
BUDOWA 
USTAWY 

Tworzenie i Stosowanie PrawaKarolina Kocemba



OZNACZENIE 

RODZAJU AKTU 

DATA 

OGÓLNE 

OKREŚLENIE 

PRZEDMIOTU 

 

TYTUŁ

OGÓLNE, 

SZCZEGÓŁOWE 

PRZEPISY 
MERYTORYCZNE

UCHYLAJĄCE 

O WEJŚCIU 

USTAWY W ŻYCIE 

O WYGAŚNIĘCIU 

MOCY 

OBOWIĄZUJĄCEJ 
USTAWY 

PRZEPISY 
KOŃCOWE

BUDOWA USTAWY - 
KOLEJNOŚĆ

PRZEPISY 
ZMIENIAJĄCE 

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I 
DOSTOSOWUJĄCE 

* elementy obligatoryjne: tytuł, przepisy merytoryczne, przepisy o wejściu ustawy w życie



OZNACZENIE 
RODZAJU 

AKTU

DATA

TYTUŁ USTAWY - 
ELEMENTY

OKREŚLENIE 
PRZEDMIOTU 

USTAWY

NP. USTAWA , 

ROZPORZĄDZENIE 

OKREŚLENIE:

DNIA - DATA 

UCHWALENIA, PISZEMY 

CYFRAMI ARABSKIMI 
MIESIĄCA - SŁOWNIE 

ROKU - CYFRAMI 
ARABSKIMI ZE ZNAKIEM    

          "r." 

piszemy "z dnia", a nie 

"z.dn."

PRZYKŁADY: 

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

OPISOWE – 

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD 

PRZYIMKA „O”, PISANEGO 

MAŁYMI LITERAMI 

 RZECZOWE – 

ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD 

WYRAZÓW „KODEKS”, 

„PRAWO” ALBO 

„ORDYNACJA”, PISANYCH 

WIELKIMI LITERAMI  



PRZEPISY 
MERYTORYCZNE

PRZEPISY OGÓLNE

PRZEPISY OKREŚLAJĄCE 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY
PRZEPISY OKREŚLAJĄCE 

ZAKRES PODMIOTOWY

DEFINICJE

SKRÓTY
„ustawa określa”, „ustawa 

reguluje”, „ustawa 

normuje”, „przepisy ustawy 

stosuje się do ...” 

przykłady: 

"Przepisy ustawy stosuje się do 

przewozów 

międzynarodowych, jeżeli 
umowa międzynarodowa nie 

stanowi inaczej." 
 

"Przepisów ustawy nie stosuje 

się do weksli i czeków w 

rozumieniu przepisów prawa 

wekslowego i czekowego." 

- przepisy wskazujące 

podmioty, których ustawa 

dotyczy 

- często pomijane ze względu 

na powszechność 

przykłady: 

"Ustawa dotyczy osób, których 

niepełnosprawność została 

potwierdzona orzeczeniem." 

 

"Ustawy nie stosuje się do osób 

fizycznych, które przetwarzają 

dane wyłącznie w celach 

osobistych lub domowych." 

 

przykłady: 

"Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1) lokatorze - należy przez to 

rozumieć najemcę lokalu lub 

osobę używającą lokal na 

podstawie innego tytułu 

prawnego niż prawo 

własności." d. agregatowa 

"Rzecz można obciążyć 

prawem do jej używania i do 

pobierania jej pożytków 

(użytkowanie)." -d.nawiasowa 

- agregatowe i nawiasowe + 

słowniczek 

- umieszcza się je w celu 

wyeliminowania 

wieloznaczności i 
nieostrości językowej

objaśnienia 

użytych w ustawie 

skrótów

przykład: 

"Rejestr prowadzi 
wchodzące w skład 

Ministerstwa 

Sprawiedliwości „Biuro 

Informacyjne Krajowego 

Rejestru Karnego”, zwane 

dalej „biurem 

informacyjnym." 

 

INNE POSTANOWIENIA 

PRZEPISÓW OGÓLNYCH 

-przepisy wysławiające 

zasady prawa 

- normy programowe 



PRZEPISY 
MERYTORYCZNE
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

PRZEPISY MATERIALNE § 25 ZTP  

 

 

PRZEPISY USTROJOWE § 26 ZTP 

 

 

 

 

PRZEPISY PROCEDURALNE § 27 ZTP 

 

 

 

 

PRZEPISY KARNE § 28 ZTP 

kto? w jakich okolicznościach? jak powinien się zachować? 

przepisy: o utworzeniu organów albo instytucji, o ich 
zadaniach i kompetencjach, o ich organizacji, o 
sposobie ich obsadzania,o tym, jakim podmiotom 
podlegają lub jakie podmioty sprawują nad nimi nadzór 

określenie: sposobu postępowania przed organami, 
stron i uczestników postępowania, praw i obowiązków 
stron w postępowaniu, rodzajów rozstrzygnięć, które 
zapadają w postępowaniu

typy przestępstw wcześniej nie uregulowane w KK, KKS 
lub KW. Czyn wymagający zagrożenia karą jest związany 
z treścią ustawy.. 



