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Prawa i wolności obywatelskie w Polsce po 1918 r.
w świetle rozwiązań konstytucyjnych 

– zarys historyczno-prawny

Genezę idei praw człowieka i powiązanych z nimi ściśle praw i wolności obywatelskich moż-
na wywodzić już z fi lozofi cznej myśli społecznej starożytnych Greków i Rzymian, którzy jako 
pierwsi w swoich pismach i teoriach rozważali pojęcia wolności, równości oraz sprawiedliwości 
w rozumieniu społeczno-politycznym. Do pierwszych aktów prawnoustrojowych odnoszących 
się do praw jednostki należy zaliczyć angielską Wielką Kartę Swobód (Magna Charta Liberta-
tum) z 1215 r., Petycję o Prawo (Petition of Right) z 1628 r., oraz Deklarację Praw (Bill of 
Rights) z 1689 r. Jednak dopiero burzliwy okres rewolucyjnych przemian politycznych w Euro-
pie i Ameryce Północnej drugiej połowy XVIII wieku wyznaczył kierunek zmianom dotyczącym 
miejsca i roli jednostki (człowieka, obywatela) w nowożytnym społeczeństwie funkcjonującym 
w określonym systemie prawnopaństwowym. Przykładowo należy wymienić amerykański zbiór 
praw Bill of Rights Wirginii z 1776 r., w którym po raz pierwszy pojawił się termin „prawa czło-
wieka” oraz francuską Deklarację Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r. (Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen) zawierającą nowoczesny, jak na tamte czasy, katalog praw przysługu-
jących jednostce tj. równość wobec prawa, prawo do wolności, do własności, do bezpieczeństwa, 
do stosowania oporu w przypadku ucisku oraz prawo do wolności myśli i swobody wygłaszania 
poglądów. Ten przełomowy, o historycznym już znaczeniu akt, nie rozróżniał wówczas praw 
człowieka, które uważano za pierwotne, naturalne wynoszące godność i wolność człowieka 
na pierwsze miejsce i praw obywatelskich mających charakter wtórny wobec tych pierwszych 
i kształtowanych w systemie prawnym państwa. To rozróżnienie miało miejsce w czasach póź-
niejszych w miarę rozwoju państw i społeczeństw epoki postfeudalnej.

W myśli politycznej, doktrynach prawnych oraz praktyce ustrojowej XIX i pierwszej poło-
wy XX wieku prawa obywatela, czasem nazywane prawami i wolnościami osobistymi, znala-
zły swoje miejsce w aktach prawnych rangi konstytucyjnej, stając się prawami podstawowymi, 
określającymi miejsce i rolę jednostki w społeczeństwie oraz w strukturach państwa jako orga-
nizatora życia jednostek. Niewątpliwie do rozwoju działań na rzecz ochrony praw obywatel-
skich przyczyniły się bolesne dla społeczeństw europejskich doświadczenia I wojny światowej 
i w jej następstwie zmiany polityczno–ekonomiczne oraz znaczący rozwój doktryn liberalnych 
i socjalnych. Pod wpływem tych doktryn formowały się różne koncepcje określające aktywną 
rolę państwa w procesach społecznych i gospodarczych, zwłaszcza dotyczące upowszechnia-
nia edukacji i szkolnictwa, rozwoju systemu ubezpieczeń społecznych czy regulacji dotyczą-
cych zatrudnienia i warunków pracy. Znalazły one swój wyraz w ustawach zasadniczych wielu 
państw, w tym także Polski, która po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. tworzyła na nowo 
struktury państwa, jednolity system prawny oraz podstawy życia społecznego. 
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Pierwszą próbą określenia ustroju niepodległej Polski była proklamacja Tymczasowego 
Rządu Republiki Polskiej (zw. Rządem Lubelskim) z 7 listopada 1918 r. Warte odnotowa-
nia jest, że ten pierwszy polski rząd pod przewodnictwem premiera Ignacego Daszyńskiego, 
funkcjonujący niespełna dwa tygodnie, deklarował zwołanie do końca 1918 r. Sejmu Usta-
wodawczego i zapewniał zarówno mężczyznom jak i kobietom czynne oraz bierne prawo 
wyborcze, przysługujące po ukończeniu 21 roku życia. Ponadto w sferze praw i wolności 
obywatelskich głosił „całkowite, polityczne i obywatelskie równouprawnienie wszystkich 
obywateli bez różnicy pochodzenia, wiary i narodowości, wolność sumienia, druku, słowa, 
zgromadzeń, pochodów, zrzeszeń, związków zawodowych i strajków”. Zapowiadał rów-
nież stworzenie ram ochrony socjalnej pracowników oraz ustalał 8-godzinny dzień pracy
w przemyśle, rzemiośle oraz handlu. Rząd ten planował także wystąpić z inicjatywą ustawo-
dawczą w sprawie „ochrony pracy, ubezpieczenia od bezrobocia, chorób i na starość”, oraz 
w kwestii „powszechnego, obowiązkowego i bezpłatnego świeckiego nauczania”.

Powołany w drodze wyborów 26 stycznia 1919 r. Sejm Ustawodawczy od samego początku 
pracował nad kilkoma, zgłoszonymi przez różne stronnictwa i opcje polityczne, projektami 
przyszłej ustawy zasadniczej. W tym okresie, aż do czasu uchwalenia nowej konstytucji, obo-
wiązywała tzw. Mała Konstytucja tj. przyjęta przez Sejm Ustawodawczy 20 lutego 1919 r., 
uchwała o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Pań-
stwa. Akt ten zawierał zasadnicze normy dotyczące ustroju władz państwowych i nie zawierał 
przepisów dotyczących praw i obowiązków obywateli. 

Konstytucja z 1921 roku 

Efektem ponaddwuletnich prac Komisji Konstytucyjnej było uchwalenie przez Sejm 
Ustawodawczy ustawy z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
potocznie zwanej Konstytucją marcową. Już w preambule, wzorowanej na Konstytucji
3 Maja, stanowiono, że dla dobra Ojczyzny i jej rozwoju zapewnia się „wszystkim obywate-
lom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę Pań-
stwa zabezpieczyć[...]” wskazując, że Rzeczpospolita Polska jest republiką, w której władza 
zwierzchnia należy do narodu jako historycznej i politycznej zbiorowości, wyrażającej wolę 
powszechną wszystkich wchodzących w jej skład jednostek. Chciano przez to podkreślić, że 
niepodległe państwo polskie gwarantuje wszystkim obywatelom prawo do bezpiecznego życia 
w warunkach  równości i poszanowaniu reguł demokracji.

