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Wstęp do prawoznawstwa

2) Normy postępowania a normy prawne
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Zagadnienia organizacyjne

● Adrian Zając

● adrian.zajac@uwr.edu.pl

● Katedra Teorii i Filozofii Prawa

●

● Sprawdzian 1. - 6 listopada
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Przepisy - zadanie

● Co to jest przepis?

● Jaka jest relacja między przepisem a normą?
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Przepisy – zadanie 1

● Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy

● § 3. 1. Szatnie, umywalnie, pomieszczenia z natryskami i 
ustępy powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i 
mężczyzn. Nie dotyczy to zakładu pracy, w którym jest 
zatrudnionych do dziesięciu pracowników na jednej zmianie 
- pod warunkiem zapewnienia możliwości osobnego 
korzystania przez kobiety i mężczyzn z tych pomieszczeń.

● Ilość przepisów? Rodzaj przepisu? Rozczłonkowanie / 
kondensacja? 
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Przepisy – zadanie 2

● § 28. 1. Na każdych trzydziestu mężczyzn zatrudnionych 
na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna 
miska ustępowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niż jedna 
miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

● 2. Na każde dwadzieścia kobiet zatrudnionych na jednej 
zmianie powinna przypadać jedna miska ustępowa, lecz 
nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie 
zatrudnionych.

● Rodzaj przepisu? Ilość przepisów? Rozczłonkowanie / 
kondensacja?
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Przepisy - zadanie

● Art. 246 uoo W sprawach wszczętych i niezakończonych 
stosuje się dotychczasowe przepisy karne oraz o karach 
pieniężnych w dotychczasowym brzmieniu, z 
zastrzeżeniem art. 237

● Rodzaj przepisu?

.
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Przepisy – zadanie

● Czym jest zrąb?

● Czy przepis definicyjny znajdziemy wyłącznie w treści aktu 
normatywnego?

● Czym jest fikcja prawna?

● Czym jest instytucja prawna?



  8

Przepisy - zadanie

● Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia26), z 
wyjątkiem przepisów:

● 1)  art. 207 pkt 17 w zakresie art. 402 ust. 2a i 2b w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą oraz art. 209 pkt 7, które wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2014 r.;

● 2)  art. 178, art. 179, art. 194 ust. 1 pkt 5, art. 213 pkt 8, które 
wchodzą w życie po upływie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy, z tym że wymienione przepisy stosuje się od daty utworzenia 
BDO ogłoszonej w komunikacie, o którym mowa w art. 238 ust. 2.

● 3)  art. 207 pkt 18, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

● Rodzaj przepisu? 
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Przepisy - zadanie

● Art. 100 Kodeksu pracy:

● § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę 
sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń 
przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one 
sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę

●

● Rodzaj przepisu?
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Przepisy - zadanie

● Wyboru rektora na pierwszą kadencję po wejściu w życie 
ustawy dokonują kolegia elektorów

●

● Rodzaj przepisu? Rozczłonkowanie / kondensacja?
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Dyrektywy

● Dyrektywy celowościowe:

– Wyrażają: jeżeli chcesz osiągnąć jakiś stan rzeczy, 
powinieneś się zachować w określony sposób;

– Wypowiedź określająca obowiązek od akceptacji 
określonego weń celu.

● Dyrektywy stanowcze

– Wyrażają: zrób tak!
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Dyrektywy a normy prawne

● Normy prawne są dyrektywami o charakterze stanowczym;

● Pełnią one sugestywną funkcję wypowiedzi, a zatem są 
nakazami, zakazami lub dozwoleniami określonego 
zachowania;

● Normy prawne nie są zdaniami w sensie logicznym a 
zatem nie można im przypisać wartości PRAWDA/ FAŁSZ.
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Czynności konwencjonalne

● Podaj przykład czynności konwencjonalnej;

● Czynność konwencjonalna prawnie doniosła – wykonanie 
odpowiednich reguł prawnych zorientowanych na 
powodowanie skutków w sferze praw i obowiązków;

● Podaj przykład CzK PD.
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Normy postępowania a normy 
prawne

● Norma postępowania – wypowiedź językowa spełniająca 
funkcję sugestywną, adresowana do osoby lub grupy osób, 
wyrażona lub dająca się wyrazić w postaci nakazu lub 
zakazu określonego przyszłego zachowania się.

