąd	może	mieć	w	tym	przypadku	jedynie	pośredni	
udział3	poprzez	wystąpienie	z	pytaniem	prawnym	
(zob.	również	§	59	pkt	VII)	ze	względu	na	związa-
nie	sędziów	przepisami	rangi	ustawowej4)*

*	W	dyskusjach	(szczególnie	w	perspektywie	zapoczątkowanego	w	Polsce	pod	koniec	2015	r.	kryzy-
su	konstytucyjnego)	spotyka	się	głosy	o	możliwości	odmowy	zastosowania	przez	sędziego	przepisu	
ustawy,	uzasadniając	takie	działanie	m.in.	normami	z	art.	8	Konstytucji	RP.	Takie	rozwiązanie	budzić	
powinno	jednak	daleko	idące	wątpliwości	–	głównie	ze	względu	na	brzmienie	art.	178	ust.	1	oraz	art.	188		
ust.	1	Konstytucji	RP.	Nie	bez	znaczenia	jest	także	ryzyko	zbyt	wielu	rozbieżności	w	orzecznictwie	są-
dowym	–	należy	pamiętać,	iż	dbałość	o	jednolitość	orzecznictwa	pozostaje	niewątpliwie	wartością	o	ran-
dze	konstytucyjnej.	Warto	również	podkreślić,	iż	nie	bez	powodu	sądom	została	przyznana	w	art.	193		
Konstytucji	RP	możliwość	występowania	do	Trybunału	Konstytucyjnego	z	pytaniami	prawnymi.

1	 Na	 podstawie	 podziału	 przyjętego	 przez	 L. Garlickiego	 dla	 sądowego	 stosowania	 Konstytucji.	
Zob.	L. Garlicki,	Polskie	prawo	konstytucyjne.	Zarys	wykładu,	Warszawa	2015,	s.	50.	

2	 Jest	to	sytuacja	z	pogranicza	formy	drugiej	i	trzeciej.	Zasadnicze	znaczenie	odgrywa	w	tej	sytuacji	
praktyka	orzecznicza.	Jeśli	utrwalona	wykładnia	przepisu	(co	więcej,	niekiedy	potwierdzona	przez	Sąd	Naj-
wyższy,	czy	też	Naczelny	Sąd	Administracyjny)	będzie	niekonstytucyjna,	to	sąd	powinien	niestosować	takiej	
wykładni	(ani	nie	wyłamywać	się	sam	z	utrwalonej	linii	orzeczniczej),	lecz	skierować	pytanie	prawne	do	
Trybunału	Konstytucyjnego,	który	przyjmując	takie	zastałe	rozumienie	przepisu,	uznać	go	może	za	niekon-
stytucyjny	w	części	lub	w	całości.	W	sytuacji	braku	jednoznacznego	stanowiska	judykatury	co	do	znaczenia	
przepisu,	Trybunał	Konstytucyjny	może	zastosować	ponadto	formę	wyroku	częściowego	interpretacyjne-
go,	delegalizując	jedynie	określone	rozumienie	przepisu	(zob.	szerzej	§	4	pkt	IV	–	Granice	prokonstytucyj-
nej	wykładni).	Zob.	tzw.	nakaz	prowadzenia	interpretacji	eliminującej	pozorną	sprzeczność	z	Konstytucją		
(zob.	wyr.	TK	z	14.5.2009	r.,	K	21/08,	OTK-A	2009,	Nr	5,	poz.	67).

3	 Jednakowo	m.in.	NSA	w	wyr.	z	5.11.2010	r.,	II	GSK	1208/10,	Legalis.
4	 Zob.	ciekawy	(aczkolwiek	raczej	niepożądany	z	punktu	widzenia	Konstytucji	RP)	przypadek	odstą-

pienia	od	tej	zasady	przez	SN	w	wyr.	z	17.3.2016	r.,	V	CSK	377/15,	OSNC	2016,	Nr	12,	poz.	148,	kiedy	to	
sędziowie	SN	powołując	się	na	istniejące	okoliczności	faktyczne	sami	stwierdzili	niekonstytucyjność	regulacji	
zamiast	wystąpić	z	pytaniem	prawnym	do	Trybunału	Konstytucyjnego.	
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III. Wyłączenie bezpośredniego stosowania. Odesłania do-ustawowe

Bezpośrednie	stosowanie	konstytucji	niemożliwe	jest	w	sytuacji,	gdy	nie	spo-
sób	odtworzyć	z	danego	jej	przepisu	wszystkich	elementów	normy	prawnej	lub	na-
wet	gdy	mimo	jednoznacznego	określenia	pożądanego	zachowania	adresata	wyma-
gają	one	konkretyzacji	w	ustawie.

