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Dokonana w Polsce przeszło dwie dekady temu transformacja ustro-
jowa oraz przywrócenie właściwego znaczenia ustawy zasadniczej, tak
dla życia państwa, jak i zapewnienia odpowiednich gwarancji jednost-
kom, zmieniły również postrzeganie prawa konstytucyjnego jako ga-
łęzi nauk prawnych. Ornamentacyjna i niejednokrotnie ideologizująca
funkcja ustawy zasadniczej ustąpiła miejsca roli Konstytucji RP jako
aktu normatywnego nadającego się do bieżącego wykorzystania w ra-
mach funkcjonowania organów państwa oraz w ramach mechanizmów
ochrony wolności i praw człowieka i obywatela.

W ślad za tymi zmianami przeobrażenia dotknęły sposobów i tre-
ści nauczania prawa konstytucyjnego w ramach kształcenia studentów,
nie tylko zresztą kierunków prawniczych. Znacznie wzrosło zaintere-
sowanie kwestiami statusu prawnego jednostki w państwie, mechani-
zmów funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, prawa wybor-
czego i parlamentarnego, czy sądownictwa konstytucyjnego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem skargi konstytucyjnej. Demokratyczny sposób
sprawowania rządów wymusił również wykorzystanie ustawy zasadni-
czej przy rozwiązywaniu sporów pojawiających się w ramach bieżą-
cego funkcjonowania życia politycznego. Wreszcie powstały nowe wy-
zwania przed państwem, a co za tym idzie i prawem konstytucyjnym,
wiążące się chociażby z przyjmowanymi zobowiązaniami międzyna-
rodowymi, a przede wszystkim członkostwem Polski w Unii Europej-
skiej.

Chociaż nowoczesne techniki przekazywania informacji dają nie-
znane dotąd możliwości związane z kształtem i formą różnego typu
pomocy naukowych i dydaktycznych, to jednak nie odeszły z uży-
cia – tak w ramach kursów akademickich, jak i życia zawodowego
prawników – książkowe zbiory aktów normatywnych. Zdecydowali-
śmy się zatem na przygotowanie nowej publikacji, dostosowanej do
potrzeb uniwersyteckich wykładów prawa konstytucyjnego, jak i sądo-
wego stosowania Konstytucji RP.
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Niniejszy zbiór aktów normatywnych służyć może zarówno jako ma-
teriał dydaktyczny dla studentów studiów prawniczych i administracyj-
nych, jak i być wykorzystywany w praktyce związanej ze stosowaniem
prawa. Jest wyrazem naszych doświadczeń dydaktycznych. Staraliśmy
się zachować, gdzie było to możliwe, pełne teksty aktów normatyw-
nych. Inne niekiedy wymagały pewnych skrótów. W pełni wszakże
zaprezentowano podstawowy materiał źródłowy do nauki prawa kon-
stytucyjnego. Zbiór zawiera przede wszystkim krajowe przepisy prawa.
Uzupełniliśmy go jednak o najdonioślejsze w bieżącej praktyce źró-
dło prawa międzynarodowego regulujące wolności i praw człowieka,
czyli Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści z 1950 r.

Struktura wewnętrzna zbioru została oparta na podstawowych blo-
kach tematycznych realizowanych w ramach wykładów uniwersytec-
kich oraz systematyce Konstytucji RP. Mamy nadzieję, że ułatwi to
poruszanie się w obrębie, obiektywnie dużej liczby aktów normatyw-
nych.

Wszystkie akty normatywne zostały przedstawione w stanie praw-
nym obowiązującym na dzień 1 marca 2013 r.

Chcieliśmy w tym miejscu podziękować Panu mgr Robertowi Ryb-
skiemu, doktorantowi w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersy-
tetu Warszawskiego, za pomoc w przygotowaniu publikacji.
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