Tekst ustawy zasadniczej składał się ze 126 artykułów, z czego bez mała jedna trzecia (osob-
ny Rozdział V – art. 87–124) poświęcona była powszechnym obowiązkom i prawom obywa-
telskim. Co charakterystyczne, przed prawa wysunięto obowiązki tj. wierność Rzeczypospo-
litej Polskiej, obowiązek szanowania i przestrzegania Konstytucji i innych obowiązujących 
ustaw i rozporządzeń władz państwowych i samorządowych, obowiązek służby wojskowej, 
obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych ustanowionych na podstawie ustaw, 
obowiązek szanowania prawowitej władzy i ułatwiania spełniania jej zadań. Konstytucja wy-
magała też od obywateli, aby wychowywali swoje dzieci „na prawych obywateli Ojczyzny” 
i zapewnili im co najmniej podstawowe wykształcenie. 

Prawdopodobnie zamiarem twórców Konstytucji było ukazanie pewnej hierarchii ustalającej 
pożądane, ich zdaniem, relacje państwo-obywatel. Innymi słowy, dopiero obywatel wykazujący 
postawę propaństwową oraz przestrzegający i szanujący prawo oraz ustalone reguły społeczne 
był godzien korzystać z gwarantowanych mu przez państwo praw oraz wolności obywatelskich. 
Można chyba się zgodzić z tą ideą, mając na uwadze to, że odrodzone po latach niewoli państwo 
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polskie odbudowujące swoją suwerenność w trudnych warunkach politycznych i społecznych 
potrzebowało być silne „swoim obywatelem”, obywatelem, dla którego podstawowe obowiązki 
i powinności wypełniane dla dobra ogółu powinny być nie mniej ważne niż jego prawa. Jak już 
wspomniano prawa obywatelskie ujęte w ustawie zasadniczej stanowiły jeden z najszerszych 
i najbardziej liberalnych katalogów praw i wolności obywatelskich w ówczesnej Europie i świe-
cie. Najważniejsze z nich to prawa do życia, wolności i mienia, które państwo gwarantowało 
„wszystkim bez różnicy pochodzenia, narodowości, języka, rasy lub religii”.

Z nich wywodzono prawa pochodne tj.:
– Prawa i wolności polityczne i światopoglądowe, gwarantujące jednostce nieskrępowa-

ny udział w życiu politycznym i społecznym. Należały do nich przede wszystkim czynne 
i bierne prawo wyborcze równe dla mężczyzn i kobiet, równy dostęp do piastowania urzę-
dów publicznych, prawo do składania petycji, wolność prasy, wolność wyrażania myśli 
i przekonań oraz swoboda zrzeszania się i zgromadzeń; 

– Prawa i wolności osobiste, zapewniające wszystkim obywatelom równość wobec pra-
wa bez względu na posiadane przywileje rodowe czy stanowe, gwarantujące prawo do 
niezawisłego sądu oraz nietykalność osobistą i mieszkania (ograniczenie wolności osobi-
stej, zwłaszcza rewizja i aresztowanie oraz naruszenie „miru domowego” dopuszczalne 
były tylko na podstawie polecenia władz sądowych w przypadkach prawem przypisanych 
i w sposób określony ustawami). Istotnym było również prawo każdego obywatela do 
wynagrodzenia szkody, jaką wyrządziły mu „organy władzy państwowej, cywilnej lub 
wojskowej, przez działalność urzędową, niezgodną z prawem lub obowiązkami służby”. 
Odpowiedzialność za szkodę brało na siebie „Państwo solidarnie z winnymi organami” 
oraz „gminy i inne ciała samorządowe [...]. W tej grupie praw gwarantowano również ta-
jemnicę korespondencji, swobodę przemieszczania się, wybór zajęcia, zarobkowania oraz 
przenoszenia swojej własności na obszarze państwa;

– Prawa społeczne, w tym socjalne i ekonomiczne, w których państwo zobowiązywało 
się do określonych świadczeń i powinności oraz działań na rzecz obywateli. Państwo 
zapewniało prawo do nauki (m.in. ustanawiając obowiązek pobierania nauki na poziomie 
podstawowym), jej bezpłatność w „szkołach państwowych i samorządowych” oraz pomoc 
w formie stypendiów „wyjątkowo zdolnym, a niezamożnym uczniom szkół średnich”. 
Praca zaś „jako główna podstawa bogactwa Rzeczypospolitej” pozostawała „pod szcze-
gólną ochroną Państwa”. Szczególna ochrona dotyczyła dzieci i młodzieży do lat 15, która 
wyrażała się w zakazie wykonywania przez nich stałej pracy zarobkowej. Zakazana była 
również praca nocna młodocianych oraz kobiet w „gałęziach przemysłu, szkodliwych dla 
ich zdrowia”. Państwo zobowiązywało się ponadto do chronienia dzieci pozbawionych 
dostatecznej opieki rodzicielskiej oraz do gwarantowania obywatelom ubezpieczenia spo-
łecznego „w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku, niedołęstwa”. Do tej 
grupy należy również zaliczyć zobowiązanie państwa do „udostępnienia także opieki mo-
ralnej i pociechy religijnej obywatelom, którymi się bezpośrednio opiekuje w zakładach 
publicznych, jak: zakłady wychowawcze, koszary, szpitale, więzienia i przytułki”. 

Na osobne omówienie zasługują jeszcze dwa istotne obszary praw obywatelskich. Pierw-
szy z nich dotyczył własności, którą państwo uznawało za „jedną z najważniejszych podstaw 
ustroju społecznego i porządku prawnego”. Ochronie państwa podlegała zarówno własność 
osobista ”poszczególnych obywateli” jak i własność „zbiorowa związków obywateli, instytu-
cji, ciał samorządowych i wreszcie samego Państwa”. Jej zniesienie lub ograniczenie było do-
puszczalne „w wypadkach ustawą przewidzianych”, za odszkodowaniem, jedynie „ze wzglę-
dów wyższej użyteczności publicznej”. Konstytucyjnej ochronie podlegała również ziemia, 
jako jeden z podstawowych przedmiotów własności. Wyrażała ją przyjęta zasada, że ziemia 
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„nie może być przedmiotem nieograniczonego obrotu”. Zgodnie z Konstytucją, państwu przy-
sługiwało również prawo wyrażone w ustawach zwykłych przymusowego wykupu oraz prawo 
do regulowania zasad obrotu ziemią. 

