K O N S T Y T U C Y J N Y S Y S T E M Ź R Ó D E Ł P R A W A R P
KONSTYTUCJA
Wste˛p: „ … my, Naród Polski — wszyscy obywatele Rzeczypospolitej… ustanawiamy Konstytucje˛… jako prawa podstawowe dla państwa…”.
Art. 8: „1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje sie˛ bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”.
Art. 87: „1. Źródłami powszechnie obowia˛zuja˛cego prawa Rzeczypospolitej Polskiej sa˛: Konstytucja…”.

Powszechnie uznawane zasady
prawa mie˛dzynarodowego i normy
prawa mie˛dzynarodowego
zwyczajowe
Art. 9: „Rzeczpospolita Polska przestrzega
wia˛ża˛cego ja˛ prawa mie˛dzynarodowego”.

Grupa I
Źródła prawa powszechnie obowia˛zuja˛cego
Przepisy prawne stanowione przez władze organizacji mie˛dzynarodowej, której Polska jest członkiem
Art. 90: „1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy mie˛dzynarodowej przekazać organizacji mie˛dzynarodowej lub organowi mie˛dzynarodowemu kompetencje
organów władzy państwowej w niektórych sprawach”.
Art. 91: „3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej… umowy konstytuuja˛cej organizacje˛ mie˛dzynarodowa˛, prawo przez nia˛ stanowione jest stosowane bezpośrednio, maja˛c
pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”.

Umowy mie˛dzynarodowe, ratyfikowane na podstawie uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie
Art. 87: „1. Źródłami powszechnie obowia˛zuja˛cego prawa… sa˛: … ratyfikowane umowy mie˛dzynarodowe…”
Art. 91: „1. Ratyfikowana umowa mie˛dzynarodowa … stanowi cze˛ść krajowego porza˛dku prawnego i jest bezpośrednio stosowana…
2. Umowa mie˛dzynarodowa ratyfikowana za uprzednia˛ zgoda˛ wyrażona˛ w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawa˛, jeżeli ustawy tej nie da sie˛ pogodzić z umowa˛”.
Art. 89: „1. Ratyfikacja… umowy mie˛dzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowia˛zków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji mie˛dzynarodowej,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy”.
Art. 188: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności… umów mie˛dzynarodowych z Konstytucja˛”.

Rozporza˛dzenia Prezydenta z moca˛ ustawy

Ustawy
Art. 87: „Źródłami powszechnie obowia˛zuja˛cego prawa… sa˛… ustawy…”.
Art. 31: „3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw
moga˛ być ustanawiane tylko w ustawie…”.
Art. 84: „Każdy jest obowia˛zany do ponoszenia cie˛żarów i świadczeń publicznych,
w tym podatków, określonych w ustawie”.

Art. 234: „1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać sie˛ na
posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów
wydaje rozporza˛dzenia z moca˛ ustawy…
2) Rozporza˛dzenia, o których mowa w ust. 1, maja˛ charakter źródeł powszechnie obowia˛zuja˛cego prawa”.

Art. 188: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw… z Konstytucja˛,
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami mie˛dzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie…”.

Rozporza˛dzenia
Art. 87: „ Źródłami powszechnie obowia˛zuja˛cego prawa… sa˛: … rozporza˛dzenia”.
Art. 92: „1. Rozporza˛dzenia sa˛ wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.
Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporza˛dzenia i zakres praw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotycza˛ce treści aktu”.

Akty prawa miejscowego
Art. 87: „2. Źródłami powszechnie obowia˛zuja˛cego prawa RP sa˛ na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego”.
Art. 94: „Organy samorza˛du terytorialnego oraz terenowe organy administracji rza˛dowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiaja˛ akty
prawa miejscowego obowia˛zuja˛ce na obszarze działania tych organów…”.
Art. 168: „Jednostki samorza˛du terytorialnego maja˛ prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie”.
Art. 184: „Naczelny Sa˛d Administracyjny oraz inne sa˛dy administracyjne sprawuja˛, w zakresie określonym w ustawie, kontrole˛ działalności administracji publicznej.
Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorza˛du terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów
administracji rza˛dowej”.