Co	 więcej,	 sama	 ustawa	 zasadnicza	 (poza	 istnieniem	 generalnej	 zasady	 wy-
łączności	ustawy)	wielokrotnie	wprost	odwołuje	 się	do	ustaw,	które	powinny	zo-
stać	uchwalone	przez	ustawodawcę	zwykłego.	W	przypadkach	tych	bardzo	ciężko	
–	o	ile	nie	jest	to	wręcz	niemożliwe	–	jest	wyprowadzić	normę	na	tyle	skonkrety-
zowaną	i	zindywidualizowaną,	aby	mogła	mieć	ona	zastosowanie	w	danej	sytuacji.	
Stąd	 też	A. Mączyński	 dzieli	przepisy	Konstytucji	RP	na:	bezpośrednio	 stosowal-
ne	 i	 inne.	Do	drugiej	 kategorii	 zalicza	właśnie	 te	 przepisy,	 które	 przewidują	wy-
móg	wydania	ustawy	 (nie	dotyczy	 to	oczywiście	przepisów,	które	przewidują,	 że	
to	 jedynie	wyjątki	od	nich	mają	 zostać	przewidziane	w	ustawie)1.	Należy	 jednak	
zauważyć,	 że	podział	 ten	nie	przystaje	w	pełni	do	przedstawionej	wyżej	koncep-
cji	 form	bezpośredniego	stosowania	konstytucji	L. Garlickiego	 (bowiem	w	 trybie	
kontroli	 trybunalskiej	wzorcem	kontroli	niejednokrotnie	są	przepisy	zupełnie	nie-
nadające	się	do	bezpośredniego	kazuistycznego	zastosowania	przez	organy	stosują-
ce	prawo)	–	toteż	w	swojej	koncepcji	A. Mączyński	oddziela	od	siebie	bezpośrednie	
stosowanie	i	kwestię	rozstrzygania	niezgodności2.	Ponadto,	zaliczane	przez	A. Mą-
czyńskiego	do	kategorii	„innych”	przepisów	są	również	te,	które	ze	względu	na	swą	
ogólność	nie	nadają	się	do	wyinterpretowania	z	nich	norm	konkretnych	i	indywidu-
alnych.	

Zważmy	 również	 na	 fakt,	 iż	 sama	 Konstytucja	 RP	 mówi	 wprost	 w	 art.	 236	
ust.	1	o	obowiązku	przedłożenia	Sejmowi	przez	Radę	Ministrów	projektów	ustaw	
niezbędnych	do	stosowania	Konstytucji	RP.	Trybunał	uznał,	że:	„chodzi	(…)	o	ta-
kie	 sytuacje,	 gdy	w	 konstytucji	 pojawiły	 się	 unormowania	 których	 zastosowanie	
w	praktyce	możliwe	będzie	dopiero	po	uchwaleniu	stosownych	«ustaw	wykonaw-
czych»”3.	Jednak	według	M. Florczak-Wątor	przepis	ten	pozostaje	niejako	bez	zna-
czenia	dla	pojęcia	bezpośredniego	stosowania	konstytucji	ze	względu	na	specyfikę	
jego	znaczenia	opierającą	 się	na	 jego	 funkcji	 zobowiązującej	Radę	Ministrów	do	
podjęcia	pewnych	działań4.	Niepodjęcie	tych	działań	i	dalej	nieuchwalenie	stosow-
nych	ustaw	w	żadnej	mierze	nie	decyduje	o	braku	obowiązywania	omawianej	grupy	
przepisów	Konstytucji	RP5,	a	jedynie	o	niemożliwości	ich	samoistnego	stosowania.	

1	 	A. Mączyński,	Bezpośrednie	stosowanie	Konstytucji	przez	sądy,	PiP	2000,	Nr	5,	s.	7.	
2	 	Ibidem,	s.	8.
3	 	Wyr.	TK	z	8.3.2000	r.,	Pp	1/99,	OTK	2000,	Nr	2,	poz.	58.
4	 	Zob.	M. Florczak-Wątor,	Horyzontalny	wymiar	praw,	s.	311.
5	 	Tak	M. Laskowska,	[w:]	M. Safjan,	L. Bosek	(red.),	Konstytucja	RP,	t.	I.	Komentarz	do	art.	87–243,	

Warszawa	2016,	s.	1678	–	zob.	komentarz	do	art.	236	Konstytucji.

§ 4. Zasada bezpośredniego stosowania Konstytucji RP
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IV. Granice prokonstytucyjnej wykładni

Zapewnieniu	 ochrony	 prawom	 i	wolnościom	 człowieka	 służy	 przede	wszyst-
kim	wykładnia	 systemowa,	 szczególnie	 ta	 odwołująca	 się	 do	 norm	umiejscowio-
nych	wyżej	w	systemie	jaką	jest	wykładnia	prokonstytucyjna.	Judykatura	powinna	
każdorazowo,	przy	dekodowaniu	normy,	którą	zamierza	zastosować,	zastanowić	się	
nad	jej	zgodnością	z	aktami	gwarantującymi	ochronę	prawom	i	wolnościom	pod-
miotów	podporządkowanych	prawu	danego	terytorium.	W	amerykańskim	systemie	
judicial review,	 sąd	ma	bez	wątpienia	możliwość	dyskrecjonalnego	dokonania	 ta-
kiej	oceny	i	niezastosowania	danej	normy.	W	systemie	polskim,	funkcję	gwarancyj-
ną	ochrony	legalności	prawa	w	procesie	jego	stosowania	przez	sądy,	pełni	instytu-
cja	pytań	prawnych	ustanowiona	w	art.	193	Konstytucji	RP.	Istotną	rolę	w	procesie	
aplikacji	na	płaszczyznę	stosowania	prawa	wykładni	prokonstytucyjnej	odgrywają	
wyroki	interpretacyjne	Trybunału	Konstytucyjnego.	W	uproszczeniu	wyroki	inter-
pretacyjne	polegają	na	uznaniu	za	zgodne/niezgodne/nie	niezgodne	z	wzorcem	kon-
troli	dane	rozumienie	(wykładnię)	kontrolowanego	przepisu.	Zasadnicze	jest	jednak	
zagadnienie	granic	możliwości	zastosowania	prokonstytucyjnej	wykładni	oraz	wy-
dania	wyroku	interpretacyjnego1.	Jak	zważył	Trybunał,	za	niedopuszczalne	należy	
uznać	zastosowanie	zbyt	daleko	idącej	wykładni	w	zgodzie	z	Konstytucją,	będącej	
wręcz	arbitralną	decyzją	podmiotu	stosującego	prawo,	gdyż	narusza	to	konstytucyj-
ną	zasadę	podziału	władzy	wynikającą	z	art.	10	Konstytucji	RP,	ponieważ	w	sytu-
acji	takiej	w	sposób	skrajny	o	rzeczywistej	treści	regulacji	nie	decyduje	już	organ	
prawodawczy,	lecz	ten	powołany	do	stosowania	prawa2.