Drugi obszar obejmował przepisy konstytucyjne wyrażające stosunek państwa do spraw 
wyznawanej przez obywateli religii i wykonywanych praktyk religijnych oraz do mniejszości 
narodowych. 

Konstytucja gwarantowała wszystkim obywatelom wolność sumienia i wyznania. Stwierdza-
ła, że „żaden obywatel nie może być z powodu swego wyznania i przekonań religijnych ograni-
czony w prawach przysługującym innym obywatelom”. Dawała prawo „wolnego wyznawania 
zarówno publicznie jak i prywatnie swojej wiary [...], o ile to nie sprzeciwia się porządkowi pu-
blicznemu ani obyczajności publicznej”, jednocześnie zastrzegając, że „wolności wyznania nie 
wolno używać w sposób przeciwny ustawom” oraz że „nikt nie może być zmuszony do udzia-
łu w czynnościach lub obrzędach religijnych, o ile nie podlega władzy rodzicielskiej lub opie-
kuńczej”. Szerokie prawa przyznano kościołom i innym związkom wyznaniowym uznawanym 
przez państwo, respektując ich niezależność oraz autonomię organizacyjną. Miały one prawo do 
urządzania zbiorowych i publicznych nabożeństw, do posiadania i zbywania majątku ruchomego 
i nieruchomego oraz do zarządzania i rozporządzania nim. Konstytucja uznawała również fakt 
posiadania i używania przez związki religijne własnych fundacji i funduszy oraz „zakładów dla 
celów wyznaniowych, naukowych i dobroczynnych” jednakże z zastrzeżeniem mówiącym, że 
wszelka działalność związków religijnych musi być zgodna z obowiązującym prawem. 

Niezmiernie istotne dla właściwego funkcjonowania państwa obywatelskiego były kon-
stytucyjne przepisy regulujące prawa i wolności mniejszości narodowych. Należy w tym 
miejscu wyraźnie podkreślić, że ówczesne, odrodzone państwo polskie nawiązywało do bo-
gatej tradycji wielokulturowości dawnej Rzeczpospolitej, wolnej od wojen religijnych, sza-
nującej prawa, język oraz obyczaje innych narodowości ją zamieszkujących. Ponadto do 
poszanowania wolności i swobody mniejszości narodowych, stanowiących ponad 1/3 ogó-
łu społeczeństwa, zobowiązywał podpisany przez Rzeczpospolitą (wraz z Traktatem Pokoju
zw. Traktatem wersalskim) 28 czerwca 1919 r. traktat o ochronie mniejszości, z którego inkor-
porowano szereg praw do ustawy zasadniczej. Konstytucja gwarantowała każdemu obywate-
lowi „prawo zachowania swej narodowości, pielęgnowania swojej mowy i właściwości naro-
dowych” oraz zabezpieczała „pełny i swobodny rozwój ich właściwości narodowościowych 
przy pomocy autonomicznych związków mniejszości o charakterze publiczno-prawnym [...]”, 
jednocześnie zastrzegając sobie prawo do kontroli ich działalności. 

Omawiając problematykę praw i wolności obywatelskich w Konstytucji z 1921 r. nie należy 
zapominać o ich konstytucyjnych ograniczeniach. Rozumiano przez nie „czasowe zawieszenie 
praw obywatelskich: wolności osobistej, nietykalności mieszkania, wolności prasy, tajemnicy 
korespondencji, prawa koalicji, zgromadzania się i zawiązywania stowarzyszeń”, które mogło 
być dokonane jedynie na podstawie zarządzenia Rady Ministrów za zezwoleniem Prezydenta 
RP, w sytuacji ogłoszenia stanu wyjątkowego lub stanu wojny.

Konstytucja z 1935 roku 

Po 14 latach obowiązywania Konstytucja z 1921 r. została zastąpiona nową ustawą za-
sadniczą. Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., zwana Konstytucją kwietniową, 
ustanawiała odmienny model państwa, z dominującą rolą władzy wykonawczej uosabia-
nej przez Prezydenta oraz ograniczoną rolą parlamentu. W omawianym obszarze zagadnień 
nie nastąpiły znaczące zmiany, pomimo iż twórcy nowej konstytucji, co należy wyraźnie 
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zaznaczyć, zaproponowali odmienną koncepcję uregulowania stosunku obywatela do państwa, 
niż zaprezentowana w poprzedniej ustawie zasadniczej, która była oparta na stanowisku indywi-
dualistycznym, liberalnym, przeciwstawiającym jednostkę państwu. Koncepcja ta wyrażała ideę 
„solidaryzmu państwowego”, w myśl której nie naród, tylko państwo było suwerenem – dobrem 
wspólnym ogółu obywateli o wartości ponadindywidualnej i ponadklasowej. Wartością nadrzędną 
było więc państwo, w którym i w oparciu o które „kształtuje się życie społeczeństwa”.

Status jednostki (obywatela) w państwie, a więc jej prawa i obowiązki, określały trzy grupy 
norm konstytucyjnych. 

Pierwszą z nich stanowiły normy wynikające z przepisów rozdziału I Konstytucji, tzw. 
dekalogu. Przyznawały one obywatelom prawo do „rozwoju ich wartości osobistych” oraz 
wolność sumienia, słowa i zrzeszeń, jednakże granicą tych wolności było nieostro określone
i ogólnikowo sformułowane „dobro powszechne”. Obywatele wyposażeni zostali
w uprawnienie do „wpływania na sprawy publiczne” bez względu na ich pochodzenie, wyzna-
nie, płeć i narodowość, przy czym prawo to mierzone miało być „wartością wysiłku i zasług 
obywatela na rzecz dobra powszechnego”. W tej grupie przepisów zostały również określone 
obowiązki obywatelskie tj. obowiązek działania i współdziałania wraz z innymi na rzecz wzro-
stu siły i powagi państwa oraz obowiązek wierności wobec państwa oraz rzetelnego spełniania 
nakładanych przez państwo powinności. Z obowiązkami tymi korespondował ustanowiony 
konstytucyjny zakaz podejmowania wszelkich działań, które mogłyby „stanąć w sprzeczności 
z celami państwa wyrażonymi w jego prawach”.

