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Lp. Zajęcia 
Kierunkowe 

efekty uczenia się 
Treści programowe 

1. Prawoznawstwo 

K_W02, K_W03, 

K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U06, 

K_U14, K_K01, 

K_K05, K_K06 

1. Pojęcie i działy prawoznawstwa. 

2. Prawo a inne systemy norm społecznych. 

3. Pojęcie i podziały prawa. 

4. Koncepcje prawa, funkcje prawa. 

5. System prawa 

6. Tworzenie prawa i budowa aktu normatywnego. 

7. Stosowanie prawa, obowiązywanie prawa. 

8. Źródła prawa. 

9. Normy prawne i przepisy prawne (budowa rodzaje). 

10. Wykładnia prawa. 

11. Wnioskowania prawnicze. 

12. Dowody prawnicze. 

13. Stosunek prawny. 

14. Odpowiedzialność prawna. 

15. Świadomość prawna. 

2. 

Powszechna 

historia państwa 

i prawa 

K_W01, K_W04, 

K_W11, K_U04, 

K_U07, K_K02, 

K_K08 

1. Państwa starożytne: Mezopotamia, Egipt, Grecja. 

Rzym (charakterystyka ustrojów oraz prawa państw 

starożytnych i jego źródeł). 

2. Monarchia patrymonialna i jej cechy. Ustrój państwa 

frankońskiego. Charakterystyka stosunku lennego i 

poddańczego. 

3. Ustrój Francji i Niemiec w okresie rozdrobnienia 

feudalnego. 

4. Monarchia stanowa i jej cechy charakterystyczne. 

Ustrój Anglii w okresie monarchii stanowej. 

5. Ustrój Francji w okresie monarchii stanowej 

6. Monarchia stanowa w Rzeszy Niemieckiej . 

7. Cechy charakterystyczne monarchii absolutnej. 

8. Ustrój Rosji w okresie państwa feudalnego. 



 

9. Przemiany ustrojowe we Francji w latach 1789-1815. 

10. Przemiany ustrojowe we Francji w XIX i XX w. 

11. Formy zjednoczenia państw niemieckich w XIX i XX 

wieku. 

12. Przemiany ustrojowe Wielkiej Brytanii od początku 

XVIII w. do początku XX wieku. 

13. Powstanie i ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

14.  Reformy ustroju Rosji w XIX i XX wieku. 

3. 
Prawo 

konstytucyjne 

K_W02, K_W03, 

K_W04, KW_10, 

K_U01, K_U02, 

K_U04, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie, cechy i przedmiot regulacji konstytucji. 

2. Konstytucyjne zasady ustroju politycznego oraz 

społeczno-ekonomicznego RP. 

3. Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki 

jednostki. 

4. System źródeł prawa w RP. 

5. Funkcje i kompetencje parlamentu, ze szczególnym 

uwzględnieniem postępowania ustawodawczego. 

6. Organy władzy wykonawczej w RP. 

7. Konstytucyjne zasady funkcjonowania władzy 

sądowniczej. Sądy i Trybunały. 

8. Konstytucyjne zasady funkcjonowania samorządu 

terytorialnego. 

9. Organy kontroli państwowej i ochrony praw 

jednostki. 

10. Stany nadzwyczajne. 

11. Relacje pomiędzy poszczególnymi źródłami prawa, 

prawo UE w systemie źródeł prawa RP, postępowanie 

ustawodawcze 

12. Funkcja kontrolna Sejmu 

13. Relacje między Prezydentem a Radą Ministrów jako 

dwoma członami władzy wykonawczej. 

14. Zakres i kryteria kontroli NIK, mechanizmy sądowej 

i pozasądowej ochrony prawa 

15. Status jednostki w państwie 

4. 

Łacińska 

terminologia 

prawnicza 

K_W02, K_W04, 

K_U04, K_U12, 

K_K02, K_K08 

1. Język łaciński jako podstawa prawnej terminologii od 

starożytności do czasów nowożytnych. 

2. Pochodzenie języka łacińskiego, zasady wymowy i 

akcentowanie w j. łac. oraz ogólne zasady gramatyki 

łacińskiej. 

3. Specyfika łacińskiego języka prawnego. 

4. Znaczenie paremii, maksym, zwrotów i definicji w 

zawodzie prawnika. 

5. Podstawowe definicje prawa w ujęciu prawników 

rzymskich. 

6. Paremie łacińskie z zakresu ogólnych nauk prawnych. 



 

7. Paremie łacińskie z zakresu prawa konstytucyjnego. 

8. Paremie łacińskie z zakresu prawa 

międzynarodowego publicznego. 

9. Paremie łacińskie z zakresu prawa procesowego 

karnego. 

10. Paremie łacińskie z zakresu prawa karnego 

materialnego. 

11. Paremie łacińskie z zakresu prawa procesowego 

cywilnego. 

12. Paremie łacińskie z zakresu prawa osobowego i 

małżeńskiego. 

13. Paremie łacińskie z zakresu prawa spadkowego. 

14. Paremie łacińskie z zakresu prawa rzeczowego i 

zobowiązań. 

15. Paremie łacińskie z zakresu prawa spadkowego 

5. 
Ekonomiczne 

podstawy prawa 

K_W01, K_W11, 

K_W12, K_U13, 

K_K02, K_K04, 

K_K07 

1. Geneza Law & Economics: prekursorzy, pierwsza i 

druga fala ekonomicznej analizy prawa, w tym szkoła 

chicagowska, New Heaven, Wirginii. 

2. Pojęcie efektywności w rozumieniu Pareto, Kaldora-

Hicksa oraz twierdzenie Coase’a, w tym koszty 

transakcyjne. 

3. Zagregowany popyt i zagregowana podaż. 

4. Wykorzystanie teorii gier i aukcji w prawie. 

5. Wykorzystanie efektów zewnętrznych w prawie. 

6. Wykorzystanie funkcji produkcji w prawie. 

7. Wykorzystanie teorii agencji w prawie. 

8. Wykorzystanie teorii monopolu i oligopolu w prawie. 

9. Zarządzanie firmą. 

6. Filozofia prawa 

K_W01, K_W11, 

K_U04, K_U07, 

K_K02, K_K03 

1. Pojęcie prawa w dziejach filozofii, filozofia prawa a 

nauki prawne 

2. Koncepcja „nomos” w starożytności (sofiści, Platon, 

Arystoteles, stoicy) 

3. Koncepcja prawa naturalnego w średniowieczu i 

współcześnie 

4. Nowożytna koncepcja ius gentium 

5. Władza sądownicza w trójpodziale władzy 

Monteskiusza 

6. Szkoła historyczna i pozytywizm prawny w XIX 

wieku 

7. Natura i koncepcje sprawiedliwości 

8. Prawo a moralność 

9. Cele prawa 

10. Zakres obowiązywalności prawa 



 

11. Państwo praworządne 

7. 
Podstawy 

psychologii 

K_W01, K_W11, 

K-U07, K_08, 

K_K02, K_K08 

1. Psychologia jako nauka; przedmiot i cele psychologii. 

2. Koncepcje psychologiczne człowieka - nurt 

psychoanalityczny, behawioralny, humanistyczny, 

poznawczy. 

3. Budowa i funkcjonowanie mózgu – zagadnienia 

podstawowe. 

4. Procesy poznawcze człowieka: uczenie się, uwaga, 

pamięć, myślenie. 

5. Temperament i osobowość jako systemy regulujące 

zachowanie człowieka. 

6. Inteligencja i style poznawcze człowieka. 

7. Stres i radzenie sobie z nim. 

8. Wybrane zaburzenia psychiczne. 

9. Etyczne problemy badań i pracy psychologicznej z 

człowiekiem. 

8. 

Język obcy 

(angielski 

francuski, 

niemiecki) I, II, 

III, IV, V 

K_W11, KW_12, 

K_U04, K_U07, 

K_U09, K_U10, 

K_K02, K_K06, 

1. Zagadnienia gramatyczne  

2. .Zagadnienia leksykalno-konwersacyjne 

9. 

Język obcy 

specjalistyczny 

(angielski 

francuski, 

niemiecki) 

K_W11, KW_12, 

K_U04, K_U07, 

K_U09, K_U10, 

K_K02, K_K06 

1. Zagadnienia gramatyczne  

2. .Zagadnienia leksykalno-konwersacyjne – 

terminologia specjalistyczna 

10. 

