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Temat 1: Wybrane problemy systemu źródeł prawa 

 

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

realizacji zajęć (metody) 

1.1.  Cele dydaktyczne: 

 poszerzenie wiedzy na temat prawotwórstwa, w tym analiza nowych zjawisk i trendów 

 utrwalenie świadomości złożoności powiązań zachodzących w strukturze źródeł obowiązującego 

prawa. 

1.2.  Zakres merytoryczny szkolenia (treść): 

Różne znaczenia pojęcia „źródła prawa”: 

 źródła prawa w znaczeniu formalnym 

 źródła prawa w znaczeniu materialnym 

 źródła poznania prawa 

Struktura systemu prawa: 

 źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP 

 problem „zamkniętego” katalogu źródeł powszechnie obowiązującego prawa w RP 

 tzw. przepisy administracyjne (generalne akty stosowania prawa) 

 wybrane aspekty prawa miejscowego 

 prawo międzynarodowe w obowiązującym porządku prawnym 

 prawo unijne w obowiązującym porządku prawnym 

 problematyka źródeł prawa o charakterze wewnętrznym, ze szczególnym uwzględnieniem swoistych 

postaci aktów wewnętrznych takich jak wytyczne, zbiory dobrych praktyk itp. 

 miejsce uchwał: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulamin Senatu w systemie 

obowiązującego prawa 

 plany, programy strategie w kontekście źródeł prawa 

 tzw. niezorganizowane źródła prawa („prawo sędziowskie”, jurysprudencja, zwyczaj) 

Kontrola i nadzór nad stanowieniem prawa i aktami stanowienia prawa: 

 kontrola i nadzór organów administracji publicznej (Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, 

wojewody, regionalnej izby obrachunkowej) 

 kontrola prowadzona przez NIK 

 kontrola Trybunału Konstytucyjnego 

 kontrola sprawowane przez sądy administracyjne i sądy powszechne 

 kontrola sprawowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

1.3.  Metody:  

Prezentacja, dyskusja, studia przypadku. 
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2.  Forma prowadzenia kursu: seminarium. 

 

3.  Wymagania wstępne: 

Kadra zarządzająca jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie legislacyjnym tj.: 

 kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę prawną, 

 kierownicy, zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych (tzw. merytorycznych) uczestniczących 

w procesie legislacyjnym. 

 

4.  Efekty kształcenia: 

 umiejętność diagnozowania problemów powstałych na tle klasyfikacji obowiązującego sytemu źródeł 

prawa 

 wiedza na temat prawnego charakteru poszczególnych źródeł prawa 

 rozumienie mechanizmów kontroli i nadzoru nad prawotwórstwem i źródłami prawa stanowionego. 
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