Nie	ulega	wątpliwości,	że	wykładnia	prokonstytucyjna	jest	bardzo	pożądanym	
elementem	ochrony	 jednostki	 już	 na	 etapie	 procesu	 sądowego.	Niemniej	w	 sytu-
acji,	w	której	istnieje	obawa,	że	wykładnia	w	zgodzie	z	Konstytucją	wykracza	poza	
interpretację	prawa,	sąd	powinien	przekazać	swoje	wątpliwości	w	ręce	Trybunału.		
Jeżeli	Trybunał	uzna,	iż	pytający	sąd	może	samodzielnie	rozstrzygnąć	daną	kwestię	
w	zgodzie	z	ustawą	zasadniczą,	to	umorzy	on	postępowanie	ze	względu	na	brak	rze-
czywistej	przesłanki	funkcjonalnej3	dla	pytania	prawnego.

1	 	Zob.	szerzej	M. Hermann,	Wyroki	interpretacyjne	Trybunału	Konstytucyjnego	z	perspektywy	teore-
tycznoprawnej:	instrument	ochrony	ładu	konstytucyjnego	czy	środek	zapewniania	jednolitości	orzecznictwa?,	
Warszawa	2015.

2	 	Zob.	wyr.	TK	z	13.9.2011	r.,	P	33/09,	OTK-A	2011,	Nr	7,	poz.	71.	
3	 	Zob.	art.	52	ust.	2	pkt	5	PTKU.
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§ 5. Zmiana Konstytucji

I. Uwagi ogólne o szczególnej formie Konstytucji RP

Wśród	triady	cech	ustawy	zasadniczej	wyróżnić	należy	jej	szczególną	formę	bę-
dącą	przedmiotem	opracowania	w	niniejszym	rozdziale.	Szczególna forma konsty-
tucji	dotyczy	jej	nazwy	oraz	odmiennego	od	zwykłego	trybu	ustawodawczego	spo-
sobu	jej	uchwalania	i	zmiany1.	

Ze	względu	na	sposób	wprowadzenia	zmian	w	konstytucji	możemy	wyróżnić	
konstytucje:
1)	 elastyczne	 (podlegające	 zmianie	 w	 trybie	 tożsamym	 z	 uchwalaniem	 ustawy	

zwykłej);
2)	 sztywne	(podlegające	zmianie	w	trybie	szczególnym).

Konstytucja	RP	z	1997	r.	przynależy	do	kategorii	konstytucji	sztywnych.

II. Klauzule wieczyste

Zaostrzony	w	stosunku	do	stanowienia	ustaw	zwykłych	tryb	uchwalania	zmian	
w	Konstytucji	RP	 jest	proceduralnym	ograniczeniem	dokonywania	w	niej	 zmian.	
Obok	tego	aspektu	szczególnej	formy	ustawy	zasadniczej	należy	wyróżnić	mogące	
w	niej	występować	ograniczenia o charakterze materialnym	–	tzw.	postanowie-
nia niezmienialne2.	W	Konstytucji	RP	brak	 jest	 jednak	klauzul	wieczystych.	Za-
wierają	je	natomiast	niektóre	z	europejskich	konstytucji.	W	przypadku	uchwalenia	
zmiany	naruszającej	któreś	z	postanowień	niezmienialnych	mówi	się	o	 tzw.	„nie-
konstytucyjnych”	 poprawkach	 do	 konstytucji3.	 Chcąc	 wyeliminować	 z	 porządku	
ustrojowego	 taką	nienaruszalną	normę	suweren	musi	przyjąć	zupełnie	nową	kon-
stytucję4.

III. Procedura zmiany Konstytucji RP

Procedura	 zmiany	 postanowień	 ustawy	 zasadniczej	 została	 przewidziana	
w	 art.	 235	 Konstytucji	 RP.	 Pewne	 regulacje	 szczególne	 dotyczące	 postępowania	
z	projektami	ustaw	o	zmianie	Konstytucji	RP	zawarte	zostały	w	stosownych	przepi-
sach	RegSejmu,	RegSenatu	oraz	ReferU.

1	 	Tak	też	P. Tuleja,	Źródła	prawa,	[w:]	P. Sarnecki	(red.),	Prawo	konstytucyjne,	s.	48.
2	 	L. Garlicki,	Polskie	prawo	konstytucyjne.	Zarys	wykładu,	Warszawa	2014,	s.	41–42.
3	 	Ibidem.
4	 	Ibidem.

§ 5. Zmiana Konstytucji
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Inicjatywę ustawodawczą w przypadku ustawy o zmianie Konstytucji RP posiadają:
•	 Co	najmniej	1/5 ustawowej liczby posłów	(co	najmniej	92	posłów);
•	 Senat	(uchwała	Senatu	podejmowana	zwykłą	większością	głosów	w	obecności	kworum	na		
wniosek	komisji	senackiej	lub	co	najmniej	10	senatorów);

•	 Prezydent	RP.