Historia państwa 

i prawa 

polskiego 

K_W01, K_W04 

K_W011, K_U04, 

K_U07, K_K02 

K_K08 

1. Organizacja państwa za pierwszych Piastów (władza 

królewska, urzędy centralne i lokalne, skarb, wojsko). 

2. Zasady ustrojowe monarchii piastowskiej. 

3. Reformy Kazimierza Wielkiego (administracyjne, 

sądowe, wojskowe, podatkowe, prawne – Statuty 

Kazimierza Wielkiego). 

4. Źródła prawa w monarchii piastowskiej (prawo 

książęce, niemieckie, kościelne). 

5. Wymiar sprawiedliwości w monarchii piastowskiej 

(prawo prywatne, karne, postępowanie sądowe) 

6. Źródła prawa okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej 

(generalne i partykularne) 

7. Organizacja państwa w okresie bezkrólewia doby 

wolnych elekcji. 

8. Urzędy centralne i ziemskie. 

9. Unie polsko-litewskie. Zasady ustrojowe 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zasady 

ustrojowe wymiaru sprawiedliwości. 



 

10. Polska w dobie zaborów. Źródła prawa. Ustrój 

społeczno-polityczny na ziemiach poszczególnych 

zaborów. 

11. Odbudowa władz centralnych polskich. Funkcja 

Tymczasowego Naczelnika Państwa. 18. 

Charakterystyka ustroju II Rp I poszczególnych 

konstytucji. 

12. Administracja centralna w II RP. Rodzaje i 

klasyfikacja administracji terytorialnej II RP. 

Samorząd terytorialny w II RP i jego unifikacja. 

13. Wymiar sprawiedliwości w II RP. Unifikacja i 

kodyfikacja prawa. Żródła prawa. 

14. Przemiany ustrojowe w Polsce w latach 80 i 90. XX 

wieku. 

11. Prawo rzymskie 

K_W02, K_W04, 

K_W05, K_U01, 

K_U04, K_U09, 

K_K01, K_K06 

1. Historia, systematyzacja i źródła prawa rzymskiego.  

2. Rzymski proces cywilny i jego przemiany. 

3. Prawo osobowe (osoby fizyczne i osoby prawne, 

zdolność do czynności prawnych). 

4. Prawo rodzinne: prawo małżeńskie, władza 

ojcowska, opieka i kuratela. 

5. Prawo rzeczowe: pojęcie rzeczy i ich podziały. 

6. Posiadanie i inne prawa rzeczowe. 

7. Pojęcie, nabycie i utrata prawa własności. 

8. Prawa na rzeczycudzej. 

9. Cechy ogólne zobowiązań. 

10. Umocnienie, przeniesienie i umorzenie zobowiązań. 

11. Kontrakty i pacta. 

12. Zobowiązania jak gdyby z kontraktu, z deliktu i jak 

gdyby z deliktu oraz zaciągnięte przez osoby alieni 

iuris. 

13. Prawo spadkowe – ogólna charakterystyka. 

14. Powołanie do spadku. 

15. Nabycie spadku. 

12. 
Instytucje 

ochrony prawa 

K_W01, K_W04, 

K_U01, K_U02, 

K_U14, K_K01, 

K_K05 

1. Pojęcie i rodzaje ochrony prawnej. Pojęcie i zasady 

wymiaru sprawiedliwości. 

2. Pojęcie i klasyfikacja instytucji ochrony prawa. 

3. Sądy i trybunały (sądy powszechne, sądy wojskowe, 

Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, Trybunał 

Konstytucyjny, Trybunał Stanu) 

4. Inne organy rozstrzygające (Krajowa Izba 

Odwoławcza, Wojewódzkie komisje do Spraw 

Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, samorządowe 

kolegia odwoławcze, sądy polubowne, izby morskie, 

Komisja Prawa Autorskiego, Urząd Patentowy RP) 



 

5. Organy kontroli legalności (Najwyższa Izba Kontroli, 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Prokuratoria 

Generalna RP, prokuratura, policja, Centralne Biuro 

Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów) 

6. Rzecznicy i organy obsługi prawnej Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, rzecznicy 

patentowi, adwokatura, radcowie prawni, notariat, 

komornicy sądowi, doradcy podatkowi). 

13. 

Prawo 

administracyjne 

– część ogólna 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcia ogólne (prawo administracyjne, 

administracja, administracja publiczna, stosunek 

administracyjnoprawny, sytuacja 

administracyjnoprawna) 

2. Zasady ogólne prawa administracyjnego 

3. Źródła prawa administracyjnego (pojęcie, 

klasyfikacja, źródła prawa stanowione przez organy 

centralne, akty prawa miejscowego, akty prawa 

wewnętrznego, swoiste źródła prawa, ogłaszanie 

aktów normatywnych, zagadnienia legislacyjne) 

4. Formy działania administracji publicznej (pojęcie, 

klasyfikacja) 

5. Czynności administracyjnoprawne 

6. Akt administracyjny 

7. Uznanie administracyjne 

8. Inne formy działania administracji publicznej 

(działania faktyczne administracji, umowy 

cywilnoprawne, porozumienia administracyjne, 

promesa administracyjna, ugoda administracyjna, 

umowy administracyjne, akty i czynności 

egzekucyjne) 

9. Milczenie i bezczynność administracji 

14. 
Logika 

prawnicza 

K_W01, K_W02, 

K_W11, K_U01, 

K_U09, K_U12, 

K_K01, K_K02 

1. Pojęcie logiki: logika formalna, semiotyka 

(semantyka, syntaktyka, pragmatyka), metodologia 

nauk) 

2. Podstawowe pojęcia semiotyki: znak, wyrażenie 

językowe, nazwa, zdanie, spójnik, operator, 

ułamkowa charakterystyka funktorów, spójność 

syntaktyczna 

3. Rachunek nazw i stosunki między zakresami nazw 

4. kwadrat logiczny, przekształcenia zdań 

kategorycznych (konwersja, obwersja, 

kontrapozycja, inwersja), tryb sylogistyczny, prawa 

sylogizmu 

5. Klasyczny rachunek zdań: definicje spójników 

prawdziwościowych i wzajemna definiowalność 

spójników 



 

6. Klasyczny rachunek zdań: pojęcie tautologii KRZ, 

metody rozstrzygania: zerojedynkowa (tabelkowa), 

metoda nie wprost, metoda diagramów rozkładu. 

Wynikanie logiczne. 

7. Teoria definicji 

8. Rozumowania, argumentacja prawnicza 

15. 
Informatyka dla 

prawników 

K_W01, K_W10, 

K_W11, K_U07, 

K_U13, K_K01, 

K_K02 

1. Charakterystyka informatyki prawniczej oraz jej 

historia. 

1. Zagadnie techniczne obejmujące hardware oraz 

software. 

2. Społeczeństwo informacyjne, Internet i jego wpływ 

na organizację pracy prawnika. 

3. Systemy informacji prawa, ich rodzaje, funkcje i 

budowa. Wyszukiwanie informacji w prawniczych 

bazach danych, tj. : Systemie Informacji Prawnej 

Legalis, Systemie Informacji Prawnej Lex, 

Internetowym Systemie Aktów Prawnych, Portalu 

Orzeczeń Sądów Powszechnych, Centralnej Bazie 

Orzeczeń Sądów Administracyjnych, Internetowym 

Portalu Orzeczeń́ Trybunału Konstytucyjnego. 

4. Zarządzanie informacją z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych. 

5. Poufność oraz integralność informacji. 

6. Podpis elektroniczny w polskim systemie prawnym. 

7. Elektroniczny obieg dokumentów. 

8. Dostęp do rejestrów sądowych i innych rejestrów. 

9. Ochrona prywatności w pracy prawnika. 

10. Przestępczość teleinformatyczna 

11. Nowoczesne systemy i narzędzia teleinformatyczne w 

pracy prawnika 

16. 