Drugą grupę praw i wolności unormowano w rozdziale IX Konstytucji zawierającym prze-
pisy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Należały do nich: poszanowanie wolności osobistej 
wraz z zakazem zatrzymania bez nakazu sądu na dłużej niż 48 godzin, nietykalność mieszka-
nia i tajemnica korespondencji, prawo do dochodzenia swoich spraw w drodze sądowej oraz 
zapewnienie niekaralności za czyny niezabronione przed ich popełnieniem. 

Trzecią i ostatnią grupę stanowiły przepisy Konstytucji z 1921 r. niezmienione i utrzymane 
w mocy przez omawianą Konstytucję. Gwarantowały one prawo własności (zarówno indy-
widualnej jak i instytucjonalnej), wolność religii i wyznania, prawa mniejszości narodowych, 
prawo do nauki oraz wolność badań naukowych.

W tej części opracowania należy również wspomnieć o szeregu praw obywatelskich, za-
pisanych w Konstytucji z 1921 r., które nie znalazły się w omawianej ustawie zasadniczej. 
Były to przede wszystkim prawa społeczne (socjalne) dotyczące ochrony rodziny, opieki nad 
dziećmi, ochrony macierzyństwa i zdrowia oraz inne tj. prawo do wynagrodzenia szkody wy-
rządzonej przez organ państwa oraz prawo petycji. Ponadto w tekście omawianej Konstytu-
cji nie znalazły się przepisy formułujące obowiązki obywatelskie tj. obowiązek szanowania 
i przestrzegania Konstytucji i ustaw, obowiązek ponoszenia nałożonych przez państwo podat-
ków i innych ciężarów osobistych, obowiązek szanowania władzy, obowiązek wychowywania 
dzieci na prawych „obywateli Ojczyzny”.

Okres powojenny (1944–1989)

Po drugiej wojnie światowej, w następstwie zmian geopolitycznych w Europie Środkowo-
-Wschodniej, władzę w Polsce przejęli komuniści wspierani przez polityczne oraz wojskowe 
organy sowieckie. Sformułowana przez nich wizja przyszłego ustroju opierała się na krytyce 
Konstytucji kwietniowej oraz ustroju na niej opartym. Znalazło to już wyraz w pierw-
szej deklaracji ideowo-politycznej nowej władzy, w Manifeście Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego (PKWN) z 22 lipca 1944 r., zwanego manifestem lipcowym.
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W dokumencie tym, Konstytucję z 1935 r. nazwano nielegalną, antydemokratyczną i wręcz 
„faszystowską”, deklarując jednocześnie, że działania organów nowej władzy opierać się 
będą na postanowieniach Konstytucji z 1921 r. jako „jedynie obowiązującej”. 

Uchwalona 19 lutego 1947 r. przez Sejm Ustawodawczy Ustawa Konstytucyjna
o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej, zwana Małą 
Konstytucją, miała charakter tymczasowy i niepełny, miała obowiązywać do czasu „opraco-
wania i uchwalenia pełnej, nowej konstytucji państwa”. Jej treść określała bowiem wyłącznie 
funkcjonowanie najwyższych organów państwa tj. Sejmu, Prezydenta, Rady Państwa, rządu, 
Najwyższej Izby Kontroli oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Nie zawierała przy tym 
postanowień dotyczących założeń ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego oraz co 
ważne, nie regulowała instytucji praw, wolności i obowiązków obywatelskich. 

Do problematyki tej odwołano się natomiast w uchwalonej 22 lutego 1947 r. przez 
Sejm Ustawodawczy deklaracji w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich. 
Stwierdzono w niej, że Sejm Ustawodawczy „w swych pracach konstytucyjnych
i ustawodawczych oraz przy wykonywaniu kontroli nad działalnością Rządu i ustalaniu za-
sadniczego kierunku polityki Państwa będzie kontynuować realizację podstawowych praw
i wolności obywatelskich”. Deklaracja zapowiadała respektowanie zasady równości obywa-
teli wobec prawa bez względu na narodowość, rasę, religię, płeć, pochodzenie, stanowisko 
lub wykształcenie, zasady nietykalności osobistej, nienaruszalności mieszkania, ochrony życia 
i mienia obywateli, wolności sumienia, wyznania, korespondencji, prasy, słowa, stowarzyszeń, 
zgromadzeń publicznych i manifestacji, biernego i czynnego prawa wyborczego, prawa do 
pracy i nauki oraz innych praw. 

Nie odnosząc się wprost do Konstytucji z 1921 r. deklaracja czerpała z katalogu zawar-
tych w niej praw obywatelskich dość szeroko. Ponadto wprowadzała, nieznane poprzednim 
ustawom zasadniczym, nowe prawa socjalne tj. prawo do pracy i wypoczynku oraz prawo do 
ochrony zdrowia i zdolności do pracy. 

Można przypuszczać, że dla ówczesnej władzy inspiracją dla ustanowienia nowych praw 
socjalnych były z jednej strony wzorce radzieckie oraz co równie ważne, także rozwiązania 
zawarte w podstawowych dokumentach prawa międzynarodowego tj. postanowienia licznych 
konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, której Polska jest członkiem od 1919 r. oraz 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., które były stosowane w aktach prawnych 
(konstytucje, kodeksy pracy) innych krajów, nie tylko socjalistycznych.

Można w tym miejscu pokusić się również o stwierdzenie, że znaczący rozrost praw so-
cjalnych, zwłaszcza w przyszłej Konstytucji z 1952 oraz w wielu ustawach zwykłych, był 
celowym zamierzeniem tzw. władzy ludowej. Ówcześnie rządzący zakładali, że zapewnia-
jąc obywatelom możliwie pełny zakres rozwiązań socjalnych np. pełny i wszechstronny oraz 
bezpłatny dostęp do służby zdrowia, sanatoria dla górników, wczasy dla ogółu pracowników, 
uzyskają akceptację większości społeczeństwa dla „nowego ładu socjalistycznego”. 

