
Wiedza o społeczeństwie – TECHNIKUM 
 

TEMAT 11: WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA POLSKIEGO. 
 
 
Zagadnienia:  
 
1. Prawo karne. 
2. Prawo cywilne.  
3. Prawo pracy. 
4. Prawo administracyjne. 

 

 

Rozwinięcie:  
 

1. Prawo karne. 
 to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny 

zabronione pod groźbą kary; 
 zadaniem prawa karnego jest zaspokajanie społecznego poczucie sprawiedliwości; 
 odpowiedzialność karna pojawia się z chwilą popełnienia przestępstwa; 
 przestępstwo – to czyn zabroniony przez prawo; 
 kategorie przestępstw: 

 zbrodnie: to czyny zagrożone karą pozbawienia wolności (więzienia) powyżej 3 lat; 

 występki: to czyny zagrożone karą grzywny powyżej 30 stawek dziennych wynagrodzenia 
sprawcy, karą pozbawienia lub ograniczenia wolności  przekraczającą powyżej 30 dni. 

 sposób ścigania osób popełniających przestępstwo: 

 ścigane z urzędu: np. za naruszenie miru domowego, kazirodztwo, stręczycielstwo, rozpijanie 
małoletniego, kradzież energii, pieniędzy, zabójstwo, gwałt, 

 ścigane na wniosek osoby pokrzywdzonej: np. stalking, groźba bezprawna, kradzież, 
przywłaszczenie, oszustwo. 

 rodzaje kar według prawa karnego (art. 32 KK) – 5 kar: 

 kara grzywny, 

 kara ograniczenia wolności, 

 kara pozbawienia wolności, 

 kara 25 lat pozbawienia wolności, 

 kara dożywotniego pozbawienia wolności. 
 kto składa skargę: 

 publicznoskargowe: oskarżycielem jest prokurator, 

 prywatnoskargowe: w roli oskarżyciela występuje poszkodowany. 
 akt oskarżenia – przykład (podręcznik). 

 

2. Prawo cywilne. 
 reguluje stosunki majątkowe między osobami fizycznymi i prawnymi, między obywatelami, np. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, prawo zobowiązań; 
 zasady prawa cywilnego: 

 swoboda umów,  

 ochrona zaufania (dobra wiara), 

 każdy jest równy wobec prawa, 

 równa ochrona mienia, 

 zakaz nadużywania praw podmiotowych. 
 cechy osoby fizycznej (człowieka); 

 zdolność prawna: człowiek jest podmiotem praw i obowiązków, np. masz prawo dożycia, prawo 
do nauki, do opieki medycznej; 



 zdolność do czynności prawnych: człowiek działając, robiąc cokolwiek, może nabywać nowe 
prawa i zaciągać zobowiązania, np. zawarcie małżeństwa, podpisanie umowy kupna sprzedaży, 
podpisanie umowy o pracę, zaciągnięcie kredytu. 
Przedział wiekowy zdcp: (0 – 13; 13 – 18; 18 i więcej) 

 pozew do sądu – przykład (podręcznik). 
 

3. Prawo pracy. 

 reguluje stosunki między pracodawcą a pracownikiem;  
 podstawowa forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę; 
 rozwiązanie umowy o pracę: bez okresu wypowiedzenia, z 

zachowaniem okresu wypowiedzenia. 
 

4. Prawo administracyjne. 
 prawo to określa zasady funkcjonowania organów administracji 

państwowej i samorządu terytorialnego, ich kompetencje i obowiązki, 
wzajemne relacje, zasady nadrzędności oraz kontroli; 

 obowiązki nakładane na obywatela, jego relacje z organami i urzędami; 
 sprawy ochrony własności, wywłaszczenia;  
 sposoby załatwiania spraw przez obywatela i inne. 

 

 

 