Prawo 

administracyjne 

– część 

ustrojowa 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie i zakres ustrojowego prawa 

administracyjnego 

2. Podmioty administracji (organ administracji, zakład 

administracyjny, fundacje, samorządy, inne 

podmioty) 

3. Zasady organizacji podmiotów administracji 

4. Podział terytorialny 

5. Prezydent RP 

6. Organizacja administracji rządowej: Rada Ministrów, 

Prezes Rady Ministrów, ministrowie, pełnomocnicy 

RM, inne centralne organy administracji rządowej, 

wojewodowie, wojewódzka administracja zespolona, 

wojewódzka administracja niezespolona 

7. Inne organy administracji państwowej: Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji  

8. Organizacja samorządu terytorialnego: organy 



 

samorządu gminnego, organy samorządu 

powiatowego i organy samorządu województwa 

8. Ogłaszanie aktów administracyjnych. 

9. Nadzór nad samorządem terytorialnym. 

17. 
Prawo cywilne – 

część ogólna 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U04, K_U14, 

K_K01, K_K06, 

1. Pojęcie i źródła prawa cywilnego. 

2. Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego. 

3. Podmioty prawa cywilnego. Osoby fizyczne. 

Ochrona dóbr osobistych osób fizycznych. Osoby 

prawne. Jednostki organizacyjne niebędące osobami 

prawnymi, lecz posiadające zdolność prawną. Pojęcie 

zdolności prawnej i zdolności do czynności 

prawnych. 

4. Przedmiot stosunku cywilnoprawnego. Rzeczy 

ruchome i nieruchome. Pozostałe przedmioty 

stosunków cywilnoprawnych. Pojęcie majątku. 

5. Treść stosunku cywilnoprawnego. Pojęcie prawa 

podmiotowego. Ochrona praw podmiotowych. 

6. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych. 

7. Forma czynności prawnych. Sposoby zawarcia 

umowy. 

8. Wady oświadczenia woli. 

9. Przedstawicielstwo. Przedstawicielstwo ustawowe, 

Pełnomocnictwo. Prokura. 

10. Przedawnienie roszczeń. 

18. Prawo karne 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U05, 

K_U14, K_K01, 

K_K05, K_K06 

1. Pojęcie i podziały prawa karnego.  

2. Cele i funkcje prawa karnego.  

3. Zasady prawa karnego.  

4. Nauki pomocnicze prawa karnego.  

5. Źródła prawa karnego, stosowanie ich przepisów oraz 

ich obowiązywanie.  

6. Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw.  

7. Zasady odpowiedzialności karnej.  

8. Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw.  

9. Okoliczności uchylające bezprawność i okoliczności 

wyłączające winę.  

10. 9.Kary i środki karne.  

11. Przepadek i środki kompensacyjne.  

12. Środki zabezpieczające i środki probacyjne.  

13. Powrót do przestępstwa.  

14. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar.  

15. Przedawnienie i zatarcie skazania.  

16. Amnestia, abolicja i ułaskawienie. 



 

19. 

Prawo 

międzynaro-

dowe publiczne 

K_W02, K_W03, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

K_U08, K_K01, 

K_K06 

1. Zagadnienia wprowadzające: historia prawa 

międzynarodowego, podstawowe pojęcia i instytucje 

w prawie międzynarodowym publicznym, definicja 

prawa międzynarodowego, różnice i podobieństwa 

między prawem międzynarodowym publicznym a 

prawem międzynarodowym prywatnym, 

międzynarodowe prawo gospodarcze, systemy 

normatywne w stosunkach międzynarodowych, 

2. Źródła prawa międzynarodowego publicznego, 

zasady prawa międzynarodowego, pojęcie 

suwerenności w prawie międzynarodowym 

3. Prawo traktatów: definicje umowy międzynarodowej, 

klasyfikacja umów, zawieranie, wypowiadanie i 

wygaśnięcie umowy międzynarodowej 

4. Ogólne instytucje prawa międzynarodowego: pojęcie 

uznania międzynarodowego, sukcesja, 

odpowiedzialność państw i organizacji 

międzynarodowych 

5. Podmioty prawa międzynarodowego: państwo i jego 

położenie prawne w prawie międzynarodowym, 

organizacje międzynarodowe, jednostka w prawie 

międzynarodowym, inne podmioty. 

6. Terytorium w prawie międzynarodowym: definicja 

terytorium, podział, granice w prawie 

międzynarodowym, nabycie i utrata terytorium, 

status rzek międzynarodowych 

7. Ludność w prawie międzynarodowym: pojęcie 

obywatelstwa, prawa i obowiązki obywatela wobec 

państwa i państwa wobec obywatela(ochrona 

dyplomatyczna) 

8. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych, 

prawo dyplomatyczne (nawiązywanie stosunków 

dyplomatycznych, utrzymywanie i zadania misji oraz 

kończenie misji dyplomatycznej). 

9. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych: 

definicja sporu międzynarodowego, środki 

pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych 

ze szczególnym uwzględnieniem sądów 

międzynarodowych 

10. Prawo konfliktów zbrojnych: definicja konfliktu 

zbrojnego, ius ad bellum a ius in bello, rozpoczęcie 

trwanie i zakończenie konfliktów zbrojnych, ochrona 

ofiar konfliktów zbrojnych prawo genewskie i prawo 

haskie, konflikty zbrojne nie mające charakteru 

międzynarodowego 

11. Przyczyny i skutki nieważność umowy 

międzynarodowej, klauzula rebus sic stantibus. 



 

12. Stosowanie przymusu w stosunkach 

międzynarodowych, interwencja humanitarna. 

13. Cudzoziemcy, ekstradycja, prawo azylu. 

14. Sądy i trybunały międzynarodowe 

15. Analiza orzecznictwa MTS 

19a. 
International 

Public Law 

KW_02, KW_03, 

K_W06, K_U02, 

K_U02, K_U04, 

K_U08, K_K01, 

K_K_06 

1. Introductory issues: the history of international law, 

basic concepts and institutions in public international 

law, the definition of international law, differences 

and similarities between public international law and 

private international law, international economic law, 

normative systems in international relations, 

2. Sources of public international law, principles of 

international law, the concept of sovereignty in 

international law 

3. The law of treaties: definitions of an international 

agreement, classification of agreements, conclusion, 

termination and termination of an international 

agreement 

4. General institutions of international law: the concept 

of international recognition, succession, the 

responsibility of states and international organizations 

5. Subjects of international law: the state and its legal 

position in international law, international 

organizations, an individual in international law, other 

entities. 

6. Territory in international law: definition of territory, 

division, borders in international law, acquisition and 

loss of territory, the status of international rivers 

7. Population in international law: the concept of 

citizenship, rights and obligations of a citizen towards 

the state and the state towards the citizen (diplomatic 

protection) 

8. State organs in international relations, diplomatic law 

(establishing diplomatic relations, maintaining and 

assigning missions and completing a diplomatic 

mission). 

9. Peaceful settlement of international disputes: 

definition of an international dispute, measures for the 

peaceful settlement of international disputes with 

particular emphasis on international courts 

10. Law of armed conflicts: definition of armed conflict, 

ius ad bellum a ius in bello, beginning and ending of 

armed conflicts, protection of victims of armed 

conflicts Geneva law and Hague law, armed conflicts 

not having an international character 

11. Restrictions on the exercise of territorial authority 

(easements, transit, military bases, lease, 

demilitarization and neutralization), air and space. 

12. Foreigners, extradition, the right to asylum. 



 

13. Consular law (establishing consular relations, 

maintaining and tasks of the mission and ending the 

consular mission). 

