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Edytorial:  
Analiza zapisów 

 Konstytucji RP z 1997 r.

Niedawne 20‑lecie uchwalenia i wejścia w życie Konstytucji RP 
z 1997 r. skłania do refleksji nad Konstytucją i treścią jej zapisów. 
Jak się wydaje, najważniejszymi elementami przepisów tej Konsty‑
tucji jest wprowadzenie katalogu podstawowych praw i wolności 
człowieka i obywatela, stworzenie podstaw funkcjonowania pań‑
stwa, jakimi są zasady ustrojowe, oraz niekiedy bardzo szczegółowe 
określenie roli i wzajemnych relacji najważniejszych organów władzy 
publicznej. W okresie tych 20 lat możemy mówić o powstaniu bazu‑
jącego na Konstytucji swoistego acquis constitutionelle: aktów praw‑
nych (uchwalonych albo poważnie znowelizowanych po uchwaleniu 
Konstytucji), bogatego orzecznictwa oraz szeregu prac naukowych. 
Wśród naukowców, polityków oraz publicystów stale trwają dys‑
kusje dotyczące interpretacji poszczególnych przepisów Konstytucji 
oraz jej oceny, niekiedy prowadzące do formułowania postulatów 
o konieczności jej nowelizacji, a czasem nawet uchwalenia nowej. 
Trzeba zaznaczyć, że opinie na temat Konstytucji RP z 1997 r. czy 
też jej poszczególnych przepisów są niejednokrotnie motywowane 
politycznie, a przez to nieobiektywne. Wydaje się jednak, że nieza‑
leżnie od różnych opinii o Konstytucji RP z 1997 r. panuje powszech‑
ne przekonanie o jej fundamentalnym wpływie na kształtowanie 
się polskiego systemu polityczno ‑prawnego. Podstawowym celem 
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publikacji niniejszego numeru „Horyzontów Polityki” jest staranna, 
obiektywna, uczciwa, ale również krytyczna refleksja nad treścią 
przepisów Konstytucji RP i skutkami przyjęcia zawartych w niej 
unormowań.
 Refleksja nad zapisami Konstytucji może podążać w dwóch pod‑
stawowych kierunkach. Z jednej strony można dokonywać wykładni 
przepisów konstytucyjnych i próbować ustalić znaczenie norm praw‑
nych zawartych w tych przepisach. Z drugiej strony można się starać 
ocenić znaczenie danych przepisów Konstytucji dla kształtowania się 
poszczególnych instytucji systemu prawno ‑politycznego III RP czy 
też całego systemu. Możliwe, a nawet pożądane jest łączenie obydwu 
opisanych postaw badawczych.
 Wśród autorów publikujących w niniejszym numerze „Horyzon‑
tów Polityki”, którzy reprezentują zarówno nauki prawne, jak i nauki 
o polityce, szczególne zainteresowanie zyskały przepisy regulujące 
funkcjonowanie organów władzy publicznej oraz dotyczące zasad 
ustrojowych odnoszących się do funkcjonowania tychże organów. 
Takie podejście wydaje się w dużej mierze reprezentować główny 
nurt dyskusji nad problematyką wprowadzania ewentualnych zmian 
do Konstytucji RP z 1997 r. Jeżeli zatem kiedyś – w bliższej lub dal‑
szej przyszłości – doszłoby do poważnej i merytorycznej debaty pu‑
blicznej nad wprowadzeniem takich zmian, należy mieć nadzieję, 
że teksty zawarte w tym numerze zostaną wzięte pod uwagę przez 
decydentów politycznych. 
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