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Słowo wstępne Zbigniewa Tura, Dziekana Rady OIRP w Poznaniu
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I. System rządów w Konstytucji RP z perspektywy modelu władzy
wykonawczej
Jerzy Ciapała, Pozycja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie stosowania prawa łaski jako refleks dawnej funkcji głowy państwa ������������� .
Dariusz Dudek, Prezydent Rzeczypospolitej – reguły demokracji czy etos
republiki? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
Sławomir Patyra, Prezes Rady Ministrów pod rządami Konstytucji z 2 kwietnia
1997 r. – kanclerz czy primus inter pares? �������������������������������������������������������� .
Hanna Suchocka, Podział władzy – czy zasada wciąż aktualna? ����������������� .
II. Rola i zadania władzy ustawodawczej
Radosław Grabowski, Parlament w systemie podziału władzy w Polsce. Pozycja
prawna i faktyczna �������������������������������������������������������������������������������������������������� .
Mariusz Jabłoński, Konsultacje publiczne i inne instytucje partycypacji obywatelskiej w procesie stanowienia prawa �������������������������������������������������������� .
Joanna Juchniewicz, Opozycja parlamentarna a praktyczne aspekty realizacji funkcji kontrolnej Sejmu ���������������������������������������������������������������������������������� .
Anna Młynarska-Sobaczewska, Proces legislacyjny a jakość stanowienia prawa �� .
Wojciech Orłowski, Stare i nowe problemy procesu ustawodawczego ������������ .
III. Prawo wyborcze i wybory
Wojciech Hermeliński, Iudices electionis custodes �������������������������������������������� .
Andrzej Stelmach, Manipulacje prawem wyborczym i ich wpływ na legitymizację władzy w Polsce �������������������������������������������������������������������������������������������� .
Krzysztof Urbaniak, Konstytucyjna zasada proporcjonalności wyborów i jej
implementacja w prawie wyborczym do Sejmu RP �������������������������������������� .
Piotr Uziębło, Konstytucyjna zasada równości wyborów a swoboda kształtowania prawa wyborczego przez ustawodawcę ����������������������������������������������� .
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IV. Spór o model sądownictwa konstytucyjnego
Bogusław Banaszak, Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego w roku
2015����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . 263
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Andrzej Dziadzio, Spór o Trybunał Konstytucyjny z perspektywy historyczno-prawnej �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .
Wojciech Łączkowski, Spór o model sądownictwa konstytucyjnego – podstawowe pytania i dylematy �������������������������������������������������������������������������������������� .
Wiesław Skrzydło, Wojciech Zakrzewski, Po co nam Trybunał Konstytucyjny?
Jerzy Stępień, Cała wstecz ������������������������������������������������������������������������������������������ .
V. Jaki kształt wymiaru sprawiedliwości
Andrzej Bałaban, Konstytucyjna legitymizacja pozycji sądów jako podstawa
ich niezależności (tezy do dyskusji) �������������������������������������������������������������������� .
Przemysław Mijal, Koncepcja reformy Krajowej Rady Sądownictwa – uwagi
na tle projektów zmian struktury i organizacji działania ��������������������������� .
Jacek Sobczak, Niezawisłość sędziowska i niezależność sądów i trybunałów.
Między oczekiwaniami administracji centralnej a partykularyzmem interesów sądowych z uwzględnieniem aspektu polityki informacyjnej �������� .
Anna Surówka-Pasek, Powoływanie sędziów jako prerogatywa prezydencka � .
VI. Wolności i prawa człowieka i ich ochrona
Tadeusz Gadkowski, Samostanowienie narodów a prawa człowieka ����������� .
Hubert Izdebski, Zasada proporcjonalności a ograniczanie praw człowieka
Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Ochrona praw i wolności jednostki w warunkach kryzysu konstytucyjnego ����������������������������������������������������������������������������� .
Mirosław Sadowski, Islam a prawa człowieka ����������������������������������������������������� .
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