14. International courts and tribunals 

15. Analysis of the ICJ case law 

20 
Prawo własności 

intelektualnej 

K_W02, K_W05, 

K_W09, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

K_K01, K_K06 

1. Źródła prawa w zakresie własności intelektualnej 

2. Rozwój prawa własności intelektualnej 

3. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw 

pokrewnych 

4. Przedmiot i podmiot prawa własności intelektualnej 

5. Autorskie prawa osobiste i majątkowe 

6. Zakres dozwolonego użytku prywatnego i 

publicznego 

7. Ochrona prawa do wizerunku 

8. Plagiat – źródła prawa, pojęcia i istota plagiatu, 

odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia 

plagiatu w uczelniach wyższych. Odpowiedzialność 

dyscyplinarna studentów uczelni wyższych z tytułu 

popełnienia plagiatu 

9. Prawo autorskie w Internecie 

10. Charakterystyka prawa własności przemysłowej 

11. Prawo patentowe 

12. Prawo znaków towarowych 

21 
Archeologia 

prawa 

K_W01, K_W04, 

K_W11, K_U07, 

K_U08, K_K02, 

K_K07 

1. Zagadnienia wstępne: przedmiot badań, metody i 

źródła archeologii prawnej 

2. Archeologia prawna na tle podziałów tematycznych 

archeologii i klasyfikacji artefaktów 

3. Artefakty kultury prawnej społeczeństw pierwotnych 

(archeologia i etnografia) 

4. Artefakty kultury prawnej społeczeństw starożytnych 

(akropole, amfiktonie i inne) 

5. Historyczne miejsca i obiekty o znaczeniu prawnym 

(grody, zamki, ratusze i inne) 

6. Artefakty sądzenia i karania ( szubienice, pręgierze, 

krzyże pokutne i inne) 

7. Artefakty numizmatyki i mennictwa 

8. Artefakty praktyki administracyjnej i archiwistycznej 

9. Artefakty władzy sakralnej i świeckiej 

10. Znaki osobowo-własnościowe i znaki produkcji 

11. Podstawyochrony zabytków 

archeologicznoprawnych 

22 Prawo rzeczowe 
K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

1. Pojęcie prawa rzeczowego. 

2. Rodzaje i charakterystyka praw rzeczowych. 



 

K_U14, K_K01, 

K_K06, 

3. Struktura własnościowa. 

4. Treść prawa własności i jego granice. 

5. Prawo sąsiedzkie. 

6. Nabycie i utrata własności. 

7. Ochrona własności. 

8. Użytkowanie wieczyste. 

9. Odrębna własność lokali. 

10. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

11. Ograniczone prawa rzeczowe. 

12. Służebności – gruntowe, osobiste, przesyłu. 

13. Użytkowanie. 

14. Zastaw i jego rodzaje. Hipoteka i jej rodzaje. 

23 
Prawo 

finansowe 

K_W01, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_04, 

K_K01, K_K06 

1. Geneza finansów publicznych niezbędnych do 

realizacji zadań w celu realizacji potrzeb o 

charakterze publicznym. 

2. Pojęcie finansów publicznych i prawa finansowego, 

przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki 

finansowej oraz finansów, funkcje finansów 

publicznych. 

3. Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych 

(środki publiczne, dochody publiczne wydatki 

publiczne, przychody, rozchody, dług publiczny, 

deficyt, nadwyżka, budżet, Skarb Państwa). 

4. Przedmiot i źródła polskiego prawa finansowego. 

5. Jednostki sektora finansów publicznych. 

6. Prawo budżetowe – budżet państwa (geneza i 

charakter prawny budżetu, zasady budżetowe, 

klasyfikacja budżetowa, proces legislacyjny przy 

uchwalaniu ustawy budżetowej, wykonywanie 

budżetu państwa, kontrola wykonywania budżetu 

państwa). 

7. Prawo budżetowe – budżet jednostki samorządu 

terytorialnego (geneza i charakter prawny budżetu, 

zasady budżetowe, klasyfikacja budżetowa,proces 

legislacyjny przy uchwalaniu uchwały 

budżetowej,wykonywanie budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego,kontrola wykonywania 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego). 

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych. 

9. Prawo o dochodach i wydatkach państwa. 

10. Dochody jednostek samorządu terytorialnego, 

wydatki jednostek samorządu terytorialnego, mienie 

samorządowe. 



 

11. System podatków państwowych – ogólna 

charakterystyka. 

12. Podstawowe zagadnienia publicznego prawa 

bankowego 

13. Jednostki sektora finansów publicznych. 

14. Zasady budżetowe, klasyfikacja budżetowa, 

15. Proces legislacyjny przy uchwalaniu ustawy 

budżetowej, wykonywanie budżetu państwa, kontrola 

wykonywania budżetu państwa. 

24 
Postępowanie 

administracyjne 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U03, K_U14, 

K_K01, K_K02, 

K_K07 

1. Pojęcie, geneza oraz rozwój postępowania 

administracyjnego. 

2. Zakres stosowania kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. 

4. Organy prowadzące postępowanie i ich właściwość. 

5. Strona postępowania, jej pełnomocnik oraz podmioty 

na prawach strony. 

6. Terminy, wezwania, doręczenia, metryka sprawy, 

protokoły i adnotacje, udostępnianie akt. 

7. Wszczęcie postępowania administracyjnego. 

8. Dowody i postępowanie wyjaśniające. 

9. Mediacja w postępowaniu administracyjnym. 

10. Zawieszenie i umorzenie postępowania 

administracyjnego. 

11. Formy załatwiania spraw w postępowaniu 

administracyjnym (decyzja, postanowienie, milczące 

załatwienie sprawy, ugoda). 

12. Odwołanie od decyzji i postępowanie odwoławcze. 

Zażalenie na postanowienie i postępowanie 

zażaleniowe. 

13. Weryfikacja ostatecznych decyzji i postanowień. 

14. Postępowanie uproszczone. Postępowanie w 

sprawach administracyjnych kar pieniężnych. 

Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń. 

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków 

25 
Postępowanie 

karne 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U03, K_U14, 

K_K01, K_K02, 

K_K07 

1. Pojęcie i cele procesu karnego. 

2. Stadia procesu karnego i asady procesu karnego. 

3. Warunki dopuszczalności procesu. 

4. Organy postępowania karnego. 

5. Strony, przedstawiciele procesowi oraz 

przedstawiciel społeczny. 

6. Czynności procesowe i dowody. 

7. Środki przymusu. 

8. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji. 



 

9. Zwyczajne środki zaskarżenia i nadzwyczajne środki 

zaskarżenia. 

10. Postępowania szczególne i postępowania następcze. 

11. Źródła informacji o przestępstwie i wszczęcie 

postępowania przygotowawczego. 

12. Uprawnienia i obowiązki stron procesowych w 

postępowaniu przygotowawczym. 

13. Formy zakończenia postępowania 

przygotowawczego 

14. Rozprawa główna 

26 

Doktryny 

polityczne i 

prawne 

K_W01, K_W04, 

K_W11, K_U07, 

K_U08, K_U12, 

K_K02, K_K06 

1. Znaczenie doktryn i ideologii politycznych 

2. Jednostka i państwo: jak uprawomocnić istnienie 

państwa i prawa? 

3. Korzenie historyczne: teorie prawa naturalnego, 

umowy społecznej. 

4. Anarchizm. Liberalim. Utylitaryzm. Demokracja. 

Konserwatyzm. 

5. Socjalizm - Socjaldemokracja 

6. Marksizm - Komunizm 

7. Nacjonalizm. Faszyzm 

8. Fundamentalizm religijny 

9. Globalizm. Populizm 

10. Podsumowanie: Przyszłość politycznych doktryn 

26a 
Political and 

legal doctrines 

K_W01, K_W04, 

K_W11, K_U07, 

K_U08, K_U12, 

K_K02, K_K06 

1. The importance of doctrines and political ideologies  

2. The individual and the state: how to legitimize the 

existence of the state and the law? 

3. Historical roots: theories of natural law, the social 

contract.  

4. Anarchism  

5. Liberalism  

6. Utilitarianism  

7. Democracy  

8. Conservatism 

9. Socialism - Social Democracy  

10. Marxism – Communism. Nationalism. Fascism  

11. Religious fundamentalism  

12. Globalism. Populism 

11. Summary: The future of political doctrines 

27 
Wychowanie 

fizyczne IV, V 
 

1. Zajęcia organizacyjne, zapoznanie zasadami BHP, 

tematyką zajęć i formą zaliczenia przedmiotu. 

Wskazanie studentom elektronicznych źródeł 

informacyjnych na temat wybranych zajęć 

wychowania fizycznego.  



 

2. W zależność od dokonanego wyboru: a. Ćwiczenia 

oddechowo - koordynacyjne, ( kontrola sprawności 

ogólnej grupy).  

a. Ćwiczenia kształtujące sylwetkę - ABT ABS.  

b. Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne .  

c. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie obręczy górnej 

oraz kręgosłupa z użyciem stepów i ciężarków.  

d. Ćwiczenia relaksacyjne - trening autogenny wg 

Shultza  

e. Opanowanie rytmicznego poruszania się.  

f. Tworzenie krótkich układów tanecznych.  

g. Nauka i doskonalenie kroków podstawowych 

tańca latynoamerykańskiego, standardowego, 

towarzyskiego nowoczesnego  

h. Biegi wytrzymałość biegowa  

i. Piłka siatkowa  

j. Bezpieczeństwo na basenach i wodach otwartych,  

k. Zasady bezpieczeństwa nad wodą i elementy 

samoratownictwa  

l. Nauka i doskonalenie pływania różnymi stylami  

m. Nauka skoków do wody i nawrotów 

28 
Prawo 

zobowiązań 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U04, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Źródła prawa zobowiązań. 

