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Temat 1: Źródła prawa w Rzeczpospolitej Polskiej 

 

1.  Rozbudowany opis szkolenia: cele dydaktyczne i zakres merytoryczny szkolenia (treść), sposób 

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne: 

 przekazanie lub utrwalenie wiedzy na temat poszczególnych źródeł prawa w Polsce 

 ukazanie przepisów Konstytucji RP i ich funkcjonowania w praktyce 

 ukazanie hierarchii źródeł prawa w Polsce 

 ukazanie obszarów budzących wątpliwości teoretyczne czy praktyczne związane ze źródłami prawa w 

Polsce 

 ukazanie najczęściej popełnianych błędów związanych ze źródłami prawa w Polsce. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść):  

 konstytucja RP 

 ustawa w systemie źródeł prawa 

 zasada wyłączności ustawy i jej ewolucja w orzecznictwie TK 

 upoważnienie do wydania rozporządzenia 

 ocena zgodności rozporządzenia z ustawą 

 prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa 

 prawo UE w systemie źródeł prawa 

 prawo miejscowe 

 prawo wewnętrzne 

 źródła prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 

 źródła prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 

 źródła prawa w świetle orzecznictwa TS UE. 

1.3.  Sposoby realizacji: 

Metoda wykładu klasycznego lub opartego na prezentacji komputerowej połączona z interakcją (pytania-

odpowiedzi, wymiana doświadczeń).  

 

2.  Forma prowadzenia kursu: wykład. 

 

3.  Wymagania wstępne:  

Pracownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujący się tworzeniem i opiniowaniem 

regulacji prawnych, w szczególności: 

 uczestnicy aplikacji legislacyjnej 

 legislatorzy 

 nie-legislatorzy (w tym także pracownicy departamentu „merytorycznego”) realizujący zadania w 

ramach procesu legislacyjnego 

posiadający nie więcej niż 3 lata doświadczenia w regularnym wykonywaniu zadań z zakresu legislacji. 

 

4.  Efekty kształcenia: 

 utrwalenie wiedzy na temat prawa jako systemu 



   

 
Projekt LEGIS: Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej 

wdrażany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 

Działanie 2.16: Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone  str. 2 

 

 utrwalenie i uporządkowanie wiedzy na temat poszczególnych źródeł prawa w Polsce 

 nabycie lub utrwalenie wiedzy na temat orzecznictwa trybunałów i sądów dotyczącego źródeł prawa w 

Polsce 

 umiejętność rozpoznania deliktu konstytucyjnego związanego ze źródłami prawa w Polsce.   
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