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Wstęp do prawoznawstwa

Przepis a norma
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Zagadnienia organizacyjne

● Adrian Zając

● adrian.zajac@uwr.edu.pl

● Katedra Teorii i Filozofii Prawa

● Konsultacje;

● Pozostałe terminy – w tym piątki i wybrane terminy w 
soboty i niedziele będę ustalał na bieżąco
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Zagadnienia organizacyjne

● Zaliczenie przedmiotu:

● 1 lub 2 sprawdziany (zazwyczaj były 2)

● Aktywność na zajęciach może podwyższyć ocenę:

– O jedną ocenę – najlepszy wynik, ew. dogrywka
– O pół oceny – pięć i więcej punktów

● Zadania domowe – wyłącznie dla chętnych – mogą 
podwyższyć ocenę

● Prezentacje
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Przepis prawny

● Zdanie zamieszczone w tekście aktu prawotwórczego;

● Ich struktura syntaktyczna jest zgodna z zasadami języka 
naturalnego;

● Cechuje go pewna odrębność semantyczna (specyficzne 
znaczenie niektórych wyrażeń);

● Dotknięte są takimi wadami jak nieostrość znaczeniowa i 
wieloznaczność;
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Przepis prawny

● Jest wypowiedzią o kształcie zdania;

● Proces wykładni pozwala na przekształcenie go w 
wypowiedź pełniącą funkcję, np. z  przepisu stanowiącego: 
„organ wydaje decyzję” można skonstruować normę (lub 
jej część) – nakazującą organowi wydanie decyzji;

● Ma charakter normatywny (pełni funkcję czynnika 
kształtującego zachowania społeczne);

● Zazwyczaj wyraża tylko część normy.
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Przepis prawny

● Z1 – SŁOŃ

„Gdy ja używam jakiegoś słowa – powiedział Humpty 
Dumpty z przekąsem – oznacza ono dokładnie to, co mu 
każę oznaczać... ni mniej, ni więcej.
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Przepis prawny

Z2: zdanie →  norma/normy

● Zakazuje się przetwarzanie odpadów poza instalacjami;

● Mężu, przygotuj coś specjalnego na przyjazd mamusi;

● Widziałem w sklepie ładne myszki;

● Mam dla Państwa dobrą wiadomość. Wstęp do prawoznawstwa 
do bardzo ciekawy przedmiot. Nadto, jest on pewnego rodzaju 
fundamentem wiedzy prawniczej, dzięki któremu można 
zdobywać wiedzę w zakresie nauk szczegółowych prawa;

● Zobacz, jaka wspaniała torebka.
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Przepis prawny

„Przepisy prawa są aktami woli wykładnia ich ma sprawić 
by były one również aktami rozumu”.

Smoktunowicz
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Pojęcie przepisu prawnego

● Przepis prawny to zdanie zawarte w tekście aktu 
prawotwórczego;

● Zależność między przepisem prawnym a normą prawną 
ująć można w sposób następujący – norma jest 
wypowiedzią rekonstruowaną z przepisów prawnych;

● Normy mogą być rozczłonkowane w przepisach prawnych, 
a zatem poszczególne fragmenty normy mogą być 
wyrażone w wielu przepisach prawnych;

● Normy mogą być skondensowane, co oznacza, że jeden 
przepis prawny jest zdolny do wyrażania wielu norm.  
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Rekonstrukcja normy z przepisu 
prawnego

● Grupa czynności składających się na proces budowania 
wypowiedzi językowej o kształcie normy prawnej;

● Norma więc będzie rozumiana jako wytwór językowy 
powstający w następstwie ustalenia i skompletowania 
przepisów prawnych, które zawierać będą wszystkie 
elementy przewidziane na gruncie przyjętej koncepcji 
struktury normy prawnej;

● Normy pełnią zazwyczaj funkcję sugestywną, a ściślej – są 
nakazami, zakazami, dozwoleniami określonego 
zachowania 
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Rekonstrukcja normy z przepisu 
prawnego

Ustalenie adresata normy

ustalenie klasy sytuacji w których norma będzie zastosowana

ustalenie operatora normatywnego

ustalenie klasy zachowań nakazanych lub zakazanych przez 
normę
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Rodzaje przepisów

● Przepisy pierwszego stopnia – są bezpośrednim nośnikiem reguł 
postępowania.

● PRZYKŁAD:

Art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach - Prowadzenie zbierania odpadów i 
prowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

● Przepisy drugiego stopnia – metaprzepisy, przepisy o przepisach. 
Mataprzepisy zawierają normy określające operacje dokonywane na 
przepisach w danym systemie prawa, związane z ich zmianami, 
kwestiami obowiązywania itp.

