
Wprowadzenie

Książka „Konstytucyjny system organów państwa” dotyczy jednego z najważ-
niejszych elementów ustroju konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, niemal 
całego systemu organów władzy publicznej, unormowanego w obowiązującej kon-
stytucji. Poza zakresem opracowania pozostaje jedynie segment samorządu teryto-
rialnego oraz niektóre organy państwowe, nieunormowane w ustawie zasadniczej.

Problematyka organów państwa określona w tytule została przedstawiona na 
tle rozważań wprowadzających (zawartych w Rozdziale I), dotyczących pojęcia 
państwa i jego funkcji, charakterystyki podstawowych zasad ustroju politycznego 
Rzeczypospolitej mających wpływ na kształt systemu organów państwowych oraz 
prezentację istniejącej struktury organów władzy publicznej. Za niezbędne autorzy 
uznali także przedstawienie podstawowych wiadomości na temat konstytucji jako 
aktu normatywnego oraz krótkiej charakterystyki Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Zasadnicza treść książki została ujęta w strukturze, odpowiadającej unormowa-
niom przyjętym w obowiązującej konstytucji. Obejmuje ona w kolejnych rozdzia-
łach prezentację organów władzy ustawodawczej: Sejmu, Senatu i Zgromadzenia 
Narodowego (Rozdział II), organów władzy wykonawczej: Prezydenta i Rady Mi-
nistrów oraz innych organów funkcjonujących w rozbudowanej strukturze admini-
stracji rządowej (Rozdział III), dalej, organów władzy sądowniczej, czyli czterech 
rodzajów sądów: Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych 
i wojskowych oraz dwóch trybunałów: Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału 
Stanu (Rozdział IV), wreszcie organów kontroli państwowej i ochrony prawa: Naj-
wyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowej Rady Sądownictwa, Narodowego 
Banku Polskiego i prokuratury.

W odniesieniu do ostatniej grupy organów państwa należy zastrzec, że Auto-
rzy mieli pełną świadomość, co do istniejących kontrowersji w zakresie klasyfikacji 
niektórych spośród tych organów, niemieszczących się w klasycznej strukturze trój-
podziału władz. W szczególności Krajowa Rada Sądownictwa, naszym zdaniem, 
nie należy do „trzeciej władzy”, chociaż jest z nią integralnie powiązana, służąc 
ochronie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Podobne wątpliwości do-



tyczą Narodowego Banku Polskiego, mianowicie czy jest organem państwowym 
czy tylko, realizując zadania władzy publicznej, działa jak organ państwowy. Nie-
wątpliwie, posiada on status konstytucyjny i realizuje na tyle doniosłe funkcje, że 
w przekonaniu autorów wymagał omówienia. Wreszcie, niezależnie od dokonanej 
w 1997 r. niesłusznej dekonstytucjonalizacji prokuratury, czyli pominięcia odnoszą-
cych się do niej regulacji w tekście Konstytucji RP, zasługuje i ona na krótką cha-
rakterystykę, z racji istotnej roli tak dla funkcjonowania państwa, jak i dla statusu 
prawnego człowieka.

Oddawana w ręce Czytelników książka ma charakter podręcznika akademi-
ckiego, dlatego Autorzy starali się unikać wywodów nadmiernie rozbudowanych, 
odnoszących się do rozlicznych kontrowersji, jakie powstały w praktyce 15-letnie-
go już stosowania Konstytucji RP, nie rezygnując jednak z uwzględnienia dorobku 
naszej nauki oraz cennych wypowiedzi orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego. 
Książka zawiera szereg tabel i wykresów ilustrujących poszczególne rozważania, 
służących większej przejrzystości prezentacji poszczególnych rozwiązań przyję-
tych w konstytucyjnym systemie organów państwa i ułatwiających ich zrozumie-
nie i zapamiętanie. Zamiarem Autorów było przygotowanie książki zrozumiałej dla 
Czytelnika, napisanej przystępnym językiem, ale przy tym wyczerpująco i precy-
zyjnie przedstawiającej podstawowe zagadnienia odnoszące się do problematyki 
określonej w tytule.

Książka jest dziełem pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II skupionych wokół Katedry Prawa Konstytucyjnego. Za-
warte w niej rozważania mają charakter autorski, co oznacza, że są wyrazem in-
dywidualnych poglądów autorów poszczególnych części, poświęconych organom 
władzy państwowej.

Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza książka stanie się użyteczną pomocą 
przede wszystkim dla studentów wyższych uczelni, zwłaszcza dla kierunków, ta-
kich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo, politologia, stosunki międzynaro-
dowe, zarządzanie, ale także dla osób interesujących się ustrojem Rzeczypospolitej, 
bądź czynnie uczestniczących w polskim życiu publicznym.

Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2012 r.
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