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Źródła prawa- pojęcie

Akt ustanawiający normy prawa obowiązującego

Akty prawa międzynarodowego i wewnętrznego
Akty prawa miejscowego i obowiązującego na całym 
terytorium państwa
Akty ustawowe i podustawowe
Akty prawa powszechnie obowiązującego i akty 
wewnętrznie obowiązujące



Katalog źródeł prawa

Art. 87.

1.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe 

oraz rozporządzenia.

2.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty 

prawa miejscowego.



Katalog źródeł prawa – kwestie sporne

Uchwały Sejmu Regulaminy 
parlamentarne

Układy zbiorowe 
pracy

Przepisy 
administracyjne



Hierarchia źródeł prawa

Konstytucja

Umowa międzynarodowa ratyfikowana za 
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie

Ustawa i rozporządzenie z mocą ustawy

Rozporządzenie 

Akty prawa miejscowego



Normy konstytucyjne

Normy 
konstytucyjne

materialne

Zasady 
polityczne

Normy 
programowe

wstęp

Gwarancje 
praw i wolności

Prawa i 
wolności

Normy 
kompetencyjne

proceduralne

Sensu stricto

Normy 
kreacyjne

Normy 
rewizyjne

Formalne 
gwarancje

organizacyjne



Ćwiczenie w grupach



Wykładnia i stosowanie konstytucji

Art. 8
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

„nie może nadawać im [terminom] w drodze ustawy innego znaczenia niż

wynikające z treści samych norm konstytucyjnych. Tego rodzaju zabieg legislacyjny, 

odwracający

konstytucyjny porządek rzeczy, zacierający znaczenie używanych pojęć, z istoty 

swojej jest niedopuszczalny

w państwie prawnym" (wyr. TK z 11.5.2007 r., K 2/07, OTK-A 2007, Nr 5, poz. 48).



"najbardziej typową postacią bezpośredniego stosowania Konstytucji jest współstosowanie jej 
norm i zasad z unormowaniami ustaw zwykłych. Normy i zasady konstytucyjne mogą w 
szczególności wyznaczać sposób rozumienia przepisów ustawowych, ich zakres stosowania, a 
także ich zakres obowiązywania. (...) sądy działają samodzielnie, a ich rozstrzygnięcia mogą 
być weryfikowane i determinowane tylko w ramach procedur sądowych (...). Trybunał 
Konstytucyjny nie jest w ten proces włączony bezpośrednio, bo jego kognicja nie obejmuje 
ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ani Konstytucji, ani ustaw” (post. z 22.3.2000 
r., P 12/98, OTK 2000, Nr 2, poz. 67).

Wykładnia i stosowanie konstytucji

"art. 8 ust. 2 Konstytucji (...) zobowiązuje do bezpośredniego stosowania jej przepisów,

przy czym pod pojęciem "stosowanie" należy rozumieć w pierwszym rzędzie sądowe 

stosowanie prawa"

(wyr. z 7.4.1998 r., I PKN 90/98, OSNP 2000, Nr 1, poz. 6)



Wykładnia i stosowanie konstytucji

"Bezpośrednie stosowanie Konstytucji nie oznacza kompetencji do kontroli 

konstytucyjności obowiązującego ustawodawstwa przez sądy i inne

organy powołane do stosowania prawa. Tryb tej kontroli został bardzo wyraźnie i 

jednoznacznie ukształtowany przez samą Konstytucję. Artykuł 188 Konstytucji 

zastrzega do wyłącznej kompetencji Trybunału Konstytucyjnego orzekanie w 

wymienionych w nim sprawach bez względu na to, czy rozstrzygnięcie ma mieć 

charakter powszechnie obowiązujący, czy też ma ograniczać się tylko do  

indywidualnej sprawy. Domniemanie zgodności ustawy z Konstytucją może być 

obalone jedynie wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a związanie sędziego 

ustawą obowiązuje dopóty, dopóki ustawie tej przysługuje moc obowiązująca" 

(wyr. z 31.1.2001 r., P 4/99, OTK 2001, Nr 1, poz. 5)



Art. 193 Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu 
pytanie prawne co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, 
ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od 
odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie sprawy toczącej 
się przed sądem.

Wykładnia i stosowanie konstytucji

"czasownik "może„ oznacza kompetencję sądu do inicjowania postępowania przed TK (...), a Trybunał 

stoi wyraźnie na stanowisku, że w każdym wypadku, w którym sąd kwestionuje zgodność ustawy z 

Konstytucją, nie ma innej możliwości ewentualnego stwierdzenia tej niekonstytucyjności niż na 

podstawie wyroku T"K (wyr. z 11.5.2005 r., K 18/04, OTK-A
2005, Nr 5, poz. 49)
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Stosowanie i wykładnia preambuły

„Z tekstu preambuły do Konstytucji nie można wyprowadzić norm prawnych w znaczeniu 
ścisłym. Niemniej dostarcza ona opartych na autentycznej wypowiedzi ustrojodawcy
wskazówek co do zgodnych z jego intencjami kierunków interpretacji przepisów części 
normatywnej Konstytucji. Takie oddziaływanie przypisać też należy preambule w zakresie 
wskazanych przez wnioskodawców wzorców kontroli konstytucyjnej, a zwłaszcza –
unormowań art. 90 ust. 1 i art. 91 ust. 3 Konstytucji. Dotyczy to konstytucyjnej (a więc –
prawnej) powinności wykazania, przy ich stosowaniu, troski o suwerenne i 
demokratyczne stanowienie o bycie i przyszłości Rzeczypospolitej oraz zagwarantowanie 
praw obywatelskich, a także sprawność i rzetelność instytucji publicznych.” K 18/04
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Gwarancje konstytucyjności prawa

System 
pozaparlamentarny

System 
parlamentarny

Trybunał 
Konstytucyjny



System pozaparlamentarny

System kontroli sprawowanej przez 
głowę państwa

System jurysdykcyjny

System kontroli sprawowanej przez 
sądu powszechne

System kontroli sprawowanej przez 
sądu konstytucyjne



System parlamentarny

System kontroli sprawowanej in pleno

System kontroli sprawowanej przez 
specjalne organy parlamentarne



Trybunał Konstytucyjny

Organ władzy sądowniczej powołany do badania zgodności z 
Konstytucją aktów normatywnych oraz wykonywania innych 
zadań

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 o Trybunale Konstytucyjnym



Trybunał Konstytucyjny

Orzekanie w przedmiocie 
konstytucyjności i legalności norm 

prawnych

Orzekanie w sprawach skarg 
konstytucyjnych

Rozpatrywanie sporów 
kompetencyjnych pomiędzy 
centralnymi konstytucyjnymi 

organami państwa 

Orzekanie o zgodności z 
Konstytucją celów i działalności 

partii politycznych

Sygnalizowanie luk i uchybień w 
prawie

Rozstrzyganie w sprawie 
stwierdzenia przeszkody w 
sprawowaniu urzędu przez 

Prezydenta RP
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