4.

MATERIAŁ NAUCZANIA

4.1. Podstawowe wiadomości o prawie
4.1.1. Materiał nauczania
Istota prawa
Prawo to zespół norm ustanowionych przez państwo, których realizacja jest
zabezpieczona zorganizowanym przymusem państwowym.
Prawo jest nierozerwalnie związane z istnieniem państwa, ponieważ jest ono ośrodkiem
najwyższej władzy, który jednoczy ludzi na określonym terenie. W definicji prawa jest
powiedziane, że prawo jest zagwarantowane przymusem państwowym. Oznacza to,
że państwo tworzy aparat przymusu, obejmujący cały system organów: sądy, prokuratura,
policja. W razie potrzeby państwo, działając przez odpowiedni w danej sytuacji organ – może
zmusić obywatela do podporządkowania się jego woli. Istnieje cały wachlarz środków
przymusu, np.: grzywna, kara pozbawienia wolności, eksmisja z mieszkania. Nieznajomość
prawa naraża nas na konsekwencje prawne – warto o tym pamiętać we własnym dobrze
pojętym interesie – „Ignorantia iuris nocet” – nieznajomość prawa szkodzi.
Życie danej społeczności jest regulowane przez mechanizmy wyznaczające właściwe
sposoby zachowania w określonej sytuacji. Na podstawie tych mechanizmów kształtują się
stosunki międzyludzkie. Te mechanizmy to nic innego jak normy społeczne. W skład normy
społecznej wchodzą: normy prawne, moralne, obyczajowe, itp. Prawo w ujęciu
przedmiotowym oznacza zbiór ogólnych norm zachowania uznanych przez państwo,
zagrożonych sankcjami w razie ich naruszenia. Prawo nie tylko mówi o tym, co jest
zabronione, ale mówi również o tym, co jest dozwolone. Prawo w ujęciu podmiotowym
wskazuje, że prawo to zbiór uprawnień przyznawanych każdej jednostce przez obowiązujące
przepisy (np. ustawy, rozporządzenia) służących zabezpieczeniu jej interesów i dających tej
jednostce swobodę działania lub ograniczające tę swobodę.
Norma prawna
Norma prawna składa się z trzech elementów. Możemy wyróżnić w niej:
− hipotezę, która określa, do kogo jest kierowana norma prawna, kto i w jakiej sytuacji,
powinien zachować się w sposób przewidziany przez tę normę, np.:
„Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym…”(art. 173 k.k),
− dyspozycję, która określa obowiązujący w danej sytuacji sposób zachowania, wskazuje
nakaz lub zakaz normy prawnej, np.:
„…zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach…”(art.
173 k.k.),
− sankcję, która określa ujemne skutki dla adresata, który nie zastosuje się do poleceń
dyspozycji, np.:
„…podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” (art. 159 k.k.);
„…podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” (art. 173 k.k.).
W systemie prawnym występują dwa rodzaje norm prawnych:
− normy bezwzględnie obowiązujące,
− normy względnie obowiązujące.
Normy bezwzględnie obowiązujące zawierają niepodważalny nakaz właściwego
zachowania się w określonej sytuacji, od której nie może być żadnego odstępstwa. W tej
normie państwo kategorycznie żąda bezwzględnego posłuszeństwa. Wszelkie normy
dotyczące przedawnienia w prawie cywilnym mają właśnie taki charakter. Dlatego umowa,
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w której strony zgodnie postanowiły, że ich wzajemne roszczenia przedawnia się w innym
terminie – będzie nieważna. Wszystkie normy prawne w kodeksie karnym mają taki
bezwzględnie obowiązujący charakter.
Normy względnie obowiązujące pozwalają na odstępstwo od zapisanej normy. Takie
normy charakteryzują zapisy Kodeksu cywilnego, np: osoba, która przyjęła wykonanie dzieła
powinna otrzymać zapłatę dopiero po wykonaniu określonego dzieła, takiego jak zbudowanie
domu, naprawa samochodu. Strony umowy mogą ustalić, że zapłata nastąpi w innym terminie
