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godzin 

Punkty 
ECTS: 

Typ 
przedmiotu 

Język 
wykładowy 

stacjonarne I I,II wykład 60 9 P 
obowiązkowy 

polski 

niestacjonarne     

Prowadzący przedmiot:    

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ustroju i historii państwa polskiego oraz prawoznawstwa 

Cele przedmiotu:   
1. Student powinien poznać podstawowe pojęcia z zakresu prawa konstytucyjnego oraz  Konstytucję RP. 
2. Student powinien zostać zaznajomiony z konstytucyjnym systemem źródeł prawa i jego hierarchicznością oraz tego konsekwencjami w 

procesie stosowania prawa. 
3. Student powinien zostać zaznajomiony z ramami instytucjonalnymi w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. 
4. Student powinien zdobyć usystematyzowaną wiedzę o przysługujących wolnościach i prawach oraz środkach ich ochrony. 
5. Student powinien zdobyć umiejętności analizowania podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa konstytucyjnego oraz 

prowadzenia wykładni przepisów wraz z samodzielnym wyciąganiem wniosków. 
6. Student powinien zdobyć umiejętności posługiwania się materiałem prawnym z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym poprzez jego 

zastosowanie w konkretnej sprawie. 

 Metody dydaktyczne:  Zajęcia prowadzone są w formie wykładu, podczas którego omawiane są najważniejsze zagadnienia i dylematy związane 
ze stosowaniem polskiej konstytucji. Na wykładzie, stosownie do tematyki, omawiane jest również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. 

Treści merytoryczne przedmiotu:      
1. Zagadnienia wstępne prawa konstytucyjnego. 

a) Pojęcie 
b) Cechy materialne i formalne konstytucji 

2. Zasad naczelne polskiej konstytucji. 
3. Źródła prawa w polskiej konstytucji. 

a) Konstytucja 
b) Ustawa 
c) Rozporządzenie z mocą ustawy 
d) Ratyfikowana umowa międzynarodowa 
e) Rozporządzenie 
f) Akty prawa miejscowego 
g) Źródła prawa UE w systemie źródeł prawa w RP 

4. Status jednostki w państwie polskim. 
a) wolności i prawa osobiste 
b) wolności i prawa polityczne 
c) wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, 
d) środki ochrony wolności i praw 

5. Prawo wyborcze, referendum. 
6. Sejm. 
7. Senat. 
8. Prezydent. 
9. Rada Ministrów. 
10. Władza sądownicza. 
11. Problem kontroli konstytucyjności prawa .Pozycja TK. 
12. Organy ochrony prawa i kontroli państwowej. 
13. Samorząd terytorialny 
14. Finanse publiczne i status NBP. 
15. Stany nadzwyczajne w państwie 

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny albo ustny (wybór studenta). 

Literatura podstawowa:  
1. P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, C.H. Beck, Warszawa 2008; 
2. L. Garlicki, Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu, Liber, Warszawa 2007; 
3. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2008; 
4. A. Bałaban, Polskie problemy ustrojowe, Kraków 2003. 
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