● Norma prawna (w ujęciu ontologicznym) jest tożsama z 
wypowiedzią językową;

● Na gruncie pozakontynentalnej kultury prawnej (np. common 
law) – norma często jest utożsamiana z powtarzalną 
praktyką ukształtowaną w sytuacjach określonego rodzaju, 
odtwarzaną przez doktrynę prawniczą oraz prawodawstwo z 
faktów prawnych mających miejsce w przeszłości
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Normy postępowania a normy 
prawne

● Norma prawna – to norma postępowania zawarta tekście 
aktu prawnego (odtworzona z tekstu prawnego);

● Norma prawna to ustanowiona przez uprawnione organy 
państwowe w następstwie wykonania posiadanej 
normodawczej kompetencji, wyrażająca w sposób 
stanowczy powinność określonego zachowania się 
określonej osoby lub osób.
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Trójelementowa koncepcja NP 

● Norma składa się z:

– Hipotezy;
– Dyspozycji
– Sankcji.
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Trójelementowa koncepcja NP

● Hipoteza -  to element normy prawnej określający jej 
adresata, czyli osobę, do której norma jako dyrektywa 
zachowania jest skierowana (jego cechy indywidualne 
bądź rodzajowe, relacje względem innych podmiotów) i 
okoliczności zastosowania normy (tj. czas, miejsce, rodzaj 
sytuacji, w której norma znajduje zastosowanie.
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Trójelementowa koncepcja NP

● Dyspozycja - jest elementem normy prawnej określającym 
zachowanie nakazane, zakazane, bądź dozwolone. 
Dyspozycja może być wysłowiona w sposób syntetyczny, 
czyli prosty i zwięzły, bądź kazuistyczny, jeżeli w sposób 
bardzo szczegółowy określa rodzaj zachowania 
nakazanego, zakazanego, czy dozwolonego.
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Trójelementowa koncepcja NP

● Sankcja - jest elementem normy prawnej określającym 
konsekwencje spełnienia, bądź niespełnienia nakazu, czy 
zakazu określonego w hipotezie i dyspozycji.

● Sankcja jest tym elementem, który odróżnia normy prawne 
od norm moralnych i norm obyczajowych gdyż tylko prawo 
jest sankcjonowane przez aparat władzy państwowej

● Rodzaje sankcji:

– Sankcja kary,
– Sankcja egzekucji,
– Sankcja nieważności.
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Trójelementowa koncepcja NP

● Koncepcja trójelementowa dobrze sprawdza się w analizie norm prawa 
karnego, zwłaszcza gdyż są one zwykle konstruowane według schematu 
„Kto w określonych okolicznościach popełni określony czyn, podlega karze”. 

● Widoczna jest w takim przypadku wyraźnie, zarówno:

– hipoteza – „[Każdy] Kto...”, 
– dyspozycja „popełnia określony czyn” (np. zabija, zabiera cudzą rzecz 

itp.), 
– jak i sankcja „podlega karze...” (np. podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.) 
● Jednakże w przypadku wielu norm np. prawa cywilnego, czy 

administracyjnego, mówienie o sankcji jest mocno problematyczne, 
zwłaszcza w przypadku dozwoleń, czy ściślej uprawnień.
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Dwuelementowa koncepcja NP

● norma prawna składa się z dwóch elementów 
nazywanych:

–  zakresem zastosowania i 
– zakresem normowania.
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Dwuelementowa koncepcja NP

● Zakres zastosowania to element normy określający jej 
adresata i okoliczności zastosowania (hipoteza z K3E);

● Zakres normowania stanowi określenie zachowania 
nakazanego, zakazanego, ewentualnie dozwolonego 
przez normę (dyspozycja z K3E).