np. połowa umówionej kwoty przed rozpoczęciem pracy, a reszta na zakończenie pracy.
Normy względnie obowiązujące mają bardzo pożyteczną rolę w dzisiejszej działalności
gospodarczej. Pozwalają one dokładnie określić zasady umowy zgodnie z postanowieniem
dwóch stron. Istota pracy spedytora polega na zawieraniu ogromnej ilości umów, które mają
charakter norm względnie obowiązujących.
Gałęzie prawa
Według art. 87 ust. Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa jest:
− Konstytucja,
− Ustawy,
− Umowy międzynarodowe,
− Rozporządzenia.
W polskim prawie wyodrębniono podzbiory prawa, by zakwalifikować dany przepis
do konkretnej dziedziny prawa. Podzbiory prawa to gałęzie prawa. W ramach systemu prawa
możemy wyróżnić następujące gałęzie:
− Prawo konstytucyjne jest podstawową gałęzią prawa i obejmuje swoim działaniem
całokształt stosunków prawnych w państwie. Określa zasady ustrojowe państwa, jego
główne organy, prawa, wolności i obowiązki obywatelskie. Prawo konstytucyjne wytycza
główne kierunki rozwoju pozostałym gałęziom prawa.
− Prawo administracyjne reguluje organizację administracji państwowej i samorządowej.
Określa stosunki prawne wynikające w toku działalności tych organów. Organy
administracyjne zarządzają wszystkimi dziedzinami państwa i dotyczą wszystkich
obywateli.
− Prawo finansowe jest ściśle powiązane z prawem administracyjnym i normuje
gromadzenie środków pieniężnych przez państwo oraz ich rozdział i wydatkowanie,
a także określa strukturę oraz tryb działania organów i instytucji finansowych.
− Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe między osobami
fizycznymi i prawnymi. Prawo cywilne zajmuje się zasadami zawierania umów
gospodarczych np. umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa spedycji. Zagadnienia
związane z prawem cywilnym dotykają każdego obywatela w sposób dosłowny. W życiu
codziennym na każdym kroku zawieramy umowy związane z kodeksem cywilnym
np. codziennie dokonujemy zakupów w sklepie, codziennie korzystamy z usług
transportowych, wielu z nas posiada rachunek bankowy.
− Prawo rodzinne reguluje osobiste i majątkowe stosunki między małżonkami, krewnymi
oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli (kuratela to sądowna forma
ochrony osoby, która nie może prowadzić sama swoich spraw. Kuratelę sprawuje
kurator).
− Prawo pracy to zespół norm regulujących stosunki między pracodawcą i pracownikiem na
tle świadczonej pracy. Prawo pracy normuje zasady zawierania umowy o pracę, zasady
rozwiązywania umów o prace, urlopy, bezpieczeństwo i higienę pracy.
− Prawo karne to zespół norm określających, jakie czyny są przestępstwami, ustalających
kary za te przestępstwa oraz określających ogólne zasady odpowiedzialności karnej.
Prawo karne zajmuje szczególne miejsce w systemie prawnym, ponieważ jest jednym
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z najmocniejszych środków za pomocą, których państwo ochrania istniejący porządek
prawny.
− Prawo procesowe nie jest jednolitym zespołem norm. Wyodrębnia się w nim prawo
cywilne, procesowe i prawo karne procesowe, administracyjne i postępowania
administracyjnego.
Czynność prawna
Szczególnie istotne z punktu widzenia każdego człowieka jest prawo cywilne, ponieważ
podstawowe zapisy prawa cywilnego dotyczą rozróżnienia pojęcia osoby fizycznej i osoby
prawnej.
Osoba fizyczna to każdy człowiek od momentu urodzenia aż do momentu śmierci. Każda
osoba fizyczna posiada zdolność prawną, tzn. możliwość występowania w stosunkach
cywilnoprawnych (możliwość decydowania o swoim majątku, możliwość zaciągania
