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sądy41. Nie stanowią natomiast podstaw indywidualnych roszczeń. Można do-
chodzić ich realizacji jedynie za pomocą środków politycznych i to – co do zasady 
– w formie zbiorowej42. 

Przykładem tego typu rozwiązania jest art. 109, ust.2 niemieckiej Ustawy Za-
sadniczej („Związek i kraje powinny w swojej gospodarce budżetowej uwzględ-
niać wymagania ogólnogospodarczej równowagi”)43. Wśród licznych polskich 
programowych norm konstytucyjnych wymieńmy przykładowo: „Państwo 
w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny” (art. 71 
ust. 1); „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka” (art. 72 ust. 1); 
„Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb miesz-
kaniowych obywateli” (art. 75 ust. 1).

Mariusz Jagielski

Constitutional Regulation of soCial 
and eConoMiC MatteRs (theoRetiCal aspeCts)

The article is devoted to reflections on the constitutional regulation of social and eco-
nomic matters. In the introduction the Author presents the origins of such regulations and 
analyzes the reasons of the asymmetric process of regulating the social and living issues in 
the constitutions. He also outlines the relationship between constitutional regulation and 
the actual social and economic policy of the state.

The main part of the article is devoted to the analysis of the concept of the constitu-
tionalization of socio-economic issues and the presentation of the methods of such regula-
tion (its nature). As to the first issue, the Author discusses the concept of unconstitutional 
matters, the constitution as a guarantor of a particular socio-economic concept, the con-
cept of the socio-economic neutrality (openness) of the constitution and the concept of 
the economic interpretation of the constitution. Regarding the second issue, the following 
methods of constitutionalization are presented: constitutional principles, subjective rights, 
social rights and program provision.
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