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PRZEDMOWA  

 Monografia naukowa pt. „Z zagadnień polskiego 
konstytucjonalizmu”  ukazuje się na rynku wydawniczym w wyjątkowym 
z perspektywy krajowego prawa konstytucyjnego czasie. Jak wiadomo 
2021 r., to z jednej strony wielkie rocznice związane z polskim 
konstytucjonalizmem, z drugiej zaś okres zdarzeń, które eskalują  
w obrębie faktycznego funkcjonowania przepisów ustawy zasadniczej. 
Niniejsze zjawiska w przestrzeni publicznej nazywane są „kryzysem 
konstytucyjnym”, bądź „erozją konstytucji”. 

  Kluczowe wydarzenia historyczne, na które należałoby zwrócić 
uwagę, a które też stały się asumptem do wydania niniejszej książki, to: 
(1) dwieście trzydziesta rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (a właśc. 
Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r.); (2) setna rocznica uchwalenia 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. (czyli  
tzw. konstytucji marcowej).  

  Rok ten jest również powiązany z dziewięćdziesiątą piątą 
rocznicą przewrotu majowego. Z prawnego punktu widzenia spowodował 
on przeciwstawienie się idei rządów parlamentarno-gabinetowych 
założonych przez ustrojodawcę w akcie z 1921 r. Następstwem 
niniejszych wydarzeń było uchwalenie ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r.  
o zmianie Konstytucji z 17 marca 1921 r. (tzw. nowela sierpniowa), która 
usankcjonowała m.in. zwiększenie roli Prezydenta w systemie organów 
państwowych (poprzez m.in. wyłączną możliwość rozwiązania przez 
niego parlamentu oraz prawo do wydawania rozporządzeń z mocą 
ustawy). Przyjęta nowelizacja zakładała również zmiany m.in.  
w obszarze zgłaszania wotum nieufności dla rządu czy  
w procedowaniu budżetu. 

  Perspektywa historyczno-prawna nie jest jednak jedyną przyjętą 
na łamach niniejszego opracowania. W monografii młodzi autorzy  
z ośrodków akademickich z całej Polski przeanalizowali zagadnienia, 
które ich zdaniem są obecnie przedmiotowo istotne dla polskiego prawa 
konstytucyjnego. W ten płynny sposób idea uczczenia ważnych rocznic 
stała się jednocześnie sposobnością do wydania pozycji poruszającej 
kwestie współczesnego konstytucjonalizmu. 

  Opublikowane teksty skupiają się na zagadnieniach: 
historycznych, godności człowieka, sądownictwa, zasad konstytucyjnych, 
form demokracji, uprawnień organów państwowych, instytucjach 
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konstytucyjnych, stanach nadzwyczajnych, czy też problematyce 
wykładni Konstytucji RP z 1997 r. 

  Poruszone tematy wydają się zyskiwać na aktualności  
w czasach tzw. „kryzysu konstytucyjnego”, w których obserwujemy 
znaczną zmianę przyjętych dotąd paradygmatów, inwolucję instytucji 
prawa konstytucyjnego, zaniechanie tradycji konstytucyjnej oraz próby 
dokonywania subiektywnej wykładni norm konstytucyjnych. Książka 
oddawana jest do druku także w momencie, w którym przedmiotem 
debaty publicznej stało się dalsze członkostwo Polski w Unii 
Europejskiej oraz pytanie o zakres obowiązywania prawa europejskiego 
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Są to kwestie, które do tej pory 
wydawały się oczywiste i nie budziły większych wątpliwości. 

  Nie sposób nie wspomnieć także o zjawisku ewolucji zasady 
autonomii parlamentarnej, która zmierza w kierunku bezwzględnej 
supremacji i jednolitości władzy. Wydaje się, że polityka zbyt często 
bierze prymat nad prawem. Te wszystkie czynniki wydają się przesądzać, 
że refleksja prawno-konstytucyjna wydaje się być potrzebna bardziej, 
aniżeli kiedykolwiek.  

  Monografia naukowa pt. „Z zagadnień polskiego 
konstytucjonalizmu” ma być zachętą nie tylko do pogłębionej refleksji 
nad prawem konstytucyjnym, ale także do promocji perspektywy 
młodych badaczy w niniejszym zakresie. Mam nadzieję, że książka ta 
będzie cennym źródłem wiedzy dla Czytelników, a być może otworzy 
również pole do dyskusji, odnośnie podjętych w niej tematów. Wydaje 
się, że monografia stanowi pewnego rodzaju barometr dla aktualnych 
trendów konstytucyjno-prawnych widzianych z perspektywy 
rozpoczynających swoją karierę prawników.  

  Dziękuję wszystkim Autorom, którzy włożyli swój trud  
w powstanie niniejszej książki. Przedstawicieli doktryny oraz bardziej 
doświadczonych naukowców i jurystów proszę o życzliwe, choć 
jednocześnie krytyczne i naukowe przyjęcie naszego opracowania.  

 

      Kamil Stępniak 

Warszawa, październik 2021 r.  

  