Proces ustawodawczy w Sejmie z uwzględnieniem stosownych zmian wynikających  
z działu III rozdziału 3a RegSejm oraz Konstytucji RP

•	 Sejm	może	powołać	Komisję	Nadzwyczajną	mającą	rozpatrywać	projekt	ustawy	o	zmianie	Kon-
stytucji	RP.	Komisja	ta	powinna	odzwierciedlać	reprezentację	w	Sejmie	klubów	i	kół	poselskich.

•	 Komisja,	która	rozpatruje	projekt	ustawy	o	zmianie	Konstytucji	RP	powołuje	zespół	stałych		
ekspertów,	z	których	1/3	wskazuje	przedstawiciel	wnioskodawcy	projektu.

•	 Pierwsze	czytanie	projektu	ustawy	o	zmianie	Konstytucji	RP	może	odbyć	się	nie	wcześniej	niż		
30.	dnia	od	dnia	przedłożenia	Sejmowi	projektu	ustawy.

•	 Przyjęcie	sprawozdania	przez	Komisję,	która	rozpatruje	projekt	ustawy	o	zmianie	Konstytu-
cji	RP,	następuje	większością	2/3	głosów	w	obecności	co	najmniej	połowy	członków	Komisji.	

•	 Drugie	czytanie	projektu	ustawy	o	zmianie	Konstytucji	RP	może	odbyć	się	nie	wcześniej	niż		
14.	dnia	od	dnia	doręczenia	posłom	sprawozdania	komisji.	W	razie	zgłoszenia	w	drugim		
czytaniu	poprawki	lub	wniosku	projekt	ustawy	o	zmianie	Konstytucji	RP	kieruje	się	ponownie		
do	Komisji,	która	rozpatrywała	projekt	ustawy	o	zmianie	Konstytucji	RP.

•	 Przedmiotową	ustawę	Sejm	uchwala	w	trzecim	czytaniu	większością	co	najmniej	2/3	głosów	
przy	wymaganym	kworum;	przy	czym	uchwalenie	przez	Sejm	ustawy	zmieniającej	przepisy		
rozdziałów	I,	II	lub	XII	Konstytucji	RP	może	odbyć	się	nie	wcześniej	niż	60.	dnia	po	pierwszym	
czytaniu	projektu	tej	ustawy).

Etap senacki
Senat	ma	60	dni	na	uchwalenie	ustawy	o	zmianie	Konstytucji	RP.	Nie	może	on	wprowadzić		
w	niej	zmian.	
Przedmiotową	ustawę	Senat	uchwala	bezwzględną	większością	głosów	przy	wymaganym		
kworum.	Sejm	nie	może	odrzucić	uchwały	Senatu.

	 Jeżeli	zmiana	dotyczy	przepisów	z	rozdziału	I,	
II	lub	XII	Konstytucji	RP	podmioty	uprawnio-
ne	do	inicjatywy	ustawodawczej	w	omawianej	
procedurze	mogą	zażądać	przeprowadzenia	
referendum	zatwierdzającego	zmianę.	Na	
wystąpienie	z	takim	wnioskiem	do	Marszałka	
Sejmu	wspomniane	podmioty	mają	45	dni	od	
dnia	uchwalenia	ustawy	przez	Senat.
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IV. Możliwość kontroli ustawy o zmianie Konstytucji RP przez TK

Należy	przyjąć,	że	ze	względu	na	to,	iż	ustawa	o	zmianie	Konstytucji	RP	jest	na	
równi	w	hierarchii	aktów	prawnych	z	samą	Konstytucją	RP,	Trybunał	nie	jest	wład-
ny	kontrolować	jej	od	strony	merytorycznej	(brak	kognicji	TK	do	kontroli	poziomej	
aktów	normatywnych).	Jednak	w	doktrynie	podnosi	się,	że	Trybunał	mógłby	(w	try-
bie	kontroli	prewencyjnej)	weryfikować	poprawność	przebiegu	procedury	uchwala-
nia	ustawy	o	zmianie	Konstytucji	RP	(co	ciekawe	także	w	oparciu	o	przepisy	regu-
laminowe	normujące	te	kwestie)1.

Otwarte	pozostaje	pytanie	o	to,	co	w	sytuacji,	w	której	zmiana	Konstytucji	RP	
w	rzeczywistości	jest	zupełnym	odejściem	o	fundamentalnych	zasad	demokratycz-
nego	porządku	prawnego,	całkowitą	zmianą	ustroju,	przekreślającą	aksjologię	leżą-
cą	u	podstaw	Konstytucji	RP	kształtującej	Rzeczpospolitą	na	wzór	cywilizowanego	
państwa	cechującego	się	poszanowaniem	dla	elementarnych	praw	człowieka2.

1	 	Zob.	P. Tuleja,	B. Szczurowski,	[w:]	M. Safjan,	L. Bosek	(red.),	Konstytucja	RP,	t.	II.	Komentarz	do	
art.	87–243,	Warszawa	2016,	Legalis	–	zob.	komentarz	do	art.	235	Konstytucji	(dostęp:	4.3.2017	r.)	i	przywo-
ływani	przez	nich	m.in.	E. Gierach,	A. Syryt.