2. Pojęcie zobowiązania. Strony stosunku 

zobowiązaniowego. Powstanie stosunku 

zobowiązaniowego. 

3. Pojęcie i rodzaje świadczeń. Świadczenie 

odszkodowawcze. Odpowiedzialność 

odszkodowawcza. 

4. Pojęcie zobowiązania umownego. 

5. Zasada swobody umów. Systematyka umów. Treść i 

forma umów. Dodatkowe zastrzeżenia umowne. 

6. Przygotowanie zawarcia umowy. Umowa 

przedwstępna. 

7. Wzorce umów. Umowy konsumenckie. Umowy 

odnoszące się do osób trzecich. 

8. Pojęcie i systematyka czynów niedozwolonych. 

Naprawienie szkody wynikłej z czynu 

niedozwolonego. 

9. Bezpodstawne wzbogacenie. Nienależne 

świadczenie. 

10. Zabezpieczenie wierzytelności. 

11. Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań. 

12. Wielość dłużników lub wierzycieli 

13. Zmiana wierzyciela lub dłużnika. 

14. Wygaśnięcie zobowiązania. 



 

15. Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności 

dłużnika. 

29 Prawo pracy 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

K_U15, K_K01, 

K_K06 

1. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny. 

2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. 

3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. 

4. Czas pracy. 

5. Urlopy pracownicze. 

6. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. 

7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

8. Zbiorowe prawo pracy i organizacje związkowe. 

9. Spory o roszczenia ze stosunku pracy (roszczenia 

pracownika i pracodawcy). 

10. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

11. Umowa o pracę 

12. Podstawowe normy czasu pracy 

13. Urlopy pracownicze 

14. Telepraca 

15. Zatrudnienie tymczasowe 

30 
Postępowanie 

cywilne 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U03, K_U14, 

K_K01, K_K02, 

K_K07 

1. Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego. 

2. Pojęcie i charakter prawa postępowania cywilnego. 

3. Stosunek prawa postępowania cywilnego do 

materialnego prawa cywilnego. 

4. Źródła prawa postępowania cywilnego. 

5. Zasięg obowiązywania norm prawa procesowego. 

6. Rodzaje postępowania cywilnego. 

7. Droga sądowa w sprawach cywilnych. 

8. Stosunek sądowego postępowania cywilnego do 

innych postępowań. 

9. Naczelne zasady postępowania cywilnego. 

10. Przesłanki postępowania cywilnego. 

11. Organizacja, właściwość i skład sądu w postępowaniu 

cywilnym. 

12. Czynności procesowe. Posiedzenia sądowe. 

13. Powództwo i jego rodzaje. Zmiana powództwa. 

14. Koszty postępowania cywilnego. 

15. Międzynarodowe postępowanie cywilne 

31. 
Prawa 

człowieka 

K_W02, K_W03, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U08, 

K_K01, K_K07 

1. Prawa osobiste: prawo do życia, zakaz tortur, zakaz 

niewolnictwa, wolność i bezpieczeństwo osobiste, 

gwarancje proceduralne przed sądami, prawo do 

prywatności, małżeństwa, życia rodzinnego, 

2. Wolności i prawa polityczne, równość i zakaz 

dyskryminacji, obowiązki państwa związane z 

prawami człowieka. 



 

3. Prawa ekonomiczne i społeczne. Obowiązki państw, 

prawo do pracy, prawo do odpowiedniego standardu 

życia, schronienia i opieki, prawo do ubezpieczenia 

społecznego, prawo do zdrowia. 

4. Prawa kulturalne: prawo do tożsamości kulturalnej, 

do uczestniczenia w życia kulturalnym, do nauki, do 

twórczości, do ochrony interesów moralnych i 

materialnych wynikających z działalności naukowej i 

artystycznej, do informacji, do korzystania z postępu 

naukowego i do uczestniczenia w międzynarodowej 

współpracy kulturalnej 

5. Prawo osób należących do dyskryminowanych grup: 

prawa kobiet; dzieci; mniejszości narodowych, 

etnicznych, językowych i religijnych; ludów 

tubylczych, cudzoziemców oraz robotników 

migrantów. 

6. Współczesne wyzwania praw człowieka 

7. Praktyka działania ETPC – orzecznictwo i 

wykonawstwo orzeczeń 

8. Polska w systemie praw człowieka i widzące polskie 

sprawy przed ETPC 

9. Pojęcie praw człowieka, prawa człowieka a prawa 

obywatela, istota i filozofia praw człowieka, religia, 

prawo natury. 

10. Rozwój oraz podstawowe dokumenty regulujące 

międzynarodowy system praw człowieka: Karta 

Narodów Zjednoczonych., „Konstytucja” Praw 

Człowieka, ważniejsze umowy ONZ dotyczące praw 

człowieka. 

11. Prawa osobiste i polityczne: prawo do życia, zakaz 

tortur, zakaz niewolnictwa, wolność i bezpieczeństwo 

osobiste, gwarancje proceduralne przed sadami, 

prawo do prywatności, małżeństwa, życia 

rodzinnego, wolności i prawa polityczne, równość i 

zakaz dyskryminacji, obowiązki państwa związane z 

prawami człowieka. 

12. Prawa ekonomiczne i społeczne. Obowiązki państw, 

prawo do pracy, prawo do odpowiedniego standardu 

życia, schronienia i opieki,prawo do ubezpieczenia 

społecznego, prawo do zdrowia. 

13. Prawa kulturalne: prawo do tożsamości kulturalnej, 

do uczestniczenia w życia kulturalnym, do nauki, do 

twórczości, do ochrony interesów moralnych i 

materialnych wynikających z działalności naukowej i 

artystycznej, do informacji, do korzystania z postępu 

naukowego i do uczestniczenia w międzynarodowej 

współpracy kulturalnej 

14. Systemy ochrony praw człowieka. Regionalne i 

uniwersalne mechanizmy ochrony. 



 

15. Europejskie systemy ochrony praw człowieka. 

System Rady Europy oparty na europejskiej 

konwencji o ochronie praw człowieka i 

podstawowych wolności. Europejski Trybunał Praw 

Człowieka. System Unii Europejskiej. Karta Praw 

Podstawowych. Organy ochronypraw człowieka w 

OBWE. Prawa człowieka w dokumentach Unii 

Europejskiej. 

31a Human rights 

K_W02,K_W03,K

_W06,K_U01, 

K_U02,K_U08, 

K_K01,K_K07 

1. The concept of human rights, human rights and the 

rights of the citizen, the essence and philosophy of 

human rights, religion, the law of nature. 

2. Development and basic documents regulating the 

international human rights system: Charter of the 

United Nations, "Constitution" of Human Rights, 

major UN human rights agreements. 

3. Personal and political rights: the right to life, 

prohibition of torture, prohibition of slavery, personal 

freedom and security, procedural guarantees before 

courts, the right to privacy, marriage, family life, 

political freedoms and rights, equality and non-

discrimination, state obligations related to human 

rights. 

4. Economic and social rights. State obligations, the 

right to work, the right to an adequate standard of 

living, shelter and care, the right to social security, the 

right to health. 

5. Cultural rights: the right to cultural identity, to 

participate in cultural life, to study, to creativity, to 

the protection of moral and material interests arising 

from scientific and artistic activities, to information, 

to benefit from scientific progress and to participate 

in international cultural cooperation 

6.  Systems of human rights protection. Regional and 

universal protection mechanisms. 

7. European systems of human rights protection. The 

system of the Council of Europe based on the 

European Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms. European Court 

of Human Rights. The system of the European Union. 

Charter of Fundamental Rights. Human rights 

protection bodies in the OSCE. Human rights in the 

documents of the European Union 

8. Other regional human rights systems: inter-American 

human rights protection system, the African human 

rights protection system. 

9. Political freedoms and rights, equality and non-

discrimination, state obligations related to human 

rights. 