zobowiązań, możliwość podpisywania umów itp.).
Osoba prawna to sztucznie stworzony twór prawny, który ma możliwość prowadzenia
np.: działalności gospodarczej, działalności charytatywnej. Istotą osoby prawnej jest element
ludzki, element majątkowy (osoba prawna ma własny majątek, wyodrębniony z majątku
członków), element organizacyjny (wyrażający się w istnieniu określonej struktury), element
celu działalności. Osobowość prawną podmiot uzyskuje w momencie wpisania go
do odpowiedniego rejestru w Sądzie Gospodarczym. Osobami prawnymi są: Skarb Państwa,
przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie, fundacje, itp.
Osoba prawna ma, podobnie jak osoba fizyczna, możliwość zaciągania zobowiązań,
możliwość podpisywania umów, itp.
Osoba fizyczna i prawna ma prawo podejmować różne czynności zmierzające do zmiany
stosunku cywilnego, np.: zawarcie umowy, sporządzenie testamentu. Te czynności w prawie
nazywają się czynnościami prawnymi. Czynność prawna to każde zdarzenie, które wywołuje
konsekwencje dla osoby fizycznej lub prawnej.
Rodzaje czynności prawnej:
− Czynność prawna jednostronna zachodzi wówczas, gdy do dokonania danej czynności
wystarczy złożenie oświadczenia woli przez jedną osobę, np.: testament, przyznanie
nagrody, uznanie dziecka, udzielenie pełnomocnictwa, wypowiedzenie umowy, przyjęcie
lub odrzucenie spadku, porzucenie rzeczy.
− Czynność prawna dwustronna zachodzi wówczas, gdy do jej dokonania konieczne jest
zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron, np.: umowa sprzedaży, umowa
zlecenie, umowa spedycji. Gospodarcze znaczenie czynności prawnych dwustronnych jest
bez porównania większe niż czynności prawnych jednostronnych, znacznie częściej też
spotykamy się z nimi w życiu.
Formy czynności prawnej
W zasadzie istnieje dowolność, co do sposobu składania oświadczenia woli. Najczęściej
występuje forma ustna, np. klient wyraża zawarcie woli zakupu towarów w sklepie poprzez
wskazanie rodzaju towaru i przekazania należności, skasowanie biletu w środku komunikacji
miejskiej jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu.
Jeżeli chodzi o formę pisemną to istnieje taki obowiązek w sytuacji, gdy to wynika
z przepisów. Niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność czynności prawnej, która
w związku z tym nie wywołuje zamierzonych skutków. Forma pisemna jest obowiązkowa
tylko wtedy, kiedy jasno jest sprecyzowany zapis prawny. Istnieje jeszcze jedna forma
czynności prawnej, tzw. szczególna forma, która dotyczy formy w postaci aktu notarialnego.
Ma to miejsce w przypadku np. przeniesienia własności nieruchomości, zawarcia umowy
spółki komandytowej, statutu spółki komandytowo – akcyjnej.
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Umowy Kodeksu cywilnego
Jedną z podstawowych zasad obrotu gospodarczego jest zasada swobody umów,
tzn. dowolność w doborze, jak i sposobie zawierania kontraktu. Dowolność dotyczy tego,
z kim można zawrzeć umowę, jej treści, wymienia również prawa i obowiązki stron. Należy
jednak pamiętać o przepisach, które ograniczają dowolność zawierania umów, np.: co do jej
formy. W tabeli 1 przedstawione są umowy Kodeksu cywilnego (tzw. umowy nazwane).
Tabela 1. Umowy Kodeksu cywilnego
Nazwa umowy
Umowa zlecenie
Umowa o dzieło
Umowa agencyjna
Umowa zamiany
Umowa komisu
Umowa dostawy
Umowa kontraktacji
Umowa spedycji
Umowa ubezpieczenia
Umowa sprzedaży
Umowa przewozu
Umowa o roboty budowlane
Umowa przechowania
Umowa najmu
Umowa składu
Umowa dzierżawy
Umowa spółki
Umowa leasingu
Umowa poręczenia
Umowa pożyczki
Umowa rachunku bankowego
Umowa użyczenia
Umowa darowizny

