
Konstytucja jako 

najważniejszy akt prawny 
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Czym jest konstytucja? 

 W starożytnym Rzymie słowo constitutio (z łac. urządzać) 

oznaczało akt prawny wydany przez cezara. 

 W późniejszych wiekach konstytucjami nazywano różne 

akty prawne. 

 W dzisiejszym znaczeniu – ustawy zasadniczej, czyli aktu 

prawnego o najwyższym znaczeniu w państwie – słowo 

konstytucja pojawiło się w XVIII wieku. 
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Konstytucjonalizm: 

 Konstytucjonalizm to forma ustroju, która opiera 

się na zasadach zawartych w ustawie zasadniczej. 

Jest źródłem prawa, zawiera normy określające 

funkcjonowanie państwa, opisujące relacje między 

organami władzy, a także dotyczące relacji 

obywateli i władz oraz praw i wolności obywateli. 
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Pierwsza konstytucja: 

 Pierwszą nowożytną konstytucją na świecie była konstytucja 

Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej uchwalona w 1787 roku. 
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Konstytucja 3 maja: 

 Polskie tradycje konstytucyjne sięgają Konstytucji 
3 maja uchwalonej w 1791 roku. 

 Była ona pierwszą europejską ustawą zasadniczą, 
a ustanowiony przez nią model państwa nawiązywał 
do demokratycznych zasad trójpodziału władzy 
i suwerenności narodu. 

 Była odpowiedzią na potrzebę przeprowadzenia reform 
i przejawem troski o los państwa, a po jego upadku – 
stanowiła symbol dążenia do odrodzenia przez cały 
okres zaborów. 
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Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, 

obraz Kazimierza Wojniakowskiego 
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Konstytucja 3 Maja 1791 roku – obraz 

 Jana Matejki 
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Wyjątkowa pozycja konstytucji: 

 Wynika z faktu, że jest to najważniejszy akt prawny w państwie. Wymienia 

się cztery powody świadczące o wyjątkowości konstytucji: 

1. Zawiera wyjątkowe treści – zasady ustrojowe państwa oraz prawa 

i obowiązki obywateli. 

2. Ma szczególną moc – jest najwyższym prawem w państwie. Wszystkie 

akty prawne muszą być z nią zgodne. 

3. Jest uchwalana w szczególny sposób – przez parlament i zatwierdzana 

przez obywateli w referendum. 

4. Zmiana treści konstytucji wymaga spełnienia specjalnych warunków. 
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Historia konstytucji w Polsce: 

 

 Konstytucja 3 maja z 1791 roku, 

 Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku, 

 Konstytucja Królestwa Polskiego z 1815 roku, 

 Konstytucja marcowa z 1921 roku, 

 Konstytucja kwietniowa z 1935 roku, 

 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku, 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku. 
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Ustawa z dnia 17 marca 1921 roku – 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
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Prezydent Ignacy Mościcki podpisuje 

konstytucję kwietniową 23 kwietnia 1935 

roku 
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Współczesna konstytucja 

 z 1997 roku: 

 Uchwalona 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe  

 (Sejm RP i Senat RP działające razem). 

 Zatwierdzona w ogólnonarodowym referendum w dniu 25 maja 

1997 roku. 

 Weszła w życie 17 października 1997 roku  

 (po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia).  
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Głosowanie nad przyjęciem 

konstytucji 2 kwietnia 1997 

roku: 
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Prezydent Aleksander Kwaśniewski 

podpisuje nową konstytucję, 16 czerwca 

1997 roku: 
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Konstytucja RP: 

 Konstytucja RP uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 

roku składa się z preambuły (uroczystego wstępu, w którym następuje 

odwołanie do wartości, na których opiera się dokument) oraz z 13 

rozdziałów obejmujących 243 artykuły. 

  Rozdział pierwszy jest poświęcony zasadom ustroju państwa polskiego. 

  Podstawowe z nich są zawarte w następujących artykułach: 

• art. 4. – zasada suwerenności narodu, 

• art. 2. i 7. – zasada państwa prawa, 

• art. 10. – zasada trójpodziału władzy, 

• art. 11. – zasada pluralizmu politycznego. 
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Preambuła Konstytucji RP: 

- łacińskie słowo preambulus „idący przed kimś”,  

- uroczysty wstęp aktu normatywnego,   

- zazwyczaj wyjaśniający okoliczności i cel wydania aktu.  

 Autorzy:  

 Tadeusz Mazowiecki,   

 Stefan Wilkanowicz. 
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 Komunikat z badań CBOS, Warszawa, 

marzec 2017: 
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Warto wiedzieć: 
 

 Niektóre państwa, np. Wielka Brytania, Nowa Zelandia i Izrael, nie 

mają konstytucji w znaczeniu jednolitej ustawy zasadniczej. Ich 

ustrój określony jest w wielu odrębnych aktach prawnych. 

 Stany Zjednoczone Ameryki Północnej mają tę samą konstytucję od 

1787 roku. Zmiany do niej wprowadzono w formie poprawek, których 

obecnie jest 27 (przy czym jedna została zniesiona za pomocą innej). 
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