10. The rights of persons belonging to discriminated 



 

groups: women's rights; kids; national, ethnic, 

linguistic and religious minorities; indigenous 

peoples, foreigners and migrant workers. 

11. Contemporary challenges of human rights 

12. The practice of the ECHR - jurisprudence and 

execution of judgments 

16. Poland in the human rights system and seeing Polish 

matters before the ECHR 

32 
Prawo 

podatkowe 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

K_U14, K_K01, 

K_K06 

1. Pojęcie i geneza podatku; zasady podatkowe, aspekt 

prawny i ekonomiczny podatku; klasyfikacje 

podatków, funkcje podatku. Elementy konstrukcji 

podatku i cechy podatku. 

2. Pojęcie i zakres prawa podatkowego. Wykładnia 

przepisów prawa podatkowego. 

3. Relacje między prawem podatkowym a prawem 

cywilnym. 

4. Sankcje w prawie podatkowym. Interpretacje 

przepisów prawa podatkowego. Instytucje 

zobowiązań podatkowych. Odpowiedzialność 

następców prawnych i osób trzecich w prawie 

podatkowym. 

5. Ogólna charakterystyka polskiego systemu 

podatkowego. Państwowe podatki bezpośrednie. 

Podatki pośrednie. Podatki i opłaty stanowiące 

dochód gmin. 

6. Odpowiedzialność karnoskarbowa – przestępstwa i 

wykroczenia skarbowe. Wprowadzenie do prawa 

podatkowego Unii Europejskiej. Wprowadzenie do 

międzynarodowego prawa podatkowego. 

7. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe. 

8. Zasady zapłaty podatku. 

9. Nadpłata podatku. 

10. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania 

podatkowe. 

11. Podatki dochodowe. Podatki obrotowe. Podatki 

majątkowe. 

33 
Etyka prawnicza 

(e-learning) 

K_W01, K_W04, 

K_W13, K_U_07, 

K_U11, K_K03, 

K_K06, K_K08  

1. Podstawowe definicje – etyka, moralność 

2. Działy etyki, znaczenie etyki 

3. Zasady etyki prawniczej 

4. Wybrane etyczne aspekty pracy prawnika 

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna związana z 

naruszeniem zasad etyki zawodowej 

6. Etyka zawodowa sędziego i prokuratora 

7. Etyka zawodowa adwokata, radcy prawnego, 

notariusza i komornika sądowego 

8. Etyka prawnika a konflikt interesów i korupcja 
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Prawo 

gospodarcze 

publiczne 

K_W02, K_W06, 

K_W13, K_U02, 

K_U04, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Charakterystyka publicznego prawa gospodarczego: 

przedmiot, funkcje i źródła publicznego prawa 

gospodarczego 

2. Państwo a gospodarka 

3. Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego 

4. Podmioty administracji gospodarczej 

5. Pojęcie i charakterystyka przedsiębiorcy 

6. Samorząd gospodarczy i zawodowy 

7. Ochrona konkurencji i konsumentów 

8. Prawo uczciwej konkurencji 

9. Prawo ochrony równości konkurowania: prawo 

zamówień publicznych, pomoc publiczna dla 

przedsiębiorców 

10. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa i 

gospodarka komunalna 

11. Pojęcie, charakterystyka, prawa i obowiązki 

przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

12. Ochrona konkurencji. Ochrona konsumentów. 

13. Prawo ochrony równości konkurowania: prawo 

zamówień publicznych, pomoc publiczna dla 

przedsiębiorców. 

14. Działalność gospodarcza Skarbu Państwa i 

gospodarka komunalna. 

15. Samorząd gospodarczy i zawodowy 

35 
Prawo 

europejskie 

K_W03,K_W06, 

K_U01, K_U02, 

K_U04, K_U08, 

K_K06 

1. Wprowadzenie do przedmiotu, zapoznanie z 

kluczowymi pojęciami i datami w integracji 

europejskiej. 

2. Podstawowe informacje na temat instytucji 

wspólnotowych i ich kompetencji. Geneza Unii 

Europejskiej, różnice między Unią Europejską a 

Wspólnotami Europejskimi, Unia Europejska w 

systemie prawa międzynarodowego. 

3. System instytucjonalny UE: Parlament UE, Rada 

europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja 

Europejska, Komitety doradcze. Komitet 

Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, 

Trybunał Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny 

i Europejski bank Inwestycyjny: podstawy 

traktatowe, skład, tryb kreacji, kompetencje, zakres 

zadań, organizacja wewnętrzna, sposób 

podejmowania decyzji. 

4. Instytucje wymiaru sprawiedliwości. Trybunał 

Sprawiedliwości, Sąd, podstawy traktatowe, skład, 

tryb kreacji, kompetencje, zakres zadań, organizacja 

wewnętrzna, sposób podejmowania decyzji oraz 

system skarg wnoszonych do Trybunału 



 

Sprawiedliwości. 

5. Konsekwencje wyroków Trybunału Sprawiedliwości 

dla instytucji, państw i obywateli, specyfika 

postępowań prejudycjalnych, znaczenie orzeczeń 

prejudycjalnych dla sądów krajowych. 

6. Wykładnia prawa europejskiego na podstawie 

praktyki orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości i 

Sądu jako szczególny rodzaj sądu. 

7. Swobody w prawie wspólnotowym, podstawy 

traktatowe, znaczenie swobód dla obywatela, system 

ochrony swobód. 

8. Sprawy Polskie w TSUE 

9. Konsekwencje wyroków Trybunału Sprawiedliwości 

dla instytucji, państw i obywateli, specyfika 

postępowań prejudycjalnych, znaczenie orzeczeń 

prejudycjalnych dla sądów krajowych. 

10. Swobody w prawie wspólnotowym, podstawy 

traktatowe, znaczenie swobód dla obywatela, system 

ochrony swobód. 

11. Polityka konkurencji, polityka UE w sferze 

gospodarczej i transportowej 

12. Polityka rolna i leśna oraz polityka rybołówstwa; 

ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, 

programy pomocowe z dotyczące środowiska. 

13. Polityka regionalna i spójności, fundusze europejskie, 

sposoby ich alokacji, instytucje pośredniczące, 

programy w ramach aktualnego okresu 

budżetowania. 

14. Polityka społeczna i polityka zatrudnienia, regulacje 

polityki kulturalnej. 

15. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości, współpraca UE z organizacjami 

międzynarodowymi i państwami spoza UE. 



 

35a European Law 

K_W03,K_W06, 

K_U01, K_U02, 

K_U04, K_U08, 

K_K06 

1. Introduction to the subject, familiarization with key 

terms and dates in European integration. Basic 

information on the community institutions and their 

competences. 

2. The genesis of the European Union, differences 

between the European Union and the European 

Communities, the European Union in the system of 

international law. 

3. The EU institutional system: the EU Parliament, the 

European Council, the Council of the European 

Union, the European Commission, Advisory 

Committees. Economic and Social Committee, 

Committee of the Regions, Court of Auditors, 

European Central Bank and European Investment 

Bank: treaty basis, composition, the procedure of 

creation, competences, the scope of tasks, internal 

organization, method of making decisions. 

4. Institutions of the judiciary. The Court of Justice, the 

Court, the basis of the treaty, composition, procedure 

of creation, competences, the scope of tasks, internal 

organization, manner of making decisions and the 

system of complaints brought to the Court of Justice. 

5. Consequences of the judgments of the Court of 

Justice for institutions, states and citizens, the 

specificity of preliminary ruling proceedings, the 

importance of preliminary rulings for national courts. 

6. The interpretation of European law based on the 

jurisprudence of the Court of Justice and the General 

Court as a specific type of court. 

7. Freedoms in the community law, treaty bases, the 

meaning of freedoms for the citizen, the system of 

protection of freedoms 

36 
Prawo 

spadkowe 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie i skład spadku. 

2. Dziedziczenie. Zagadnienia ogólne. 

3. Dziedziczenie ustawowe. 

4. Dziedziczenie testamentowe. 

5. Sytuacja prawna spadkobiercy. 

6. Zachowek. 

7. Wspólność majątku spadkowego i dział spadku. 

8. Umowy dotyczące spadku. 

9. Umowa o zbycie spadku lub udziału w spadku. 

Zbycie poszczególnych przedmiotów należących do 

spadku lub udziałów w tych przedmiotach. 