Okres od 1947 r. do czasu uchwalenia nowej ustawy zasadniczej w 1952 r, to czas dalszego 
utrwalania się systemu komunistycznego w Polsce, ostatecznej likwidacji opozycji i nastanie 
ery „ludowładztwa”. Już w art. 1 uchwalonej w dniu 22 lipca 1952 r. Konstytucji Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej, zwanej Konstytucją PRL, zapisano, że „Polska Rzeczpospolita Ludowa 
jest państwem demokracji ludowej” i władza w niej „należy do ludu pracującego miast i wsi”. 
Suwerenem stał się więc „lud”, nieokreślone pojęcie, które zastąpiło, przyjęte w konstytucjach 
okresu międzywojennego, określenia suwerena, tj. „naród” lub „wszyscy obywatele”. 

Przyjęta formuła, mówiąca, że „władza należy do ludu [...]” miała więc wyraźny charakter 
polityczny, deklarujący fakt powstania oraz budowy „nowego państwa”, typu socjalistyczne-
go, w którym odmiennie niż w państwach „burżuazyjnych”, na nowo zostały określone zasady 



9

Prawa i wolności obywatelskie w Polsce po 1918 r. w świetle rozwiązań konstytucyjnych...

ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego oraz podstawowe relacje państwo–obywatel, 
także w obszarze praw, wolności oraz obowiązków obywatelskich. 

Zawarte w nowej Konstytucji podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie można wy-
wieść z jednej z naczelnych zasad konstytucyjnych, jaką było zrównanie w prawach wszyst-
kich obywateli, bez względu na narodowość, rasę i wyznanie, „we wszystkich dziedzinach 
życia państwowego, politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego”. Zastrzegano 
przy tym, że jakiekolwiek uprzywilejowanie lub ograniczanie w tych prawach podlegało ka-
rze, zaś wszelka dyskryminacja była zakazana. Prawa te w przeważającej części zostały ujęte 
w końcowych rozdziałach Konstytucji i można je podzielić na cztery zasadnicze grupy:

– Prawa społeczno-socjalne oraz ekonomiczne. Jako podstawowe w tej grupie uznano 
prawo do pracy i odpowiedniego wynagrodzenia. Praca w rozumieniu Konstytucji była 
również „obowiązkiem i sprawą honoru każdego obywatela”. W ścisłym związku z tym 
prawem pozostawało prawo do wypoczynku. Jego realizację miały zapewniać: ustawowe 
skrócenie czasu pracy do ośmiu godzin, ustanowienie określonych dni wolnych od pracy, 
coroczne płatne urlopy oraz organizacja wczasów pracowniczych. Kolejnym było prawo do 
ochrony zdrowia oraz do pomocy państwa w razie choroby lub niezdolności do pracy. Gwa-
rantować je miał rozwój ubezpieczenia społecznego i pomocy społecznej, szeroki dostęp do 
bezpłatnej pomocy lekarskiej oraz rozbudowa instytucji leczniczych, takich jak przychod-
nie, szpitale, sanatoria. W tej grupie praw mocno podkreślono prawa kobiet, gwarantując 
im równe z mężczyzną prawa „we wszystkich dziedzinach życia państwowego, polityczne-
go, gospodarczego, społecznego i kulturalnego”. Szczególny nacisk położono na gwarancję 
równouprawnienia dotyczącą pracy i wynagrodzenia za nią, według zasady „równa płaca 
za równą pracę”. Ochroną oraz opieką socjalną otoczono również matkę i dziecko oraz ko-
biety ciężarne. Obejmowała ona również małżeństwa i rodziny oraz młodzież. Do dziedzi-
ny praw o charakterze ekonomicznym należy zaliczyć prawo do własności indywidualnej, 
którą państwo zobowiązywało się uznawać i ochraniać. Ochronie podlegało również prawo 
dziedziczenia „ziemi, budynków i innych środków produkcji należących do chłopów, rze-
mieślników i chałupników”. Państwo zapewniało również obywatelom poszanowanie ich 
własności prywatnej wraz z prawem swobodnego nią rozporządzania;

– Prawa polityczne. W tej grupie praw na pierwszym miejscu usytuowano prawa wyborcze, 
które obejmowały wszystkich pełnoletnich obywateli bez względu na „płeć, przynależność 
narodową i rasową, wyznanie, wykształcenie, czas zamieszkiwania, pochodzenie społecz-
ne, zawód i stan majątkowy”, za wyjątkiem osób umysłowo chorych oraz pozbawionych 
praw publicznych. Bierne prawo wyborcze do Sejmu przysługiwało osobie, która ukończyła 
21 lat. Do praw politycznych należy zaliczyć również prawo zwracania się obywateli „do 
wszystkich organów państwa ze skargami i zażaleniami”, zwane prawem petycji. Ponadto 
gwarantowano „wolność słowa, druku, zgromadzeń i wieców, pochodów i manifestacji” 
oraz prawo zrzeszania się w organizacjach politycznych, społecznych oraz zawodowych. 
Lecz „wolność” zrzeszania się miała swoje granice. Konstytucja wyraźnie zakazywała two-
rzenia organizacji oraz brania udziału w działalności organizacji godzących „w ustrój poli-
tyczny i społeczny albo porządek prawny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”; 

– Prawa i wolności osobiste. Do tej grupy praw, mających chronić prywatną sferę życia
i działalności obywateli, należała gwarancja nietykalności osobistej. Wyrażała się w tym, 
że pozbawienie obywatela wolności mogło nastąpić wyłącznie w przypadkach określo-
nych ustawą oraz że zatrzymany winien być zwolniony, jeżeli w ciągu 48 godzin od chwi-
li zatrzymania nie doręczono mu postanowienia sądu lub prokuratora. Należy zwrócić 
uwagę, że prawie identyczną treść tego jednego z podstawowych praw obywatelskich 
zawierały teksty poprzednich konstytucji. Z zasadą nietykalności osobistej wiązały się 
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kolejne prawa tj. gwarancja nienaruszalności mieszkania oraz tajemnica korespondencji. 
Nie były to jednak prawa bezwzględne. Państwo zastrzegało sobie prawo do naruszenia 
tych sfer wolności, przy czym dopuszczalne to było jedynie „w przypadkach określonych 
ustawą”. Istotne dla tej grupy praw było również konstytucyjne zapewnienie obywatelom 
wolności sumienia i wyznania, a Kościołowi i innym związkom wyznaniowym – swobo-
dy wypełniania „funkcji religijnych”. Z uwagi na przyjętą konstytucyjną zasadę rozdziału 
państwa od Kościoła wszelkie relacje miedzy tymi podmiotami, w tym kwestie prawne 
oraz majątkowe, miały regulować odrębne ustawy;