Nr art. w kodeksie cywilnym
Art. 734 – 751
Art. 627 – 646
Art. 758 - 764
Art. 603 – 604
Art. 765 - 773
Art. 605 – 612
Art. 613 – 626
Art. 794 - 804
Art. 805 – 852
Art. 535 - 602
Art. 774 – 793
Art. 647 – 658
Art. 835 - 845
Art. 659 - 692
Art. 853 – 859
Art. 693 - 709
Art. 860 - 875
Art. 709
Art. 876 - 887
Art. 720 - 724
Art. 725 - 733
Art. 710 – 719
Art. 888 - 902

Elementy treści umowy według Kodeksu cywilnego:
− data zawarcia umowy,
− wymienione strony umowy, czyli między kim a kim zostaje zawarta umowa,
− przedmiot umowy, czyli po co została zawarta umowa, np.: budowa domu, udzielenie
pożyczki, przewóz pasażera środkiem komunikacji, itp.,
− okres na jaki zostaje zawarta,
− obowiązki stron, czyli do czego są zobowiązane strony umowy, np. przewoźnik
zobowiązuje się przewieźć pasażera, a pasażer zobowiązuje się zapłacić za przewóz
określoną należność,
− forma, wysokość i sposób zapłaty wynagrodzenia,
− możliwość odstąpienia od umowy, np.: rezygnacja z podróży pociągiem,
− podpisy stron.
Umowa dostawy jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej w ramach, której jedna jej strona –
dostawca zobowiązuje się do:
− wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku,
− dostarczania ich częściami lub co pewien okres,
druga strona – odbiorca zobowiązuje się:
− odebrać te rzeczy,
− zapłacić cenę.
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Umowa najmu w polskim prawie cywilnym umowa nazwana, w której wynajmujący
zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania w zamian za wynagrodzenie w postaci
czynszu płaconego przez najemcę. Przedmiotem najmu mogą być rzeczy ruchome, jak
również nieruchomości, a także części rzeczy jako całości lub nawet jej części składowe.
Wyłączone z najmu są rzeczy zużywalne a także prawa.
Umowa dzierżawy – przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać
dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez określony lub nie określony czas,
a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.
Umowa przewozu umowa polegająca na tym, że jedna z jej stron – przewoźnik zobowiązuje
się do przewiezienia osób lub rzeczy w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, druga
strona – do zapłaty w zamian za to wynagrodzenia. Należy do kategorii umów o świadczenie
usług; jej celem jest dowiezienie osoby lub rzeczy do miejsca przeznaczenia w określonym
czasie. W sytuacjach, gdy przewóz jest ubocznym innego świadczenia, mającego charakter
zasadniczy, jest tylko dodatkowym zastrzeżeniem w ramach umowy podstawowej.
Umowa spedycji – umowa polegająca na tym, że jedna z jej stron – spedytor zobowiązuje się
do wykonania różnego rodzaju usług związanych z przewozem w ramach działalności
własnego przedsiębiorstwa, np. do wysłania lub odbioru przesyłki, druga strona – do zapłaty
w zamian za to wynagrodzenia.
Umowa przechowania – umowa, przez którą jedna z jej stron – przechowawca zobowiązuje
się do przechowania w stanie niepogorszonym, rzeczy ruchomej drugiej strony umowy, która
tę rzecz w przechowanie oddaje.
Zobowiązanie i prawo zobowiązaniowe
Zawarcie umowy powoduje powstanie stosunku prawnego między dwiema stronami.
Jedna ze stron ma prawo żądać od drugiej strony określonego działania np.: w umowie
pożyczki, ten, kto dał pożyczkę ma prawo żądać od drugiej strony zwrotu pożyczonej kwoty
pieniężnej wraz z odsetkami. Taki stosunek prawny nazywamy zobowiązaniem.
Zobowiązanie polega na tym, że jedna ze stron – zwana wierzycielem – może żądać
od drugiej strony, zwanej dłużnikiem określonego zachowania się zwanego świadczeniem.
Uprawnienia przysługujące wierzycielowi nazywamy wierzytelnością, a obowiązek dłużnika
to dług.
Konsekwentnie: w umowie pożyczki, osoba, która pożycza pieniądze to wierzyciel,
a suma pieniężna to wierzytelność; natomiast osoba, która pożyczyła pieniądze to dłużnik,
która posiada dług.
Świadczenie może być różnego rodzaju np.: w umowie o dzieło będzie to budowa domu,
w umowie spedycji zobowiązane do przewozu towarów itp.
Warto poznać sytuacje, które powodują powstanie zobowiązania – te sytuacje nazywamy
źródłem zobowiązań. Do nich należą:
− umowy (czynności prawne dwustronne),
− czyny niedozwolone; są to zachowania polegające na wyrządzeniu komuś szkody
majątkowej (np. zbicie szyby piłką) i pociągające za sobą obowiązek naprawienia tej
szkody,
− akty administracyjne polegają na wydaniu decyzji przez organ administracji państwowej
np. zobowiązanie obywateli do dostarczenia towarów określonemu odbiorcy w razie
klęski żywiołowej,
− inne zdarzenia, do których zaliczmy bezpodstawne wzbogacenie, polegające na uzyskaniu
korzyści majątkowych kosztem innej osoby, bez podstawy prawnej np. bank przez
pomyłkę przekaże na nasze konto nienależną kwotę pieniężną to zgodnie z prawem mamy
obowiązek powiadomić bank o pomyłce. Do innych zdarzeń zaliczymy również
prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, np.: w sytuacji, kiedy nasz sąsiad wyjechał na
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urlop, a my za niego płacimy rachunek za energię elektryczną. Po powrocie z urlopu
sąsiad ma obowiązek zwrotu określonej kwoty.
W definicji zobowiązania dłużnik ma obowiązek wykonania świadczenia dla wierzyciela.
Zobowiązane zostaje wykonane tylko wtedy, gdy świadczenie zostaje spełnione w sposób
należyty.
Wygaśniecie zobowiązania następuje również w innych przypadkach:
− śmierć dłużnika,
− zwolnienie z długu – wierzyciel może zwolnić dłużnika ze spłaty np. pożyczki,
− potrącenia (kompensacyjne) – mają miejsce w przypadku, kiedy dwie strony są dla siebie
wierzycielem i dłużnikiem (np. dwie hurtownie),
− odnowienie – występuje w sytuacji, kiedy dłużnik w celu umorzenia zobowiązania
zobowiązuje się świadczyć, co innego, oczywiście za zgodą wierzyciela

4.1.2 Pytania sprawdzające
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń:
Co to jest prawo w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym?
Z jakich elementów składa się norma prawna?
Jakie wyróżniamy gałęzie prawa w polskim prawie?
Na czym polega czynność prawna?
Jakie znasz formy czynności prawnej?
Jakie znasz umowy Kodeksu cywilnego?
Jakie znasz źródła zobowiązań?