10. 10. Dziedziczeniegospodarstwrolnych.11. Umowa o 

zbycie spadku lub udziału w spadku. Zbycie 

poszczególnych przedmiotów należących do spadku 

lub udziałów w tych przedmiotach. 



 

37 

Prawo 

samorządu 

terytorialnego 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie samorządu i jego rodzaje 

2. Pojęcie samorządu terytorialnego 

3. Rys historyczny samorządu terytorialnego w Polsce 

4. Źródła prawa samorządowego 

5. Organizacja samorządu gminnego 

6. Organizacja samorządu powiatowego 

7. Organizacja samorządu województwa 

8. Organizacja miasta stołecznego Warszawy 

9. Zadania realizowane przez jednostki samorządu 

terytorialnego 

10. Organizacja współdziałania samorządowego 

11. Nadzór nad samorządem terytorialnym 

38 

Prawo 

międzynaro-

dowe prywatne 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U01, K_U02, 

K_U08, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego 

(umowy międzynarodowe, akty prawa Unii 

Europejskiej, regulacje krajowe) 

2. Prawo materialne jednolite –tworzenie, wykładnia, 

rezultaty. 

3. Międzynarodowe postępowanie cywilne, jurysdykcja 

krajowa, uznanie i wykonanie orzeczeń, współpraca 

międzypaństwowa, zagraniczne dokumenty 

urzędowe, międzynarodowy arbitraż handlowy. 

4. Zagadnienia kolizyjne: w tym: pojęcie i zakres, 

źródła pochodzenia wewnętrznego, wspólnotowego i 

międzynarodowego oraz ich wzajemny stosunek, 

struktura normy jurysdykcyjnej i kolizyjnej, rodzaje 

przepisów i norm jurysdykcyjnych i kolizyjnych, 

stosowanie normy kolizyjnej, ustalenie treści i 

stosowanie właściwego prawa obcego, przypadki 

odmowy zastosowania właściwego prawa i odmowy 

uznania lub wykonania zagranicznego orzeczenia. 

5. Prawo właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa 

cywilnego – stan prawny wynikający ze źródeł o 

genezie krajowej, unijnej i międzynarodowej, w tym: 

prawo osobowe, prawo rodzinne, prawo opiekuńcze, 

prawo rzeczowe i prawo własności intelektualnej, 

prawo zobowiązań umownych i pozaumownych, 

prawo spadkowe. 

6. Prawo obcych – normy regulujące pozycję prawną 

cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych w 

sferze prawa prywatnego. 

39. 
Postępowanie 

podatkowe 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U03, K_U14, 

K_K01, K_K02, 

K_K07 

1. Pojęcie oraz miejsce postępowania podatkowego w 

systemie procedur podatkowych. 

2. Zasady ogólne postępowania podatkowego. 

3. Organy podatkowe i ich właściwość. 

4. Strona postępowania podatkowego, jej pełnomocnik 

oraz podmioty na prawach strony. 



 

5. Terminy, wezwania, doręczenia, protokoły i 

adnotacje, udostępnianie akt. 

6. Wszczęcie postępowania podatkowego. 

7. Dowody i postępowanie wyjaśniające. 

8. Zawieszenie i umorzenie postępowania 

podatkowego. 

9. Decyzja i postanowienie. 

10. Odwołanie od decyzji i postępowanie odwoławcze. 

11. Zażalenie na postanowienie i postępowanie 

zażaleniowe. 

12. Weryfikacja ostatecznych decyzji i postanowień. 

13. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń 

w sprawach podatkowych. 

14. Wszczęcie postępowania podatkowego. Protokoły i 

adnotacje 

15. Dowody i postępowanie wyjaśniające. Decyzja i 

postanowienie. 

 

40. 

Prezentacje 

publiczne i 

retoryka 

prawnicza 

K_W11, K_U05, 

K_U12, K_K02 

1. Zasady prezentacji publicznych. 

2. Wystąpienia publiczne prawników. 

3. Wystąpienia publiczne – analiza kazusów. 

4. Wystąpienia publiczne – warsztaty. 

5. Pojęcie i działy retoryki. 

6. Działy retoryki klasycznej. 

7. Style mowy i typy argumentacji. 

8. Formy i figury retoryczne. 

9. Sztuka improwizacji. 

10. Sztuka kompozycja. 

11. Mnemonika. 

12. Sztuka wysłowienia. 

13. Sztuka wygłoszenia. 

14. Mowy sądowe – analiza kazusów. 

15. Mowy sądowe – warsztaty. 

41 Prawo handlowe 

K_W02, K_W06, 

K_U01, K_U02, 

K_U04, K_K05, 

K_K06 

1. Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie 

prawa 

2. Źródła prawa handlowego 

3. Pojęcie przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa i 

działalności gospodarczej 

4. Prawo firmowe 

5. Prokura 

6. Prawo spółek – zagadnienia ogólne 

7. Spółka cywilna 



 

8. Spółki osobowe: spółka jawna, partnerska, 

komandytowa i komandytowo – akcyjna 

9. Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka 

akcyjna 

10. Łączenie, podział i przekształcanie spółek 

11. Pozostali uczestnicy obrotu gospodarczego 

12. Czynności handlowe 

13. Zabezpieczenie wierzytelności 

14. Sporządzanie projektów umów spółek 

15. .Sporządzanie pism procesowych w sprawach 

handlowych, wypełnianie dokumentów związanych z 

zakładaniem działalności gospodarczej 

42. 
Prawo rodzinne 

i opiekuńcze 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

K_U14, K_K01, 

K_K06 

1. Pojęcie prawa rodzinnego i jego miejsce w systemie 

prawa. 

2. Źródła prawa rodzinnego. 

3. Zasady prawa rodzinnego. 

4. Pokrewieństwo i powinowactwo 

5. Małżeństwo (zawarcie, przeszkody, ustanie, 

separacja, prawa i obowiązki, stosunki majątkowe) 

6. Pochodzenie dziecka (małżeństwie, 

pozamałżeńskie). 

7. Stosunki między rodzicami a dziećmi (prawa o 

obowiązki, reprezentacja). 

8. Przysposobienie (zasady, mechanizm, rodzaje, skutki 

prawne). 

9. Obowiązek alimentacyjny. 

10. Opieka 

11. Kuratela. 

43 

Prawo 

ubezpieczeń 

społecznych 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14 

K_K01, K_K06 

1. System ubezpieczeń społecznych. 

2. Krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem 

społecznym. 

3. Warunki nabycia prawa do świadczeń z 

ubezpieczenia społecznego. 

4. Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

5. Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczenia 

społecznego. 

6. Pracownicze ubezpieczenie społeczne. 

7. Ubezpieczenie chorobowe i inne świadczenia 

związane z chorobą. 

8. Ubezpieczenie emerytalne. 

9. Pracownicze plany kapitałowe. 

10. Ubezpieczenie rentowe. 

11. Ubezpieczenie wypadkowe. 



 

44 
Seminarium 

dyplomowe 

K_W02, K_W06, 

K_K07, K_U01, 

K_U02, K_U06, 

K_K02, K_K08 

1. Wprowadzenie do tematyki pisania prac 

dyplomowych, specyfika przygotowania prac 

dyplomowych na kierunku prawo. 

2. Wyjaśnienie konieczności przestrzegania ochrony 

własności intelektualnej i sposobów unikania pisania 

prac noszących znamiona plagiatu. 

3. Omówienie obszaru zagadnień mogących być 

przedmiotem prac dyplomowych na seminarium 

prowadzonym przez promotora. 

4. Metodologia pracy badawczej stosowanej przy 

przygotowywaniu prac dyplomowych, w 

szczególności formułowania tez, pytań badawczych 

oraz metod badawczych. 

5. Prezentacja konspektów oraz fragmentów prac 

dyplomowych przez uczestników seminarium oraz 

dyskusja nad nimi 

6. Omówienie wymogów formalnych opracowywania 

pracy dyplomowej: (zasady konstrukcji pracy, 

specyfika aparatu pojęć i definicji, korekta językowa, 

konstrukcja przypisów (nie tylko formalnych 

odsyłaczy) , wykaz źródeł i literatury (pozycje 

drukowane), źródła internetowe, korzystanie z 

elektronicznych baz danych. 

7. Wybór tematów prac dyplomowych przez studentów 

po konsultacji z promotorem. 