INNE PRZEPISY 
MERYTORYCZNE 
PRZEPISY ODSYŁAJĄCE -  § 156 ZTP 

PRZEPISY UPOWAŻNIAJĄCE 

przepisy, które odsyłają do innych przepisów określanych 
jako przepisy odniesienia 

PRZYKŁAD: "Protokół, o którym mowa w art. 36 pkt 1, 
sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest 
przekazywany kontrolowanej jednostce." 

prawodawca nadaje wskazanym w tych przepisach 
podmiotom kompetencję do dokonania czynności 
konwencjonalnej, polegającej na wydaniu odpowiedniego 
rozporządzenia 
przepis upoważniający musi wskazywać: organ właściwy do 
wydania rozporządzenia, rodzaj aktu, zakres spraw 
przekazywanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz 
wytyczne dotyczące treści rozporządzenia 

PRZYKŁAD: "Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydaje 
rozporządzenia, a w sprawach indywidualnych podejmuje 
uchwały." 



PRZEPISY 
ZMIENIAJĄCE

Mają za zadanie wprowadzenie 

zmian w przepisach innej 
ustawy (ustawy zmienianej), 
polegających na:  

       uchyleniu niektórych 

przepisów ustawy zmienianej, 
lub   

       zastąpieniu niektórych 

przepisów ustawy zmienianej 
przepisami o innej treści lub 

brzmieniu, lub          

       dodaniu do ustawy 
zmienianej nowych przepisów 



PRZEPISY 
PRZEJŚCIOWE

Jeżeli ustawa reguluje dziedzinę spraw 

uprzednio unormowanych przez inną ustawę,

to należy zawrzeć w niej przepisy przejściowe 

lub dostosowujące. 

W przepisach przejściowych rozstrzyga się: 

sposób zakończenia postępowań będących w 

toku, skuteczność dokonanych czynności 
procesowych oraz organy właściwe do 

zakończenia postępowania i terminy przekazania 

im spraw 

czy i w jakim zakresie utrzymuje się czasowo w 

mocy instytucje prawne zniesione przez nowe 

przepisy
czy zachowuje się uprawnienia i obowiązki oraz 

kompetencje powstałe w czasie obowiązywania 

uchylanych albo wcześniej uchylonych 

przepisów oraz czy skuteczne są czynności 
dokonane w czasie obowiązywania tych 

przepisów 

czy i w jakim zakresie stosuje się nowe przepisy 

do uprawnień i obowiązków powstałych oraz 

czynności, o których mowa w punkcie wyżej 
czy i w jakim zakresie utrzymuje się w mocy 

przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

dotychczasowych przepisów upoważniających 

PRZYKŁADY:

"Przepisy kodeksu cywilnego o uznaniu za zmarłego stosuje się 

także do zaginionych przed dniem wejścia kodeksu w życie"

"Z dniem wejścia w życia ustawy tracą moc przepisy dotyczące 

spraw w niej unormowanych, chyba że przepisy poniższe 

stanowią inaczej" 



PRZEPISY 
DOSTOSOWUJĄCE
W przepisach dostosowujących reguluje się w szczególności: 
1) sposób powołania po raz pierwszy organów lub instytucji tworzonych 

nową ustawą 

2) sposób przekształcenia organów lub instytucji utworzonych na 

podstawie dotychczasowej ustawy w organy lub instytucje tworzone 

przez nową ustawę; 

3) sposób likwidacji organów lub instytucji znoszonych nową ustawą, 

zasady zagospodarowania ich mienia oraz uprawnienia i obowiązki ich 

dotychczasowych pracowników. W przepisach dostosowujących można
wyznaczyć termin dostosowania organów lub instytucji do nowego 

prawa. 

PRZYKŁAD: 

"Istniejące w dniu wejścia w życie ustawy państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe stają się 

odpowiednio uczelniami publicznymi i niepublicznymi w rozumieniu ustawy." 



UCHYLAJĄCE O WEJŚCIU 
USTAWY W ŻYCIE 

PRZEPISY 
KOŃCOWE 

O WYGAŚNIĘCIU MOCY 
OBOWIĄZUJĄCEJ 

USTAWY 
Funkcją przepisów 

uchylających jest 
spowodowanie utraty mocy 

obowiązującej do tej pory 

obowiązujących przepisów 

innych ustaw lub 

spowodowanie utraty mocy 

obowiązującej do tej pory 

obowiązujących ustaw. 

PRZYKŁAD: 

"Tracą moc wszelkie 

dotychczasowe przepisy 

dotyczące przedmiotów 

unormowanych w ustawie." 

Obowiązek przestrzegania i 
stosowania przepisów powstaje 

nie wraz z ogłoszeniem aktu 

normatywnego, a z chwilą jego 

wejścia w życie. Ustawa 

powinna zawierać przepis 
określający termin wejścia w 

życie. 

 

PRZYKŁADY: 

"Ustawa wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2017 r." 
"Ustawa wchodzi w życie po 

upływie 

3 miesięcy od dnia ogłoszenia." 

 

W większości przypadków 

ustawy nie określają daty do 

kiedy będą obowiązywały, 

jednak zdarzają się wyjątki. 
Są to ustawy epizodyczne. 

 

PRZYKŁADY: 

"Ustawa obowiązuje do dnia 

31 grudnia 2017 r."  
"Ustawa obowiązuje do dnia 

uzyskania przez 

Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii 

Europejskiej." 
 



Źródło:  

M. Błachut, 
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RODZAJE 
PRZEPISÓW I 
SPOSÓB ICH 
PORZĄDKO- 
WANIA 


