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SŁOWO OD REDAKCJI

Prawo konstytucyjne jest dyscypliną wykładaną na pierwszych latach studiów 
prawniczych i administracyjnych. Jest również przedmiotem dydaktyki na studiach 
politologicznych, na europeistyce i stosunkach międzynarodowych. Stanowi przed-
miot szkoleń aplikanckich, kształcenia kandydatów do służby cywilnej oraz pracow-
ników administracji samorządowej. Pozostaje w kręgu uwagi pragnących ugrunto-
wać swe wiadomości z zakresu wiedzy o społeczeństwie. Jest częstym obszarem 
zainteresowania mass mediów i szerzej: obywateli.

Podstawowym zadaniem wykładu oraz ćwiczeń i konwersatoriów z tego przed-
miotu jest zapoznanie słuchaczy z prawnymi (a zwłaszcza: konstytucyjnymi) uwa-
runkowaniami funkcjonowania ustroju Rzeczypospolitej Polskiej na tle współczes-
nych państw europejskich i wiodących demokracji świata współczesnego. Zakres 
przedmiotu obejmuje zarówno zasady (założenia) ustrojowe Rzeczypospolitej Pol-
skiej, konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki jednostki, jak i strukturę oraz za-
sady funkcjonowania organów władzy publicznej.

Każdy z ośrodów uniwersyteckich – realizując obowiązujące dyrektywy pro-
gramowe – ma ambicje przedstawienia własnego dorobku badań oraz doświadczeń 
dydaktycznych. Ambicja taka nie jest również obca zespołowi pracowników Kate-
dry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Białymstoku. Zespół ten prowadzi od 
lat stosunkowo szeroką aktywność w sferze dydaktyki uniwersyteckiej prawa kon-
stytucyjnego na uczelni macierzystej oraz w kilku szkołach wyższych Polski pół-
nocno–wschodniej. Nie zawsze docierają tam – w odpowiedniej liczbie i na czas 
– podręczniki oraz pozostałe pomoce dydaktyczne z innych ośrodków uniwersyte-
ckich. 

Z tego powodu, wychodząc naprzeciw – przede wszystkim – potrzebom słu-
chaczy, pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Białymsto-
ku podjęli ideę przygotowania podręcznika prawa konstytucyjnego, uwzględniają-
cego wyraźniej potrzeby i doświadczenia białostockiego ośrodka uniwersyteckiego. 
Inicjatywa ta spotkała się z życzliwym przyjęciem Rady Wydziału Prawa i Władz 
Dziekańskich.

Autorzy tego podręcznika czerpali z bogatszych doświadczeń innych ośrod-
ków uniwersyteckich, o znacznie dłuższej tradycji samodzielnego działania. Pragną 
tą drogą wyrazić podziękowania za inspiracje oraz spożytkowane wzorce. Dotyczy 
to zarówno zbiorowych opracowań podręcznikowych, zwłaszcza ośrodka lubelskie-
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go (pod red. Prof. Wiesława Skrzydło), toruńskiego (pod red. Prof. Zbigniewa Wit-
kowskiego), krakowskiego (pod red. Prof. Pawła Sarneckiego) i łódzkiego (pod 
red. Prof. Dariusza Góreckiego), jak i autorskich opracowań Bogusława Banasza-
ka, Leszka Garlickiego, Marii Kruk–Jarosz, Stanisława Sagana, Jana Wawrzynia-
ka, Piotra Winczorka. We wdzięcznej pamięci autorzy zachowują także inspirujące 
opracowania książkowe i artykułowe Andrzeja Bałabana, Andrzeja Burdy, Kazimie-
rza Działochy, Mirosława Granata, Andrzeja Gwiżdża, Zdzisława Jarosza, Marcina 
Kudeja, Andrzeja Pułło, Feliksa Siemieńskiego, Wojciecha Sokolewicza, Andrze-
ja Szmyta, Tadeusza Szymczaka, Wacława Szyszkowskiego, Janusza Trzcińskiego, 
Janiny Zakrzewskiej, Witolda Zakrzewskiego, Sylwestra Zawadzkiego oraz – zwią-
zanych przez wiele lat z ośrodkiem białostockim – Profesorów: Jerzego Stembrowi-
cza, Zdzisława Czeszejko–Sochackiego i Eugeniusza Zwierzchowskiego. 

Podręcznik dostosowany jest do programu wykładu i ćwiczeń realizowanych 
w ciągu ostatnich lat na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Uwzględnia 
stan prawny, orzecznictwo konstytucyjne i dorobek czasopiśmiennictwa do dnia 30 
września 2009 roku.

Tematyka, zakres oraz ujęcie treści kolejnych rozdziałów jest kwestią wyboru 
i odpowiedzialności autorów poszczególnych części podręcznika. Redakcja i opra-
cowanie edytorskie, które są w przeważającym zakresie zasługą Pana Dr hab. Sta-
nisława Bożyka – najbardziej doświadczonego dydaktyka w zespole i ośrodku 
białostockim – skoncentrowały się na niezbędnym, strukturalnym ujednoliceniu 
przedstawienia zagadnień zawartych w poszczególnych rozdziałach (i podrozdzia-
łach) tego podręcznika prawa konstytucyjnego. 

Autorzy, dziękując Władzom Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymsto-
ku oraz Wydawnictwu TEMIDA 2 za wsparcie inicjatywy wydawniczej, wdzięcz-
ni będą za wszelkie uwagi dotyczące treści podręcznika i ujęcia prezentowanych 
w nim instytucji ustrojowych.

Marian Grzybowski

Białystok, wrzesień 2009
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