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1. Zajęcia 04. Źródła prawa  

2. Zajęcia 05. Źródła prawa administracyjnego 

Proszę zapoznać się z poniższym materiałem, a po przeczytaniu sprawdzić swoją wiedzę 

rozwiązując krótki test znajdujący się w materiałach z zajęć 06-07. 

Zajęcia 04. Źródła prawa 

Pojęcie źródła prawa 

Źródła prawa rozumiane są jako akty prawne zawierające przepisy prawa, formy wyrażania 

przepisów prawnych, też akt stanowienia prawa oraz inne. Rozpatrywane są jako odniesione 

do danego miejsca i czasu i usankcjonowane wolą danego państwa zbiory źródeł prawa, które 

pozostają we wzajemnych, uporządkowanych relacjach i zapewniają spójność i zupełność.  

Źródłami prawa są: 

1) Konstytucja: 

a. Akt najwyższej rangi w hierarchii, 

b. Obejmuje zasady ustroju społecznego-gospodarczego i politycznego państwa 

oraz podział kompetencji. 

c. Określa źródła prawa - art. 87, ust 1 Źródłami powszechnie obowiązującego 

prawa RP są:  

i. Konstytucja 

ii. ustawy 

iii. ratyfikowane umowy międzynarodowe, 

iv. rozporządzenia  

v. akty prawa miejscowego. 

2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe; 

a. Ratyfikacja – rozumiana jako akt, w którym upoważniony organ do 

reprezentowania państwa w stosunkach międzynarodowych (np. prezydent) 

wyraził wolę związania jego państwa postulatami umowy międzynarodowej, 



b. Wraz z ratyfikacją uzyskują moc ustawy i podlegają publikacji w dzienniku 

staw, 

3) Ustawa jest: 

a. Powszechnie obowiązującym źródłem prawa, 

b. Charakteryzuje się nieograniczonością zakresu/materii ustawy – poza 

wyjątkami (nie reguluje spraw określonych w Konstytucji), 

c. Nie może być sprzeczna z konstytucją, 

4) Rozporządzenia  

a. Rozumiane jako przepisy wykonawcze, 

b. Sporządzane są w oparciu o zapisy ustaw, 

c. Służy wykonaniu zapisów danej ustawy (np. Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w 

sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny 

wodnoprawnej służy wykonaniu zapisów ustawy Prawo wodne). 

5) Inne akty normatywne sporządzane przez organ centralny: 

a. Uchwały Rady Ministrów, 

b. Akty prawa wewnętrznego, 

c. Zarządzenia. 

Źródłami prawa są też akty prawne stanowione przez organy organizacji międzynarodowych 

tj. Unia Europejska, wyróżniamy tu: 

1) Źródła pierwotne: 

a. traktaty,  

b. nowelizacje traktatów,  

c. traktaty akcesyjne, 

d. inne. 

2) Źródła wtórne: 

a. rozporządzenia, 

b. dyrektywy, 

c. decyzje. 

Zajęcia 05. Źródła prawa administracyjnego 



Źródła prawa administracyjnego cechują się swoją różnorodnością i wielkością w zakresie 

elementów gatunkowych. Prawo te charakteryzuje również to, że jego źródła pochodzą od 

samej administracji. Prawo administracyjne nie jest jednolite.  

Źródłem prawa administracyjnego są akty normatywne zawierające w swej treści normy 

prawa zaliczane do prawa administracyjnego. 

Prawo administracyjne ma swoje źródła w wielu normach prawnych tj.: 

a) Konstytucja, 

b) Ustawy, 

c) Rozporządzenia, 

d) Uchwały, 

e) Zarządzenia,  

f) Statuty, 

g) Inne akty. 

Podział źródeł ze względu na pozycję organu stanowiącego prawo: 

a) Źródła stanowione przez centralne organy państwa (tj.; Prezydent, Sejm i Senat, Rada 

Ministrów, ministrowie oraz inne organy administracji centralnej), 

b) Źródła stanowione przez organy terenowe (organy administracji rządowej ogólnej i 

specjalnej, nie zespolonej oraz organy jednostek samorządów terytorialnych). 

Kryterium dotyczące podmiotowego zakresu obowiązywania: 

1) Źródła prawa powszechnie obowiązujące (są to: Konstytucja, ustawa, ratyfikowane 

umowy międzynarodowe, rozporządzenie i akty prawa miejscowego), 

2) Źródła prawa wewnętrznego czyli odrębny układ norm prawnych, odnoszący się do 

regulacji stosunków wewnątrz określonego aparatu administracji publicznej, 

skierowany do osób powiązanych z daną jednostką administracji publicznej. 

Akty prawa miejscowego: 

To źródło powszechnie obowiązującego prawa odnoszące się do ograniczonego terytorialnie 

zasięgu (województwo, powiat gmina). Obowiązuje na obszarze działania organów, które je 

ustanowiły. Akty prawa miejscowego to m.in.:  

a) akty pochodzące od organów państwa,  

b) akty pochodzące od organów samorządu, 

c) akty zawierające statuty,  

d) akty zawierające przepisy wykonawcze, 

e) akty zawierające przepisy porządkowe. 

 



Źródłem prawa, dla administracji, jest również orzecznictwo sadów administracyjnych i 

powszechnych. 

Brak skodyfikowania prawa administracyjnego 

Obszerność prawa administracyjnego (najbardziej obszerny dział prawa) sprawia, że jest one 

zarazem prawem bardzo zmiennym przez co nie jest ono kodyfikowane (dla prawa 

administracyjnego nie ma ustanowionego kodeksu, dla porównania - w przypadku prawa 

cywilnego jest ustanowiony Kodeks Cywilny). 

 