Grupa III
A. Statuty i regulaminy stanowione na podstawie Konstytucji
Regulamin Sejmu
Art. 112: „Organizacje˛ wewne˛trzna˛ i porza˛dek prac Sejmu oraz tryb powoływania
i działalności jego organów, jak też sposób wykonywania konstytucyjnych
i ustawowych obowia˛zków organów państwowych wobec Sejmu określa
regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm”.

Regulamin Zgromadzenia Narodowego
Art. 114: „2. Zgromadzenie Narodowe uchwala swój regulamin”.

Regulamin Senatu
Art. 124: „Do Senatu stosuje sie˛ odpowiednio przepisy… art. 112…”

Statut Kancelarii Prezydenta RP
Art. 143: „Organem pomocniczym Prezydenta… jest Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej. Prezydent Rzeczypospolitej nadaje statut Kancelarii…”.

Uchwała o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów
Art. 146 ust. 4: „ … Rada Ministrów: … 12) określa organizacje˛ i tryb swojej pracy”.

B. Statuty i regulaminy stanowione na podstawie ustaw
Regulamin TK; Regulamin KRS; Regulamin KRRiTV; Regulamin RPP;
Regulamin Zarza˛du NBP; Statuty urze˛dów wojewódzkich, marszałkowskich,
powiatowych, gminnych.

Grupa II
Źródła prawa o charakterze wewne˛trznym

Grupa IV
Zbiorowe układy pracy
Art. 59:

Umowy mie˛dzynarodowe
zatwierdzane przez Rade˛ Ministrów, nieratyfikowane

„2. Zwia˛zki zawodowe oraz pracodawcy i ich organizacje maja˛ prawo… do zawierania układów zbiorowych pracy”.

Art. 146 ust. 4: „ … Rada Ministrów… : 10) zawiera i wypowiada inne umowy mie˛dzynarodowe”.

Zarza˛dzenia Prezesa Rady Ministrów

Uchwały Rady Ministrów
Art. 93: „1. Uchwały Rady Ministrów… maja˛ charakter
wewne˛trzny i obowia˛zuja˛ tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydaja˛cemu te akty…
3. Uchwały… podlegaja˛ kontroli co do ich zgodności
z powszechnie obowia˛zuja˛cym prawem”.

Art. 188: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez
centralne organy państwowe, z Konstytucja˛, ratyfikowanymi umowami mie˛dzynarodowymi i ustawami”.

Zarza˛dzenia ministrów

Art. 93: „1. … zarza˛dzenia Prezesa Rady Ministrów… maja˛
charakter wewne˛trzny…

Art. 93: „1. … zarza˛dzenia… ministrów maja˛ charakter
wewne˛trzny…”.

2. Zarza˛dzenia sa˛ wydawane tylko na podstawie
ustawy. Nie moga˛ one stanowić podstawy decyzji
wobec obywateli, osób prawnych oraz innych
podmiotów.
3. …zarza˛dzenia podlegaja˛ kontroli co do ich
zgodności z powszechnie obowia˛zuja˛cym prawem”.
Art. 188: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez
centralne organy państwowe, z Konstytucja˛, ratyfikowanymi umowami mie˛dzynarodowymi i ustawami”.

Art. 93: 2. Zarza˛dzenia sa˛ wydawane tylko na podstawie
ustawy. Nie moga˛ one stanowić podstawy decyzji
wobec obywateli, osób prawnych oraz innych
podmiotów.
3. …zarza˛dzenia podlegaja˛ kontroli co do ich
zgodności z powszechnie obowia˛zuja˛cym prawem”.
Art. 188: „Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez
centralne organy państwowe, z Konstytucja˛, ratyfikowanymi umowami mie˛dzynarodowymi i ustawami”.

Zarza˛dzenia terenowych organów administracji rza˛dowej
pod adresem jednostek podporza˛dkowanych organizacyjnie
Art. 184: „ … Kontrola [NSA]… obejmuje… orzekanie o zgodności z ustawami… aktów normatywnych terenowych organów administracji rza˛dowej”.
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