Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują
całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania
uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy
prawnoporównawcze.
Publikacja Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP, t. I, Idee i zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji wolności i praw jednostki zawiera gruntowne omówienie założeń doktrynalnych (koncepcji) oraz przesłanek (idei), które stały się wyznacznikiem treści przyjętego w Konstytucji RP
z 2.4.1997 r. modelu ochrony wolności i praw jednostki.
Obok tych elementów Autorzy podjęli się zadania zaprezentowania szeregu
analiz, koncentrujących się na zagadnieniach:
 specyfiki konstytucyjnego ujęcia wolności i praw jednostki,
 źródeł normatywnych praw człowieka w polskim systemie prawnym,
 charakteru poszczególnych postanowień konstytucyjnych,
 procedur konstytucyjnych związanych z ochroną wolności i praw jednostki.
W założeniu praca ta ma w kompleksowy sposób przybliżyć problematykę
wolności i praw jednostki, skonfrontować sposób postrzegania istoty wolności i praw na płaszczyźnie krajowej dokonany przez ustawodawcę, Trybunał
Konstytucyjny oraz inne organy w praktyce stosujące postanowienia polskiej
ustawy zasadniczej.
Całość problematyki Wolności i prawa jednostki w Konstytucji RP uzupełnia t. II, Charakter, zakres realizacji oraz ochrona wolności i praw
jednostki w polskim porządku prawnym (w przygotowaniu).
Dr hab. Mariusz Jabłoński – profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
redaktor naczelny Przeglądu Prawa i Administracji.
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Wprowadzenie
Od uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej upłynęło już kilkanaście lat. Okres ten wydaje się wystarczający do podjęcia próby oceny nie tylko tego jak wygląda praktyczna strona realizacji i ochrony
poszczególnych wolności i praw konstytucyjnych, ale również ustalenia tego,
czy i w jakim zakresie zmieniły się założenia koncepcyjne, które wpłynęły na
przyjęcie takich, a nie innych rozwiązań prawnych.
Nie budzi przecież wątpliwości, że działaniami ustrojodawcy musiała kierować pewna idea (idee) przewodnia, której konsekwencją było takie a nie
inne skonkretyzowanie katalogu zasad, wolności i praw konstytucyjnych.
Właściwe wydaje się też założenie, że prawodawca konstytucyjny musiał opierać się w trakcie swojej działalności na pewnych założeniach teoretycznoprawnych, a także koncepcjach, które ukształtowały się na przestrzeni
ostatnich kilku wieków.
Wreszcie równie oczywiste jest stwierdzenie, iż tworzenie pewnych rozwiązań musiało nawiązywać do wypracowanych wspólnie przez wiele państw
standardów międzynarodowej ochrony wolności i praw jednostki.
Uwzględnienie wymienionych wyżej elementów składowych przy jednoczesnym wzięciu pod uwagę historycznych konotacji, które towarzyszyły realizacji i ochronie wolności i praw w okresie Polski Ludowej, w odpowiednim
– choć różnym stopniu – stało się punktem wyjścia dla ustrojodawcy, który
ważąc i analizując sumę przesłanek zdecydował się ostatecznie na przyjęcie
konkretnych rozwiązań konstytucyjnych.
Prezentowane opracowanie jest pierwszym z dwóch tomów poświęconych
kompleksowej analizie konstytucyjnych postanowień kształtujących polski
system ochrony wolności i praw. Podstawowym założeniem przyświecającym
konstrukcji I tomu jest zaprezentowanie jak najszerszego spektrum założeń
doktrynalnych (koncepcji) oraz przesłanek (idei), które stały się wyznacznikiem treści przyjętego w Konstytucji RP modelu ochrony wolności i praw
jednostki. Ten punkt wyjściowy, którego celem jest również podjęcie próby
ustalenia, czy i jaka koncepcja przewodnia determinowała zakres i charakter przyjętych regulacji zostaje skonfrontowany z późniejszą praktyką, która
kształtowała się tak na płaszczyźnie konkretyzacji postanowień Konstytucji
w drodze działalności ustawodawcy, jak również orzecznictwa organów wła-
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dzy sądowniczej, w szczególności zaś Trybunału Konstytucyjnego. Konwencja taka pozwala na dostrzeżenie pewnej dynamiki rozumienia poszczególnych postanowień konstytucyjnych, a w niektórych przypadkach kierunków
zmian rozumienia pojęć i rozwiązań prawnych wprowadzonych przez ustrojodawcę.
W założeniu praca ta ma w kompleksowy sposób przybliżyć problematykę
wolności i praw jednostki, skonfrontować sposób postrzegania istoty wolności i praw na płaszczyźnie krajowej przez ustawodawcę, Trybunał Konstytucyjny oraz inne organy w praktyce stosujące postanowienia Konstytucji RP.
Z tego też powodu obok poszukiwania elementów modelu konstrukcji teoretycznoprawnej, które stały się „kamieniem węgielnym” regulacji przyjętej
2.4.1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe, konieczne staje się przedstawienie praktycznej strony realizacji każdej z gwarantowanych wolności i praw.
Problematyce tej, uwzględniającej standardy międzynarodowe, jak również
pewne istotne zależności wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, zostanie poświęcony tom II. Celem drugiej części będzie nie tylko analiza poszczególnych wolności i praw zagwarantowanych w Konstytucji RP
z 2.4.1997 r., ale też ustalenie instytucji i procedur służących jednostce do
ochrony w sytuacji zagrożenia lub naruszenia postanowień konstytucyjnych.
Zarówno Redaktor, jak i znakomici Autorzy, w zdecydowanej większości
będący pracownikami i doktorantami Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, mają
nadzieję, że publikacja ta choć w części pozwoli na przybliżenie szerokiej
grupie Czytelników problematyki dotyczącej interpretacji, a także realizacji
oraz ochrony konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela. Mamy
też nadzieję, że lektura naszej pracy przyczyni się do jeszcze pełniejszej realizacji gwarantowanych konstytucyjnie wolności i praw, co wpłynie na efektywniejsze eliminowanie potencjalnych konfliktów.