– Prawa w obszarze nauki i kultury. W tych dziedzinach za podstawowe uzna-
no prawo do nauki. Państwo gwarantowało obywatelom bezpłatną edukację, zaś 
szkolnictwo na poziomie podstawowym uznano za powszechne i obowiązkowe. 
Kształcącej się młodzieży gwarantowano stypendia państwowe oraz inne formy po-
mocy. Państwo zapewniało również pomoc w podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych
i dokształcaniu osobom zatrudnionym w przemyśle i rolnictwie. W dziedzinie szeroko po-
jętej kultury Konstytucja uprawniała obywateli do korzystania z jej dóbr, tj. bibliotek, ksią-
żek, prasy, kina, teatrów, zapewniając przy tym o wszechstronnym popieraniu i pobudzaniu 
przez państwo, „twórczości kulturalnej mas ludowych i rozwoju talentów twórczych”. 

Obok opisanych wyżej praw i gwarancji obywatelskich Konstytucja formułowała również sze-
reg obowiązków. Poza wspomnianymi już obowiązkami świadczenia pracy oraz pobierania nauki 
na poziomie podstawowym obywatele byli zobowiązani do przestrzegania Konstytucji oraz wszel-
kich praw ustanowionych przez państwo. Jako obowiązek obywatelski traktowano „strzeżenie wła-
sności społecznej i umacnianie jej”. Tradycyjnie już, podobnie jak w poprzednich ustawach zasad-
niczych, ustanowiony został obowiązek służby wojskowej i obrony Ojczyzny. Swoistym novum, 
niespotykanym dotychczas w katalogach obowiązków obywatelskich, był konstytucyjny, o zdecy-
dowanym wydźwięku ideologicznym, przepis obligujący obywateli do zachowywania czujności 
wobec „wrogów narodu” oraz do pilnego strzeżenia tajemnicy państwowej. 

Podczas 40 lat obowiązywania Konstytucja PRL była kilkunastokrotnie nowelizowa-
na. Zmiany obejmowały również, choć nie w dominującym i znaczącym stopniu, obszar 
zagadnień będących tematem opracowania. Można je podzielić na dwie grupy, w zależno-
ści od czasu ich uchwalenia. Pośród nowelizacji przeprowadzonych do przełomowego,
w znaczeniu politycznym i społecznym, roku 1989 na uwagę zasługują dwie z nich. W noweli 
konstytucyjnej z 1976 r. „uspołeczniono” indywidualnie pojmowaną dotąd instytucję skarg
i zażaleń obywateli, poprzez umożliwienie im uczestniczenia „w sprawowaniu kontro-
li społecznej, w konsultacjach, dyskusjach nad węzłowymi problemami kraju” i zgłaszania
w związku z tym odpowiednich wniosków. Skreślono dotychczasowe przepisy mówiące
o karalności w wypadku nadużywania wolności sumienia i wyznania oraz odpowiedzialno-
ści za „sabotaż, dywersję i szkodnictwo”. Drugą, bardzo istotną zmianą mającą świadczyć
o „postępującej demokratyzacji życia” była nowelizacja z 1987 r. wprowadzająca instytucję 
referendum. W nowym przepisie postanowiono, że „sprawowanie władzy państwowej przez 
lud pracujący następuje także poprzez wyrażanie woli w drodze referendum”.

Okres 1989–1997

We wspomnianym już 1989 roku oraz latach następnych miało miejsce kilka nowelizacji 
ustawy zasadniczej wyznaczających podstawy do gruntownej przebudowy ustrojowej pań-
stwa. W odradzającym się, w pełni suwerennym państwie naturalnej rewizji poddano również 
obszar regulacji dotyczący praw i obowiązków obywatelskich. W nowelizacji z 7 kwietnia 
1989 r. ustanowiono instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich, który „stoi na straży praw 
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i wolności obywatelskich określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa”. W kolejnej 
nowelizacji Konstytucji z dnia 29 grudnia 1989 r. postanowiono, że „władza zwierzchnia nale-
ży do Narodu, który ją sprawuje „przez swych przedstawicieli wybieranych do Sejmu, Senatu 
i do rad narodowych”. Zagwarantowano również wolność w tworzeniu partii politycznych, 
które „zrzeszają się na zasadach dobrowolności i równości obywateli” oraz swobodę dzia-
łalności gospodarczej „bez względu na formę własności”. Z kolei w Ustawie Konstytucyjnej 
z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanowiono prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie przedstawienia Zgroma-
dzeniu Narodowemu projektu nowej Konstytucji, które przysługiwało również „grupie oby-
wateli, którzy dla swojego projektu uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób posiadających 
czynne prawo wyborcze”.

Ustawa Konstytucyjna z 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach mię-
dzy władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorzą-
dzie terytorialnym, zwana Małą Konstytucją, zastępując Konstytucję z 1952 r. była w za-
łożeniu aktem tymczasowym i niepełnym. Miała obowiązywać do czasu uchwalenia 
nowej konstytucji. Ideą, jaka przyświecała jej twórcom, była chęć prawnego zamanifesto-
wania ostatecznego odejścia od modelu ustrojowego okresu tzw. konstytucjonalizmu so-
cjalistycznego, a także, jak głosi wstęp do niej, „usprawnienie działalności naczelnych 
władz państwa”. Na jej mocy zostały uchylone przepisy dotyczące ustroju socjalistycznego
i wprowadzone nowe, stanowiące podstawę ustroju politycznego i gospodarki rynko-
wej. Nadal obowiązywały zaś przepisy „starej” ustawy zasadniczej, w tym dotyczące praw
i wolności obywatelskich. 

