
Elementy prawa 
 

Temat 3: ŹRÓDŁA PRAWA 
 
Zagadnienia: 
1. Konstytucja RP. 
2. Umowy międzynarodowe. 
3. Ustawy.  
4. Rozporządzenia. 
5. Akty prawa miejscowego. 

 
 
 
Ad. 1. Konstytucja. 
 
Konstytucja – to ustawa zasadnicza, która ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa                        
w państwie; jest najwyższym aktem prawnym. Określa: 
 podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, 
 organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwa, 
 podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela. 
Na straży Konstytucji stoi głowa państwa (Prezydent). Konstytucja charakteryzuje się specjalnym, 
wyjątkowym sposobem jej zmieniania (art. 235). 
 
Historycznie: 
 3 maja 1791 r. – to pierwsza w Europie i druga po amerykańskiej (1787) ustawa zasadnicza na 

świecie, 
 22 lipca 1807 r. – Konstytucja Księstwa Warszawskiego (narzucona przez Napoleona), 
 27 listopada 1815 r. – Konstytucja Królestwa Polskiego, 
 17 marca 1921 r. – Konstytucja marcowa (wprowadziła demokrację parlamentarną), 
 23 kwietnia 1935 r. – Konstytucja kwietniowa (zmieniła ustrój na autokratyczny), 
 22 lipca 1952 r. – Konstytucja PRL (Polska stała się krajem demokracji ludowej), 
 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (obowiązująca). 
 
Zasady prawa konstytucyjnego: 

 zasada suwerenności narodu – naród podmiotem władzy w państwie, 
 zasada niepodległości i suwerenności RP – nieograniczona swoboda decydowania w sferze 

politycznej, militarnej, ekonomicznej i społecznej (ONZ, NATO, UE, Światowa Organizacja Handlu, 
Rada Europy), 

 zasada republikańskiej formy państwa – powoływanie najwyższych organów państwa w drodze 
wyborów, 

 zasada demokratycznego państwa prawa – podporządkowanie prawu wszystkich innych norm; 
prawo stoi ponad państwem, 

 zasada legalizmu – działanie na podstawie prawa, 
 zasada sprawiedliwości społecznej – zgodność prawa z zasadami sprawiedliwości społecznej, 
 zasada reprezentacji politycznej – sprawowanie władzy przez przedstawicieli narodu, 
 zasada podziału władzy – trójpodział władzy (Monteskiusz – równowaga nie podział; nie istnieje 

państwo w którym udało się rozdzielić egzekutywę, legislatywę i judykatywę w sposób idealny / 
John Locke – ochrona obywateli przed rządami autokratycznymi), 

 zasada pluralizmu politycznego – równość wszystkich stronnictw politycznych/wielość partii 
politycznych, 

 zasada społecznej gospodarki rynkowej – swoboda działalności gospodarczej/możliwość 
ingerencji państwa w gospodarkę. 

 
 
 
 



Ad. 2. Umowy międzynarodowe.  
 
Wprowadzenie umowy międzynarodowej wymaga uprzedniej 
zgody w ustawie uchwalonej przez sejm większością 2/3 głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz 
przez senat, również większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
senatorów (art. 89 i 90 KRP). Ratyfikacja umowy międzynarodowej. 
 
RP może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub 
organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. 
Przykłady: UE, NATO. 
 
Wyższość ratyfikowanej umowy międzynarodowej nad ustawą krajową. 
 
 
 
Ad. 3. Ustawa. 
 
Akt normatywny o charakterze ogólnym i abstrakcyjnym (dotyczą wielu podmiotów i powtarzalnych 
okoliczności), powszechnie obowiązującym, uchwalony przez najważniejsze organy państwowe, 
wyposażone we władzę ustawodawczą (Sejm, Senat, Prezydent). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 4. Rozporządzenie. 
 
Rozporządzenie – to akt normatywny wydany na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie, 
które precyzuje który podmiot i w jaki sposób ma wprowadzić zmiany określone w ustawie.  
 
Upoważnienie do wydawania rozporządzeń mają: Prezydent, Prezes RM, Rada Ministrów, Ministrowie, 
KRRiTV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 4. Akty prawa miejscowego. 
 
Do wydawania aktów prawa miejscowego są upoważnione organy samorządu terytorialnego (rada 
oraz zarząd gminy, powiatu, sejmik województwa i jego zarząd) oraz terenowe organy administracji 
rządowej – wojewoda (art. 94 KRP). 
 
Zarządzenia i rozporządzenia wydawane przez te organy dotyczą między innymi przepisów 
porządkowych niezbędnych do ochrony życia, zdrowia lub mienia, zapewnienia porządku, spokoju                  
i bezpieczeństwa oraz przepisy z zakresu ochrony środowiska.  
 
Przykłady: 
 zakaz sprzedawania alkoholu na czas trwania rozgrywek sportowych, 
 wyznaczenie miejsc do parkowania lub prowadzenia działalności handlowej, 
 ustalenie wysokości grzywny za nieprzestrzeganie przepisów, 
 wysokość podatków lokalnych, opłaty za posiadanie psa itd. 
 
 
 

 