4.1.3 Ćwiczenia
Ćwiczenie 1
Rozpoznaj i wyróżnij elementy normy prawnej w podanych przepisach prawnych:
Przykład 1
„Kto namową lub przez udzielanie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na
własne życie podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” (art. 151 k.k.).
Przykład 2
„Kto zawiadamia o przestępstwie lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do
ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” (art. 238. k.k.).
Sposób wykonania ćwiczenia
1)
2)
3)
4)

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
zapoznać się z materiałem nauczania dotyczącym norm prawnych,
zapoznać się z podanymi przykładami przepisów norm prawnych,
wyróżnić elementy normy prawnej do każdego przykładu,
zapisać wyniki w poniższej tabelce.
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Przykład
1. „Kto namową lub przez udzielanie pomocy
doprowadza człowieka do targnięcia się na
własne życie podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5” (art. 151 k.k.).
2. „Kto zawiadamia o przestępstwie lub
o przestępstwie skarbowym organ powołany do
ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do lat 2” (art. 238.
k.k.).

−

Dyspozycja

Hipoteza

Wyposażenie stanowiska pracy:
literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 2
Do niżej podanych zdarzeń prawnych dopasuj gałęzie prawne.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zdarzenie prawne
Urlop wypoczynkowy dla pracownika
Dochody i wydatki budżetu państwa
Zawarcie umowy zlecenia
Rozwód małżonków
Podanie o rozpatrzenie sprawy do urzędu
gminy
Wolności obywatelskie
Czas pracy pracownika
Tryb wnoszenia zażalenia na wyrok sądu
Adopcja.
Kradzież z włamaniem.

Gałęzie prawne

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) zapoznać się z przedstawionymi w tabeli zdarzeniami prawnymi,
2) wpisać właściwe gałęzie prawne do tabelki.

−

Wyposażenie stanowiska pracy:
literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.
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Sankcja

Ćwiczenie 3
Scharakteryzuj sześć wybranych umów. (np. umowa dostawy, najmu, dzierżawy,
spedycji, przechowania). Opis powinien zawierać: co jest przedmiotem umowy, jaka jest
wymagana forma umowy, strony umowy, zobowiązania stron, wygaśnięcie umowy.
Odpowiedzi wpisz do poniższej tabelki.
Nazwa umowy

Charakterystyka umowy

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) zapoznać się z materiałem nauczania,
2) skorzystać z formy książkowej lub odnaleźć na stronie internetowej kodeks cywilny,
3) odszukać odpowiedni artykuł w Kodeksie cywilnym (patrz tabela na początku materiału
nauczania),
4) scharakteryzować sześć wybranych umów; opis powinien zawierać: co jest przedmiotem
umowy, jaka jest wymagana forma umowy, strony umowy, zobowiązania stron,
wygaśnięcie umowy,
5) odpowiedzi wpisać do tabelki,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie.

−

Wyposażenie stanowiska pracy:
Kodeks cywilny w formie książkowej lub komputer z dostępem do Internetu.

Ćwiczenie 4
Na podstawie druku umowy pożyczki zinterpretuj pojęcia dotyczące zobowiązań:
wierzyciel, wierzytelność, dłużnik, dług.
Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:
1) przeczytać cechy umowy pożyczki,
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2)
3)
4)
5)
6)

odnaleźć na stronie internetowej wzór umowy pożyczki,
wydrukować umowę pożyczki,
zapoznać się z drukiem umowy pożyczki,
przyjmując fikcyjne dane wypełnić druk umowy pożyczki,
po zakończeniu pracy wskazać na druku: wierzyciela, wierzytelność, dłużnika i dług.

−
−
−

Wyposażenie stanowiska pracy:
druk umowy pożyczki,
komputer z dostępem do Internetu,
Kodeks cywilny.

4.1.4. Sprawdzian postępów
Czy potrafisz:
1)
2)
3)
4)

interpretować budowę normy prawnej?
określać gałęzie prawne?
charakteryzować umowy kodeksu cywilnego?
interpretować pojęcia związane z zobowiązaniami?
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Tak





Nie