● Sankcje w koncepcji dwuelementowej są traktowane jako 
specyficzne zakresy normowania – na zasadzie „jeżeli 
ktoś zachował się w niewłaściwy sposób (zakres 
zastosowania) nakazane jest wymierzenie mu kary (zakres 
normowania).
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Koncepcja norm sprzężonych

● Normy prawne posiadające strukturę dwuelementową 
funkcjonują w specyficznych relacjach ze sobą. Te normy, 
które w swej właściwej strukturze nie mają sankcji związane 
są z innymi normami, które pełnią w stosunku do nich 
funkcję sankcji. 

● Normy bez sankcji nazywane są normami sankcjonowanymi, 

● te zaś, w których strukturze występuje wyraźna sankcja – 
noszą nazwę norm sankcjonujących. 

● Normy sankcjonujące pełnią funkcje sankcji względem norm 
sankcjonowanych,



  24

Koncepcja norm sprzężonych

● Zadanie

● Czy kk zawiera normy sankcjonowane, czy 
sankcjonujące?

●
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Normy generalne i indywidualne

● Kryterium podziału na normy generalne i indywidualne jest 
sposób określenia adresata normy. 

● W przypadku norm generalnych adresat jest określony przy 
pomocy nazwy rodzajowej – np. „każdy kto...”, „Kierujący 
pojazdem...”, itp. Bez względu na to, ilu jest faktycznych 
adresatów normy, norma jest generalna, wtedy gdy jej adresat 
określony jest przy pomocy takich cech jak płeć, wiek, 
funkcja, profesja, stan lub sytuacja w której się znajduje itp. 

● W przypadku norm indywidualnych adresat jest określony 
przy pomocy cech zindywidualizowanych takich jak NIP, 
pesel, imię i nazwisko itp.
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Normy abstrakcyjne i konkretne

● Kryterium podziału norm na abstrakcyjne i konkretne jest 
sposób wysłowienia obowiązku zachowania. 

● Normy abstrakcyjne to takie normy, w których obowiązek 
określony jest bezkontekstowo – jego realizacja nie jest 
uzależniona od konkretnego czasu, co sprawia, że norma 
może być stosowana nieprzewidywalną i potencjalnie 
nieskończoną ilość razy.

● Przykładowo, normy „Kto zabija człowieka podlega karze”, 
czy „Pełnoletnim jest ten, kto ukończył lat 18” są abstrakcyjne, 
gdyż znajdą zastosowanie w każdym przypadku, gdy ktoś 
zabije (pierwsza norma), czy skończy 18 lat (druga norma).
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Normy generalne i indywidualne

● Normy generalne zawarte są, co do zasady, w aktach 
normatywnych;

● Normy indywidualne natomiast – są skutkiem stosowania 
prawa. Zawarte są zatem zazwyczaj w aktach 
administracyjnych, wyrokach itp..
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Normy abstrakcyjne i konkretne

● Normy konkretne – przyjmuje się, że konkretyzacja w 
normie choćby jednego z czynników służących 
wyznaczaniu treści obowiązku (czas, miejsce, treść, 
czynności) powoduje, iż mamy już do czynienia z normą 
konkretną.
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Ius cogens i ius dispositivum

● Przepisy ius cogens, są nośnikiem takich norm, które 
znajdują zastosowanie bez względu na wolę adresatów – 
zastosowanie normy nie może być wyłączone aktem woli 
adresatów. Stąd przepisy takie bywają także nazywane 
przepisami bezwzględnie stosowanymi.

● Przepisy ius dispositivum, zawierają normy, które są 
stosowane jeżeli określone zachowania adresata nie 
wyłączyły ich zastosowania. Przykładowo, norma wyrażona 
w przepisie dyspozytywnym – „O ile strony inaczej nie 
postanowiły, poczytuje się, że odpowiadają solidarnie” będzie 
zastosowana wtedy, gdy „strony inaczej nie postanowiły”.