2	 	Zob.	wstęp	do	rozważań	w	tym	zakresie	poczyniony	przez	P. Tuleję	i	B. Szczurowskiego	(Art.	235).

Marszałek	Sejmu	ma	obowiązek	niezwłoczne-
go	podjęcia	postanowienia	o	zarządzeniu	refe-
rendum	na	dzień	wolny	od	pracy,	przypadający	
w	ciągu	60	dni	od	dnia	złożenia	wniosku		
w	tym	przedmiocie.	
Referendum	zatwierdzające	zmianę	Konstytu-
cji	RP	jest	wiążące	bez	względu	na	to,	ile	osób	
uprawnionych	do	głosowania	wzięło	w	nim	
udział.	Zmiana	Konstytucji	zostaje	przyjęta,	
jeżeli	za	tą	zmianą	opowiedziała	się	większość	
głosujących.	
Marszałek	Sejmu	przedstawia	Prezydentowi	RP	
do	podpisu	ustawę	o	zmianie	Konstytucji	RP	
niezwłocznie	po	ogłoszeniu	w	Dzienniku	Ustaw	
RP	uchwały	SN	o	ważności	referendum.

Prezydent	RP	podpisuje	przekazaną	mu	przez	Marszałka	Sejmu	ustawę	w	ciągu	21	dni	od	dnia	
przedstawienia	i	zarządza	jej	ogłoszenie	w	Dzienniku	Ustaw	RP.	W	przypadku	ustawy	o	zmianie	
Konstytucji	RP	Prezydent	RP	nie	ma	prawa	weta!

§ 5. Zmiana Konstytucji
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§ 6. Prawo Unii Europejskiej

I. Zasada nadrzędności Konstytucji w świetle prawa unijnego

Problem	dotyczący	konstytucyjnej	zasady	nadrzędności	pojawił	się	po	wejściu	
Polski	do	UE.	W prawie unijnym obowiązuje tzw. zasada pierwszeństwa pra-
wa unijnego, która ukształtowała się w orzecznictwie Europejskiego Trybuna-
łu Sprawiedliwości	 (aktualnie:	Trybunał	Sprawiedliwości	UE).	TSUE	przyjmuje,	
że	prawo	unijne	ma	odmienny	charakter	od	klasycznego	prawa	międzynarodowe-
go	(którego	źródłem	są	przede	wszystkim	umowy	zawierane	pomiędzy	państwami)	
i	że	moc	oraz	pozycja	prawa	wspólnotowego	nie	może	się	różnić	w	ramach	poszcze-
gólnych	systemów	prawnych,	ponieważ	odmienna	sytuacja	godziłaby	w	realizację	
celów	UE.	W	sprawie	Costa v. Enel	 z	1964	 r.	ETS	stwierdził,	 że	państwa	człon-
kowskie	ograniczyły	w	niektórych	dziedzinach	swoje	suwerenne	prawa	i	stworzyły	
system	prawny,	który	powinien	być	przez	nie	respektowany.

W	związku	z	powyższym	TSUE przyjmuje, że prawo UE ma pierwszeństwo 
przed prawem państw członkowskich, w tym także przed konstytucjami naro-
dowymi.	 Stanowisko	TSUE	 pozostaje	w	 konflikcie	 z	 powszechnie	 przyjmowaną	
w	państwach	członkowskich	zasadą	nadrzędności	Konstytucji,	stąd	też	problem	ten	
był	 przedmiotem	wypowiedzi	 sądów	konstytucyjnych	 różnych	państw	członkow-
skich.	Niemiecki	Federalny	Trybunał	Konstytucyjny	(FTK)	w	orzeczeniach	Solan-
ge I	(1974	r.)	i	Solange II	(1986	r.)	wypracował	zasadę,	zgodnie	z	którą	tak	długo,	
jak	Wspólnoty	Europejskie	i	orzecznictwo	ETS	zapewnia	ochronę	praw	podstawo-
wych	równą	ochronie	przewidzianej	przez	niemiecką	Konstytucję,	tak	długo	FTK	
będzie	akceptował	zasadę	pierwszeństwa	i	nie	będzie	badał	zgodności	prawa	unij-
nego	z	gwarancjami	zawartymi	w	konstytucji	niemieckiej.	

Trybunał Konstytucyjny odniósł się do powyższego problemu w wyroku 
z 11.5.2005 r. (K 18/04), dotyczącym traktatu akcesyjnego do UE, przyjmując 
pogląd o nadrzędności Konstytucji RP nad prawem unijnym.	Stanowisko	to	jest	
konsekwentnie	podtrzymywane	w	kolejnych	orzeczeniach,	w	których	TK	akcentu-
je	jednak	wieloskładnikowość	polskiego	systemu	prawa	oraz	konieczność	wykład-
ni	przychylnej	prawu	unijnemu	(wynikającą	z	preambuły	oraz	z	nakazu	przestrze-
gania	przez	Polskę	wiążącego	ją	prawa	międzynarodowego	–	art.	9).	TK	wskazuje	
że	w	przypadku	sprzeczności	Konstytucji	 i	prawa	unijnego	(niedającej	się	usunąć	
w	wyniku	przychylnej	prawu	unijnemu	wykładni)	istnieją	trzy	rozwiązania:	
1)	 zmiana	Konstytucji;
2)	 spowodowanie	zmian	w	regulacjach	wspólnotowych;
3)	 w	ostateczności	–	wystąpienie	z	Unii	Europejskiej1.

1	 	Wyr.	TK	z	11.5.2005	r.,	K	18/04,	OTK-A	2005,	Nr	5,	poz.	49.
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II. Źródła prawa unijnego

Rozporządzenie	–	ma	zasięg	ogólny	i	jest	bezpośrednio	stosowane	we	wszystkich	
państwach	członkowskich,	nie	wymaga	implementacji.	Adresatami	mogą	być	państwa	
członkowskie	i	obywatele.	Jest	narzędziem	unifikacji	prawa	państw	członkowskich.