● PRZYKŁAD:

W ustawie A uchyla się art. 15.
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Rodzaje przepisów

● Przepis bezpośrednio wyznaczający zachowanie:

– Zwrot z aktu normatywnego zawierający całość lub 
część wyrażeń wchodzących w skład normy;

– Przepis taki pozwala rozstrzygnąć kto jest adresatem 
normy oraz co jest treścią obowiązku albo uprawnienia;

– Przeważają one w tekstach aktów normatywnych;
– Bywają uznawane za tożsame z normą (o ile zawierają 

jej wszystkie elementy)
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Rodzaje przepisów

● Przepisy pośrednio wyznaczające zachowanie:

– Nie zawierają wprost odpowiedzi na pytania kto jest 
adresatem normy i jaka jest treść 
obowiązku/uprawnienia;

– Mogą jednak wpływać pośrednio wpływać na tego 
rodzaju ustalenia (np.. definiując określone terminy)

PRZYKŁAD:
– Pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat 18
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Rodzaje przepisów

● Podział ze względu na pełnione funkcje:

– Przepis definicyjny (definicja legalna) – określa prawnie 
wiążące znaczenie słów użytych przez prawodawcę w 
tekście aktu normatywnego;

– Arenga (preambuła) – bywa umieszczana między 
tytułem a przepisami merytorycznymi. Zawiera 
zazwyczaj motywy wydania aktu, cele, którym ma 
służyć, lub funkcje, jakie ma spełniać. Istnieją 
wątpliwości czy arenga ma charakter normatywny. 
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Rodzaje przepisów

● Instytucja prawna – wyodrębniony i stanowiący funkcjonalną 
całość zespół norm prawnych;

● Klauzule generalne – będące częścią przepisu prawnego 
zwroty językowe:

– celowo nieostre lub niedookreślone (np. dobra wiara);
– o charakterze oceniający, a więc wymagające od 

podmiotów stosujących prawo określonych wartościowań;
– odsyłające do kryteriów pozaprawnych, np.. norm 

moralnych;
– stwarzające luz decyzyjny.
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Rodzaje przepisów

– Przepis derogacyjny (uchylający) – zamieszczone 
zazwyczaj na końcu aktu normatywnego. Określają 
które przepisy regulujące poprzednio regulujące dane 
materie tracą moc i kiedy to nastąpi;

– Fikcje prawne – rodzaj przepisu prawnego 
przyjmowany przez doktrynę prawniczą typ 
argumentacji, wykorzystywany w sporach prawniczych. 
Fikcja polega na uznaniu, że określone doniosłe 
prawnie zdarzenia występują i powodują określone 
skutki prawne (są fikcjami, gdyż nie odnajdują 
empirycznego potwierdzenia)
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Rodzaje przepisów

● Przepisy blankietowe – dla swojego skutecznego 
wykonania wymagają wydania innych przepisów. 
Zazwyczaj jest to przepis powołujący się na jakiś akt 
wykonawczy. Dopóki akt wykonawczy nie zostanie wydany 
przepis taki pozostaje niemożliwy do zastosowania.

● Przepisy odsyłające – zawierają zwrot do innych 
przepisów aktualnie obowiązujących. Nakazują zrobienie 
użytku z przepisu, do którego przepis odsyła.
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Rodzaje przepisów

● Przepisy przejściowe – określają sposób postępowania w 
stosunku do grupy określonych kwestii w nowym porządku 
prawnym, w odniesieniu do nieobowiązujących już 
powszechnie przepisów prawa. Np. przepis przejściowy 
może nakładać obowiązek na organ prowadzący 
postępowanie do stosowania przepisów, które już nie 
obowiązują;

● Wypowiedzi kreujące – rodzaje przepisów prawnych 
określających zakres obowiązywania określonego aktu 
prawodawczego w wymiarze podmiotowy, przedmiotowym 
i terytorialno-czasowym.
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Rozczłonkowanie norm prawnych

● Technika redagowania tekstu prawnego mająca zapewnić 
oszczędność i komunikatywność tekstu, pozwalająca 
uniknąć wielokrotnych powtórzeń

● Jeden przepis może wyrażać całą normę

● PRZYKŁAD:

art. 104 par. 1 KPA: Organ administracji publicznej 
załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy 
kodeksu stanowią inaczej.
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Rozczłonkowanie norm prawnych

● Adresat normy: OAP;

● Zachowanie: wydanie decyzji;

● Okoliczności warunkujące powstanie obowiązku: 
załatwia sprawę, a zatem chodzi o końcowy etap sprawy 
(postępowania) administracyjnego.  
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Rozczłonkowanie norm prawnych

● PRZYKŁAD:

art. 53 par 1 ustawy Ordynacja podatkowa:

Od zaległości podatkowych, z zastrzeżeniem art. 54, 
naliczane są odsetki za zwłokę.

● Zachowanie: naliczenie odsetek za zwłokę

● Okoliczności warunkujące powstanie obowiązku: 
zaistnienie sytuacji powstania lub stwierdzenia zaległości 
podatkowych

● Adresat normy: ???
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Rozczłonkowanie norm prawnych

Rozczłonkowanie syntaktyczne

● Polega na tym, by poszczególne składniki normy umieścić 
w różnych przepisach;

● Działanie takie może mieć miejsce w obrębie tego samego 
aktu prawnego, lecz zaistnieć może również sytuacja 
rozczłonkowania normy w ramach różnych aktów 
prawnych.
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Rozczłonkowanie norm prawnych

Rozczłonkowanie treściowe:

● W tekście prawnym wprowadzona zostaje modyfikacja treści normy wyrażonej 
w przepisie podstawowym (zrębowym).

PRZYKŁAD:

● Art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach:

Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza 
odpadów. Wniosek zawiera...

● Art. 32 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów...

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów przedsiębiorca 
prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć kopię 
zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej 
przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów.