Wrocław, marzec 2010 r.

Mariusz Jabłoński
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Część I.
Koncepcja konstytucyjnego modelu
regulacji wolności i praw jednostki

Rozdział I. Idee przewodnie wolności
i praw jednostki w procesie uchwalania
Konstytucji RP
§ 1. W poszukiwaniu „momentu konstytucyjnego”
Pracom zmierzającym do uchwalenia Konstytucji RP niemal od samego ich początku, tj. od 1989 r., towarzyszyły ostre spory ideowo-polityczne o kształt ustroju państwa, a tym samym jego konstytucji. Dotyczyły
one kilku kwestii ustrojowych, w szczególności pozycji Prezydenta RP
i jego roli w systemie podziału władz, pozycji jednostki w państwie wyrażającej się w koncepcji i zakresie wolności i praw jednostki, określeniu
pozycji Kościoła katolickiego w państwie oraz spraw wolności sumienia
i religii. Druga z wymienionych tu materii, przedmiot niniejszego opracowania, była źródłem wielu kontrowersji. Ogólnie rzecz biorąc, dotyczyły
one w najmniejszym stopniu wolności i praw politycznych, w szerszym
zakresie – praw osobistych (prawa do życia, wolności sumienia i religii),
w najszerszym zaś zakresie – praw socjalnych jednostki (społecznych, gospodarczych i kulturalnych). Spornym był nie tylko katalog i zakres podmiotowy praw socjalnych oraz ich koncepcja normatywna (na ile miały
mieć charakter roszczeniowy, prawnie gwarantowany), lecz nawet to, czy
są one uzasadnione i mają rację bytu w konstytucji. To ostatnie wiązało się
z zagadnieniem charakteru ustroju gospodarczego i społecznego państwa,
roli i zadań państwa w sferze bezpieczeństwa socjalnego obywateli. W ten
sposób cała dyskusja o kształt praw socjalnych i nie tylko tych, uwikłana
została w rozstrzygnięcia dotyczące fundamentalnych zasad ustroju państwa i określenie linii kierunkowych jego aktywności.
Istnieje pogląd, że tylko w Komisji Konstytucyjnej Sejmu (powołanej
w grudniu 1989 r.) spory w niej prowadzone nie miały zasadniczego charakteru i nie przebiegały według podziału politycznego w Sejmie (NSZZ
„Solidarność” – PZPR), lecz raczej w poprzek tych dwóch głównych sił
politycznych w nim reprezentowanych. Tłumaczy się to „kontraktowym”
K. Działocha