Dyrektywa	–	nie	jest	bezpośrednio	stosowana,	wiąże	państwa	członkowskie	co	
do	rezultatu,	który	ma	być	osiągnięty,	a	organy	krajowe	mają	swobodę	wyboru	for-
my	 i	 środków.	Dyrektywa	 skierowana	 jest	 do	 państw	 członkowskich,	 które	mają	
obowiązek	jej	implementacji	(wdrożenia	poprzez	wydanie	aktów	prawa	wewnętrz-
nego).	Jest	narzędziem	harmonizacji	prawa	państw	członkowskich.

Decyzja	–	najczęściej	ma	 indywidualny	charakter,	 adresatami	mogą	być	pań-
stwa	członkowskie	i	podmioty	prywatne.	

Zalecenia i opinie	 nie	 mają	 mocy	 wiążącej,	 wyrażają	 stanowisko	 instytucji	
Unii	Europejskiej.

III. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zasady 
nadrzędności Konstytucji RP1

Wyrok z 11.5.2005 r., K 18/042

„Prawo	wspólnotowe	nie	jest	przy	tym	prawem	w	pełni	zewnętrznym	w	stosunku	do	państwa	
polskiego.	W	części	stanowiącej	prawo	traktatowe,	powstaje	ono	przez	akceptowanie	traktatów	

1	 	Poza	przedstawionymi	poniżej	wyrokami,	z	punktu	widzenia	nadrzędności	Konstytucji	istotne	jest	
także	orzeczenie	w	sprawie	K	32/09,	dotyczące	konstytucyjności	Traktatu	z	Lizbony	–	zob.	§	8.

2	 	Wyr.	TK	z	11.5.2005	r.,	K	18/04,	OTK-A	2005,	Nr	5,	poz.	49.

Prawo Unii Europejskiej

Pierwotne – stanowione
przez pañstwa
cz³onkowskie w drodze
zawierania umów
miêdzynarodowych

S¹ to:
traktaty (za³o¿ycielskie,
nowelizuj¹ce, akcesyjne)
ogólne zasady prawa
prawo zwyczajowe

Wtórne – tworzone przez
instytucje UE w ramach
przekazanych przez
pañstwa cz³onkowskie
kompetencji

rozporz¹dzenia dyrektywy decyzje opinie i zalecenia

§ 6. Prawo Unii Europejskiej
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zawartych	przez	wszystkie	państwa	członkowskie	(w	tym:	Rzeczpospolitą	Polską).	W	części	
zaś	stanowiącej	wspólnotowe	prawo	stanowione	(pochodne),	kreowane	jest	ono	przy	udziale	
przedstawicieli	rządów	państw	członkowskich	(w	tym:	Polski)	–	w	Radzie	Unii	Europejskiej	
oraz	przedstawicieli	obywateli	europejskich	(w	tym:	obywateli	polskich)	–	w	Parlamencie	
Europejskim.	Na terenie Polski współobowiązują więc podsystemy regulacji prawnych, 
pochodzące z różnych centrów prawodawczych. Winny one koegzystować na zasadzie 
obopólnie przyjaznej wykładni i kooperatywnego współstosowania.	Okoliczność	ta	w	innej	
perspektywie	ukazuje	potencjalną	kolizję	norm	oraz	pierwszeństwo	jednego	z	wyróżnionych	
podsystemów.

[…]
Zagwarantowane	w	 art.	 91	 ust.	 2	Konstytucji	 RP	 pierwszeństwo	 stosowania	 umów	

międzynarodowych,	ratyfikowanych	na	podstawie	upoważnienia	ustawowego	lub	podjętego	
w	 trybie	 ogólnokrajowego	 referendum	 upoważniającego	 (…)	 przed	 postanowieniami	
ustaw	niedających	się	współstosować	–	nie	prowadzi	wprost	(i	 to	w	żadnym	zakresie)	do	
uznania	analogicznego	pierwszeństwa	 tychże	umów	przed	postanowieniami	Konstytucji.	
Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – „prawem najwyższym 
Rzeczypospolitej Polskiej” w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską 
umów międzynarodowych. Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych 
o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach».	Z	racji	wynikającej	z	art.	8	ust.	1	
Konstytucji	nadrzędności	mocy	prawnej	korzysta	ona	na	terytorium	Rzeczypospolitej	Polskiej	
z	pierwszeństwa	obowiązywania	i	stosowania.

[…]
Normy	Konstytucji	w	 dziedzinie	 praw	 i	wolności	 jednostki	wyznaczają	minimalny	

i	nieprzekraczalny	próg,	który	nie	może	ulec	obniżeniu	ani	zakwestionowaniu	na	skutek	
wprowadzenia	regulacji	wspólnotowych.	Konstytucja	pełni	w	tym	zakresie	swą	rolę	gwarancyjną,	
z	punktu	widzenia	ochrony	praw	i	wolności	w	niej	wyraźnie	określonych,	i	to	w	stosunku	do	
wszystkich	podmiotów	czynnych	w	sferze	jej	stosowania.	Wykładnia «przyjazna dla prawa 
europejskiego» ma swoje granice. W żadnej sytuacji nie może ona prowadzić do rezultatów 
sprzecznych z wyraźnym brzmieniem norm konstytucyjnych i niemożliwych do uzgodnienia 
z minimum funkcji gwarancyjnych, realizowanych przez Konstytucję.