Konstytucja z 1997 roku

Nowa ustawa zasadnicza – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez 
Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r. i następnie przyjęta przez Naród w referendum 
konstytucyjnym 25 maja 1997 r. Znosząc postanowienia tzw. Małej Konstytucji, stała się 
pierwszą prawdziwie demokratyczną, nowoczesną konstytucją, nawiązującą zarówno do do-
brych tradycji i rozwiązań prawno-ustrojowych polskiego konstytucjonalizmu, jak i praktyki, 
doświadczeń oraz wzorców współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego. Przy formu-
łowaniu przepisów o prawach i wolnościach człowieka i obywatela nawiązano do prawnona-
turalnej koncepcji indywidualistycznej, podkreślającej pierwszoplanowe i nadrzędne intere-
sy jednostki, bez poszukiwania ideologicznych uzasadnień. Odrzucono tym samym, obecne 
w niektórych poprzednich ustawach zasadniczych, koncepcje uniwersalno-kolektywistyczne, 
uznające prymat interesów i celów zbiorowości nad interesami jednostki.

Usytuowanie już w Rozdziale II Konstytucji regulacji dotyczących praw, wolności oraz 
obowiązków człowieka i obywatela może świadczyć o specjalnym wyróżnieniu, jakie nadali 
temu obszarowi zagadnień jej twórcy, chcąc przez to podkreślić szczególne znaczenie jakie 
Rzeczpospolita przywiązuje do praw jednostki oraz ich ochrony. Znalazło to wyraz w pełnej 
akceptacji i zastosowaniu szeregu rozwiązań podstawowych międzynarodowych aktów regu-
lujących prawa jednostki tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r., Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka z 1950 r. oraz innych.

Punktem wyjścia dla określenia konstytucyjnego statusu jednostki stały się trzy zasady 
ogólne określające cały system praw i wolności:
– zasada godności mówiąca, że źródłem godności człowieka jest prawo naturalne,

a nie stanowione, godność jest nienaruszalna i przysługuje ona każdej jednostce
w jednakowym stopniu. Uznająca, że istotą godności człowieka jest jego autonomia 
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wyrażająca się w swobodzie postępowania zgodnie z własną wolą, przy uwzględnieniu 
autonomii innych,
– zasada wolności określająca samo pojęcie wolności, rozumiane jako zakaz zmuszania 

kogokolwiek do „czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”,
– zasada równości, oznaczająca równość jednostki wobec prawa (nakaz równego trak-

towania przez organy władzy publicznej w procesie stosowania prawa), jak
i równość w prawie (nakaz uwzględniania zasady równości przy kształtowaniu treści  
obowiązującego prawa).

Jak już wspomniano prawa i wolności oraz obowiązki jednostki zostały zapisane w Roz-
dziale II Konstytucji i ujęte w czterech grupach przepisów określających:

–  wolności i prawa osobiste, tj. prawo do życia, nietykalność osobista (zakaz poddawa-
nia eksperymentom naukowym, zakaz poddawania torturom i okrutnemu, nieludzkie-
mu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu, zakaz pozbawiania wolności z wyjątkiem 
przypadków określonych ustawowo, nienaruszalność mieszkania lub pojazdu z wy-
jątkiem przypadków określonych ustawowo), prawo do rzetelnej procedury sądowej 
(prawo do sądu oraz prawo do obrony), prawo do ochrony prywatności, wolność prze-
mieszczania się, wolność sumienia i religii (wolność wyznawania lub przyjmowania 
religii, swoboda uzewnętrzniania religii indywidualnie lub zbiorowo, publicznie lub 
prywatnie, swoboda posiadania świątyń i innych miejsc kultu, prawo do korzystania
z pomocy religijnej, prawo rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania i naucza-
nia moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami), wolność wyrażania poglądów i opi-
nii (wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, w praktyce wolność prasy
i druku, zakaz cenzury prewencyjnej i koncesjonowania prasy, wolność twórczości ar-
tystycznej, wolność nauczania i badań naukowych, prawo cudzoziemca do uzyskania 
azylu lub statusu uchodźcy).

– wolności i prawa polityczne. Na pierwszy plan w tej grupie wysunięto prawa i wolności 
przynależne wyłącznie obywatelom polskim, związane z udziałem w życiu publicznym tj. 
prawo do głosowania w wyborach i referendach, prawo kandydowania w wyborach, prawo 
inicjatywy ustawodawczej (tzw. inicjatywa ludowa), prawo dostępu do służby publicznej, 
prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób peł-
niących funkcje publiczne, prawo do składania petycji, wniosków i skarg zarówno w intere-
sie publicznym jak i własnym bądź osób trzecich. Pozostałe prawa w tej grupie tj. prawo do 
wolności zgromadzeń (swoboda organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w nich) oraz 
prawo do swobodnego zrzeszania się (partie polityczne, związki zawodowe, organizacje spo-
łeczno-zawodowe, stowarzyszenia, ruchy obywatelskie) dotyczą wszystkich bez wyjątku. 
Prawa te podlegają jednak ograniczeniom. W przypadku zgromadzeń dozwolone są tylko ta-
kie, które mają pokojowy charakter, zaś wolność zrzeszania się dotyczy tylko tych zrzeszeń, 
których cel i działalność nie są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. Za sprzeczne uznaje się 
nawiązywanie do metod i praktyk działania systemów totalitarnych – komunizmu i nazizmu, 
szerzenie nienawiści rasowej lub narodowościowej, stosowanie przemocy w celu zdobycia 
władzy lub wpływu na politykę państwa, utajanie struktur lub członkostwa zrzeszenia. 

– wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. W tej najszerszej grupie praw 
Konstytucja wymienia, jako jedno z podstawowych praw człowieka, prawo do własno-
ści i innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Prawa te „podlegają równej 
dla wszystkich ochronie prawnej”. Następnie, w katalogu praw pracowniczych, Konsty-
tucja zapewnia wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (nie 
zapewnia przy tym prawa do pracy), prawo do organizowania się w związki zawodowe, 
prawo do minimalnego (określonego ustawą) wynagrodzenia, prawo do bezpiecznych
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i higienicznych warunków pracy oraz prawo do wypoczynku – czyli do ustawowo okre-
ślonych dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Ponadto Konstytucja gwa-
rantuje prawo do zabezpieczenia socjalnego w razie niezdolności do pracy ze względu 
na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego, jednak wyłącznie 
obywatelom polskim. Dla rodzin znajdujących się w „trudnej sytuacji materialnej i spo-
łecznej” ustanawia prawo do „szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”. Ko-
lejne w tej grupie są konstytucyjne gwarancje prawa do ochrony zdrowia. Wyrażają się 
one w zapewnieniu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanej ze 
środków publicznych, w tym zapewnieniu szczególnej opieki „dzieciom, kobietom cię-
żarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku”. Do tej grupy praw 
i wolności należy również szczegółowo unormowane prawo do nauki. Przynależy ono 
każdemu, przy czym do 18 roku życia nauka jest obowiązkowa i bezpłatna w szkołach 
publicznych, z zastrzeżeniem, że ustawa „może dopuścić świadczenie niektórych usług 
edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością”. Z prawem do nauki łączą 
się trzy istotne wolności: wolność wyboru szkoły publicznej lub innej, wolność two-
rzenia szkół niepublicznych wszystkich szczebli z zachowaniem prawa do nadzoru nad 
nimi przez państwo, wolność nauczania tzn. określania nauczanych treści, wynikająca 
z konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych.

– obowiązki jednostki wobec państwa. Obok opisanych wyżej praw i wolności, Konsty-
tucja precyzuje również katalog obowiązków kierowanych do jednostki. Do podstawo-
wych należy zaliczyć obowiązek wierności Rzeczypospolitej, w tym obowiązek dbałości 
o „dobro wspólne”. Szczególną postacią tego obowiązku jest „obowiązek obrony Ojczy-
zny”. Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa zwykła. Należy zaznaczyć, 
że adresatami tych obowiązków są wyłącznie obywatele polscy. Pozostałe tj. obowiązek 
przestrzegania prawa Rzeczypospolitej, obowiązek „ponoszenia ciężarów i świadczeń 
publicznych, w tym podatków” oraz obowiązek dbałości o stan środowiska – dotyczą 
wszystkich, zarówno obywateli polskich jak i obcokrajowców.

Podsumowując powyższe opracowanie należy jeszcze wspomnieć o prawno-instytucjonal-
nych rozwiązaniach, gwarantujących jednostce możliwość realizacji jej praw i wolności.

Konstytucja z 1921 r. w jednej ze swych podstawowych zasad – prawa do sądu – zapewniała 
obywatelowi dochodzenie naruszonych praw i wolności („dochodzenia krzywd i strat”) na drodze 
sądowej. Ponadto gwarantowała obywatelowi „prawo do wynagrodzenia szkody, jaką mu wyrzą-
dziły organy władzy państwowej, cywilnej lub wojskowej, przez działalność urzędową niezgod-
ną z prawem lub obowiązkami służby”. Jako odpowiedzialne za szkodę Konstytucja wskazywała 
„państwo” wraz jego organami (administracji państwowej) oraz samorząd i jego organy.

W Konstytucji z 1935 r., podobnie jak w poprzedniej ustawie zasadniczej, podstawowym 
środkiem służącym ochronie konstytucyjnych praw i wolności jednostki było prawo obywa-
tela do dochodzenia swoich praw przed sądem, przy czym nie przewidywano, jak w Konsty-
tucji marcowej, prawa do wynagrodzenia szkody, jaką wyrządziły jednostce „organy władzy 
państwowej, cywilnej lub wojskowej, przez działalność urzędową niezgodną z prawem lub 
obowiązkami służby”.

W Konstytucji z 1952 r. nie zostały przewidziane żadne instytucjonalne (formalne) środki, 
które miałyby służyć ochronie konstytucyjnych praw i wolności. Przede wszystkim Konstytu-
cja nie zapewniła jednostce (obywatelowi), w jej stosunkach z organami państwa, prawa gwa-
rantującego niezawisłą kontrolę nad konstytucyjnością i legalnością aktów władczych państwa 
oraz prawa do odwołania się w postępowaniu administracyjnym. Znaczy to, że obywatel po-
zbawiony był podstawowych środków prawnych, za pomocą których mógł dochodzić swoich 
praw przeciwko państwu. 
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Dopiero przemiany ustrojowo-polityczne przełomu lat 80 i 90 ubiegłego wieku spowodo-
wały zmiany w dziedzinie praw i wolności jednostki (obywatela), których zwieńczeniem było 
szczegółowe i stosunkowo szerokie ich unormowanie w Konstytucji z 1997 r. 

Podstawowym środkiem ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki jest powszech-
ne i nieskrępowane prawo dostępu obywatela do sądu, celem dochodzenia naruszonych praw 
i wolności oraz prawo zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji. Ponadto każdy 
ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem 
działania organów władzy publicznej. Konstytucja przewiduje również dwa dodatkowe środki 
służące ochronie konstytucyjnych wolności i praw. Są nimi:

– skarga konstytucyjna, którą każdy może wnieść bezpośrednio do Trybunału Konstytu-
cyjnego w razie naruszenia jego konstytucyjnych praw i wolności ostatecznym orzecze-
niem wydanym przez sąd lub organ administracji publicznej,

– wniosek o pomoc w ochronie swych wolności i praw naruszonych przez działania orga-
nów władzy publicznej, z którym każdy może wystąpić do Rzecznika Praw Obywatel-
skich. 

Powyższy przegląd podstawowych przepisów zawartych w polskich konstytucjach XX 
wieku, dokonany pod kątem praw i wolności człowieka i obywatela, miał na celu zwięzłe 
przedstawienie procesu kształtowania się oraz ewoluowania tych praw w ramach różnych sys-
temów polityczno-społecznych. Ukazał odmienne koncepcje jakimi kierowali się twórcy tych 
rozwiązań – zarówno te doktrynalne o różnych barwach politycznych i ideologicznych, jak 
i inne wolne od ideologii i politycznego podtekstu. Być może ta swoista „lekcja historii spo-
łecznej” będzie przydatna w przyszłości, gdyż należy pamiętać, że prawa i wolności jednostki 
podlegają i będą podlegać dalszym, naturalnym zmianom i przeobrażeniom.
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