[…]	przepisy (normy) Konstytucji jako aktu nadrzędnego i stanowiącego wyraz 
suwerennej woli narodu nie mogą utracić mocy obowiązującej bądź ulec zmianie przez 
sam fakt powstania nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy określonymi przepisami	(aktami	
wspólnotowymi	a	Konstytucją).	W	takiej	sytuacji	suwerenny	polski	ustrojodawca	konstytucyjny	
zachowuje	prawo	samodzielnego	zadecydowania	o	sposobie	rozwiązania	tej	sprzeczności,	w	tym	
również	o	celowości	ewentualnej	zmiany	samej	Konstytucji.

[…]
Zasada	 pierwszeństwa	 prawa	wspólnotowego	 w	 stosunku	 do	 prawa	 krajowego	 jest	

silnie	eksponowana	przez	orzecznictwo	Trybunału	Sprawiedliwości	Wspólnot	Europejskich.	
Taki	stan	rzeczy	jest	uzasadniany	celami	integracji	europejskiej	oraz	potrzebami	tworzenia	
wspólnej	europejskiej	przestrzeni	prawnej.	Zasada	ta	stanowi	niewątpliwie	wyraz	dążeń	do	
zagwarantowania	jednolitego	stosowania	i	egzekucji	prawa	europejskiego.	Nie ona jednak – 
na zasadzie wyłączności – determinuje ostateczne decyzje podejmowane przez suwerenne 
państwa członkowskie w warunkach hipotetycznej kolizji pomiędzy wspólnotowym 
porządkiem prawnym a regulacją konstytucyjną. W polskim systemie prawnym decyzje 
tego typu winny być podejmowane zawsze z uwzględnieniem treści art. 8 ust. 1 Konstytucji.	
Zgodnie	z	art.	8	ust.	1	Konstytucji	pozostaje	ona	najwyższym	prawem	Rzeczypospolitej”.
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Wyrok TK z 27.4.2005 r., P 1/051

Sąd	 Okręgowy	 w	 Gdańsku	 przedstawił	 TK	 pytanie	 prawne	 o	 zgodność	 przepisu	
zezwalającego	na	przekazanie	obywatela	polskiego	do	państwa	członkowskiego	UE	na	podstawie	
Europejskiego	Nakazu	Aresztowania	z	art.	55	ust.	1	Konstytucji	RP	wyrażającym	(w	ówczesnym	
brzmieniu)	zakaz	ekstradycji	obywatela	polskiego.	Wprowadzenie	instytucji	Europejskiego	
Nakazu	Aresztowania	do	polskiego	porządku	prawnego	podyktowane	było	koniecznością	
implementacji	dyrektywy	unijnej.	TK	stwierdził,	że	przepis	ten	jest	niezgodny	z	Konstytucją,	
ale	odroczył	utratę	jego	mocy	obowiązującej	o	18	miesięcy,	wskazując	na	celowość	dokonania	
w	tym	czasie	odpowiedniej	zmiany	Konstytucji.

„Przy	wykładni	pojęć	konstytucyjnych	definicje	formułowane	w	aktach	niższego	rzędu	nie	
mogą	mieć	znaczenia	wiążącego	i	przesądzającego	o	sposobie	ich	interpretacji.	Jak	wielokrotnie	
podkreślano	w	orzecznictwie	Trybunału,	pojęcia konstytucyjne mają charakter autonomiczny 
wobec obowiązującego ustawodawstwa.	Oznacza	to,	że	znaczenie	poszczególnych	terminów	
przyjęte	w	ustawach	nie	może	przesądzać	o	sposobie	interpretacji	przepisów	konstytucyjnych,	
albowiem	wówczas	zawarte	w	nich	gwarancje	utraciłyby	jakikolwiek	sens.	Przeciwnie,	to	normy	
konstytucyjne	winny	narzucać	sposób	i	kierunek	wykładni	przepisów	innych	ustaw.

[…]	obowiązek prounijnej wykładni prawa krajowego ma swoje granice	–	notabene	
wskazane	przez	sam	Europejski	Trybunał	Sprawiedliwości	–	a	mianowicie	kiedy to jej skutkiem 
byłoby pogorszenie położenia jednostek, a zwłaszcza wprowadzenie lub zaostrzenie 
odpowiedzialności karnej.	Nie	ulega	zaś	wątpliwości,	że	przekazanie	osoby	ściganej	na	
podstawie	ENA	w	celu	przeprowadzenia	przeciwko	niej	postępowania	karnego	w	związku	
z	czynem,	który	według	prawa	polskiego	nie	jest	przestępstwem,	może	prowadzić	do	pogorszenia	
sytuacji	podejrzanego.

[…]
Orzeczenie	Trybunału	Konstytucyjnego	stwierdzające	niekonstytucyjność	art.	607t	§	1	

KPK	powoduje	utratę	mocy	obowiązującej	tego	przepisu.	Jednak	w	niniejszej	sprawie	ten	
bezpośredni	skutek	wynikający	z	wyroku	nie	jest	równoznaczny	z	zapewnieniem	zgodności	
stanu	prawnego	z	Konstytucją	ani	do	tego	wystarczający.	Cel	ten	można	osiągnąć	jedynie	
poprzez	interwencję	ustawodawcy.	Wziąwszy bowiem pod uwagę art. 9 Konstytucji RP, który 
stanowi, że «Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego», 
oraz obowiązki wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, nieodzowna jest taka 
zmiana obowiązującego prawa, która umożliwi nie tylko pełną, ale i zgodną z Konstytucją 
implementację decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW	z	13.6.2002	r.	w	sprawie	europejskiego	
nakazu	aresztowania	i	procedury	wydawania	osób	między	Państwami	Członkowskimi.	Aby 
zadanie to mogło być zrealizowane nie można więc wykluczyć odpowiedniej nowelizacji 
art. 55 ust. 1 Konstytucji RP, tak by przepis ten przewidywał wyjątek od zakazu ekstradycji 
obywateli polskich dopuszczający ich przekazywanie na podstawie ENA innym państwom 
członkowskim Unii Europejskiej.	W	przypadku	zmiany	Konstytucji,	doprowadzenie	do	
zgodności	prawa	krajowego	z	wymogami	unijnymi	wymagać	będzie	również	przywrócenia	
przez	ustawodawcę	przepisów	dotyczących	ENA,	które	w	wyniku	orzeczenia	TK	zostaną	
wyeliminowane	z	porządku	prawnego”.

Wyrok z 16.11.2011 r., SK 45/092

W	wyroku	tym	TK	dopuścił	możliwość	badania	zgodności	z	Konstytucją	RP	prawa	wtórnego	
UE	w	trybie	skargi	konstytucyjnej,	z	uwagi	na	szczególne	wobec	art.	188	Konstytucji	RP	
unormowanie	art.	79	Konstytucji	RP,	w	którym	mowa	jest	o	„innym	akcie	normatywnym”:

1	 	Wyr.	TK	z	27.4.2005	r.,	P	1/05,	OTK-A	2005,	Nr	4,	poz.	42.
2	 	Wyr.	TK	z	16.11.2011	r.,	SK	45/09,	OTK-A	2011,	Nr	9,	poz.	97.

§ 6. Prawo Unii Europejskiej
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„Trybunał	Konstytucyjny	zwraca	uwagę	na	konieczność	rozróżnienia,	z	jednej	strony,	
badania	zgodności	aktów	unijnego	prawa	pochodnego	z	traktatami,	czyli	prawem	pierwotnym	
Unii,	a	z	drugiej	strony,	badania	ich	zgodności	z	Konstytucją.	Organem, który decyduje 
ostatecznie o zgodności rozporządzeń unijnych z traktatami jest Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, a o zgodności z Konstytucją – Trybunał Konstytucyjny.

[…]	należy	stwierdzić,	że	także ze względu na treść art. 8 ust. 1 Konstytucji Trybunał 
Konstytucyjny jest zobowiązany do takiego pojmowania swej pozycji, że w sprawach 
zasadniczych, o wymiarze ustrojowym zachowa pozycję «sądu ostatniego słowa» 
w odniesieniu do polskiej Konstytucji.

[…]
Wykładnia	«przyjazna	dla	prawa	europejskiego»	ma	swoje	granice.	Nie	może	prowadzić	

do	rezultatów	sprzecznych	z	wyraźnym	brzmieniem	norm	konstytucyjnych	i	niemożliwych	do	
uzgodnienia	z	minimum	funkcji	gwarancyjnych,	realizowanych	przez	Konstytucję	(…)	Zakres 
kompetencji organizacji międzynarodowej, do której należy Rzeczypospolita Polska, 
powinien zostać wyznaczony w taki sposób, aby zagwarantować prawa człowieka w zakresie 
porównywalnym z polską Konstytucją.	Porównywalność	dotyczy	z	jednej	strony	katalogu	tych	
praw,	a	z	drugiej	strony	zakresu	dopuszczalnej	ingerencji	w	te	prawa.	Wymaganie	zapewnienia	
odpowiedniej	ochrony	praw	człowieka	dotyczy	ich	ogólnego	standardu	i	nie	oznacza	konieczności	
zapewnienia	identycznej	ochrony	każdego	z	praw	rozpatrywanych	z	osobna”.

§ 7. Ustawa

I. Uwagi ogólne

Ustawa	jest	 to	akt	prawny	zawierający	generalno-abstrakcyjne	normy,	uchwa-
lony	przez	Sejm	RP	przy	udziale	Senatu	RP,	podpisana	przez	Prezydenta	RP	i	ogło-
szona	w	Dzienniku	Ustaw1.
• Znaczenie materialne	–	ustawa	 to	akt	zawierający	normy	generalno-abstrak-

cyjne.
• Znaczenie formalne	–	ustawa	to	akt	woli	parlamentu	podjęty	w	specjalnej	pro-

cedurze.
W	polskim	systemie	 źródeł	prawa	ustawa	ma	materialno-formalne	znaczenie.	

Wyjątkowo	zdarza	się,	że	ustawa	ma	tylko	formalny	charakter,	jak	np.	ustawa	bud-	
żetowa,	która	zawiera	również	normy	konkretno-indywidualne.

Ustawa	 uznawana	 jest	 za	 szczególne	 źródło	 prawa,	 ponieważ	 przyjmuje	 się,	
że	 jest	 ona	wyrazem	woli	 suwerena.	Na	 podstawie	 art.	 4	Konstytucji	RP	władza	
zwierzchnia	należy	do	narodu	a	podstawową	formą	stanowienia	tej	władzy	w	zakre-
sie	stanowienia	prawa	jest	właśnie	ustawa2.

1	 	Inicjatywa	ustawodawcza	omówiona	jest	w	Rozdziale	V	§	49.II.
2	 	P. Tuleja,	Źródła	prawa,	[w:]	P. Sarnecki	(red.),	Prawo	konstytucyjne	RP,	Warszawa	2014,	s.	57.