8. Prezentacje opracowań dotyczących wybranej 

tematyki seminarium. 

45 

Prawo 

zamówień 

publicznych 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K02, 

K_K04 

1. Rozwój prawa zamówień publicznych w Polsce. 

2. Pojęcie zamówień publicznych. 

3. Zakres podmiotowy zamówień publicznych. 

4. Wyłączenia przedmiotowe spod zamówień 

publicznych. 

5. Zasady udzielania zamówień publicznych. 

6. Ogłoszenia w zamówieniach publicznych. 

7. Przygotowanie postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia. 

8. Tryby udzielania zamówień publicznych. 

9. Specyfikacja warunków zamówienia 

10. Składanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty. 

11. Zawieranie umów w sprawach zamówień 

publicznych 

12. Środki ochrony prawnej w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

13. Organy właściwe w sprawach zamówień 

publicznych. Składanie ofert i wybór 

najkorzystniejszej oferty. 



 

14. Zawieranie umów w sprawach zamówień 

publicznych. 

15. Środki ochrony prawnej w zamówieniach 

publicznych 

46 
Prawo ochrony 

środowiska 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_K01, 

K_K06 

1. Prawo ochrony środowiska na szczeblu 

międzynarodowym, 

2. Prawo ochrony środowiska na szczeblu Unii 

Europejskiej, konstytucyjne podstawy ochrony 

środowiska, 

3. Prawne podstawy ochrony środowiska w Polsce, 

4. Podstawowe instytucje prawne z zakresu ochrony 

środowiska: dostęp do informacji o środowisku, 

udział społeczeństwa w ochronie środowiska, oceny 

oddziaływania na środowisko, 

5. Pozwolenia emisyjne, 

6. Podstawowe kierunki ochrony środowiska: ochrona 

wód, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, 

ochrona przyrody, 

7. Organy ochrony środowiska w Polsce; 

8. Środki finansowo-prawne ochrony środowiska 

9. Zagadnienia wprowadzające – terminologia 

10. Zasady ogólne Prawa ochrony środowiska 

11. Zarządzanie sprawami ochrony środowiska 

12. Procedury ocen oddziaływania na środowisko 

13. Dostęp do informacji o środowisku 

14. Instrumenty finansowo-prawne 

15. Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska 

 

47 Prawo socjalne 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_K14, 

K_K01, K_K06 

1. Zagadnienia wprowadzające. Geneza pomocy 

socjalnej, pojęcie pomocy socjalnej, prawne 

podstawy regulacji pomocy socjalnej, pomoc 

socjalna w systemie prawa, pomoc socjalna a 

ubezpieczenia społeczne, pomoc socjalna a prawo 

administracyjne. 

2. Pomoc społeczna w systemie prawa. Pojęcie pomocy 

społecznej, regulacja prawna, zasady ogólne, 

3. Pomoc społeczna w ustawie prawo o pomocy 

społecznej. Pojęcie i cele pomocy społecznej, zasady 

pomocy społecznej, zadania pomocy społecznej, 

prawo do świadczeń z pomocy społecznej, 

świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, 

świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej. 

4. Rodzina jako podmiot pomocy społecznej. Opieka 

nad rodziną i dzieckiem, organizacja pomocy 

społecznej, postępowanie w sprawie świadczeń z 

pomocy społecznej. 



 

5. Postępowanie w sprawie świadczeń. Ogólne zasady 

postępowania, ogólne zasady wypłaty świadczeń i 

zwrotu świadczeń´ nienależnie pobranych, 

postępowanie w sprawie zasiłków i ich wypłata, 

postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz 

orzekanie w sprawach emerytalno-rentowych, 

wypłata, zwrot, potrącenia i egzekucja z emerytur i 

rent, postępowanie w sprawach wypadku przy pracy 

i choroby zawodowej. 

6. Pozycja prawna pracownika socjalnego. Prawne 

regulacje zawodu pracownika socjalnego, wymogi i 

kwalifikacje dla pracowników socjalnych, pracownik 

socjalny jako funkcjonariusz publiczny, samorząd 

pracowniczy i jego regulacje prawne, projekty ustaw 

o zawodzie pracownika socjalnego (analiza i 

porównanie). 

7. Świadczenia rodzinnie i alimentacyjne. Charakter 

prawny świadczeń rodzinnych, zakres podmiotowy 

świadczeń rodzinnych, zasiłek rodzinny i dodatki do 

zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, 

świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, organy 

właściwe w sprawie świadczeń rodzinnych, 

postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych, 

charakter prawny i geneza zaliczki alimentacyjnej, 

prawo do zaliczki alimentacyjnej, obowiązki 

dłużników alimentacyjnych, organy właściwe w 

sprawie zaliczki alimentacyjnej, postępowanie w 

sprawie zaliczki alimentacyjnej. 

8. Inne formy pomocy socjalnej. Pomoc socjalna dla 

bezrobotnych, pomoc socjalna dla osób 

niepełnosprawnych, renta socjalna 

 

48 
Prawo karne 

skarbowe 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_KU14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie prawa karnego skarbowego, jego zasady i 

funkcje. 

2. System środków penalnych prawa karnego 

skarbowego i zasady ich wymiaru. 

3. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko 

obowiązkom podatkowym. 

4. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko 

rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji. 

5. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko 

obowiązkom celnym. 

6. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko 

zasadom obrotu towarami z zagranicą i usługami. 

7. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko 

obrotowi dewizowemu. 



 

8. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko 

organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych i 

gier na automatach. 

9. Pojęcie, etapy, cele i zasady procesu karnego 

skarbowego. 

10. Przesłanki procesowe i uczestnicy postępowania. 

11. Etapy postępowania karnego skarbowego i środki w 

nich stosowane. 

12. Postępowania zwyczajne oraz uproszczone, 

nakazowe i w stosunku do nieobecnych. 

Pisma procesowe w zakresie prawa karanego skarbowego. 

49 
Prawo 

wykroczeń 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_04, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie i znaczenie prawa wykroczeń. 

2. Materialne i procesowe oraz kodeksowe i 

pozakodeksowe prawo wykroczeń. Pojęcie 

wykroczenia i podziały wykroczeń. 

3. Zasady odpowiedzialności za wykroczenia. Formy 

popełnienia wykroczeń. 

4. Kary. Środki karne. 

5. Środki oddziaływania wychowawczego. 

6. Przedawnienie. Zatarcie ukarania. Zbieg wykroczeń i 

przestępstw. 

7. Kontrawencjonalizacja i dekontrawencjonalizacja. 

8. Poszczególne wykroczenia kodeksowe i 

pozakodeksowe. 

9. Postępowanie w sprawach o wykroczenia i jego 

rodzaje. 

10. Zasady postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Podmioty postępowania w sprawach o wykroczenia, 

w tym sądy, oskarżyciele publiczni i posiłkowi, 

obwinieni, obrońcy, pokrzywdzeni, świadkowie oraz 

biegli. 

11. Dowody. 

12. Środki przymusu. 

13. Czynności wyjaśniające. 

14. Postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej 

instancji Postępowania szczególne - przyspieszone, 

nakazowe i mandatowe. 

15. Wykroczenia. 

50. 

Prawo ochrony 

danych 

osobowych i 

ochrony 

informacji 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Geneza rozwoju prawa do ochrony danych 

osobowych 

2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych i 

przetwarzania danych osobowych 

3. Prawo do prywatności a prawo do ochrony danych 

osobowych 



 

4. Ochrona danych osobowych w prawie UE: definicje, 

szczególne kategorie danych osobowych, zasady 

przetwarzania danych osobowych, warunki 

wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, standard ochrony danych osobowych w 

dorobku prawnym Rady Europy 

5. Charakterystyka polskiej ustawy o ochronie danych 

osobowych 

6. Prawo do informacji i jego ograniczenia. 

7. Dostęp do informacji publicznej, w tym 

charakterystyka ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

8. Ochrona informacji niejawnych, w szczególności 

pojęcie informacji niejawnych i ich rodzaje 

Bezpieczeństwo danych osobowych w cyberprzestrzeni. 

51 
Prawo procesu 

inwestycyjnego 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_K01, 

K_K06, K_K04 

1. System planowania i zagospodarowania 

przestrzennego w Polsce 

2. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu 

5. Ocena oddziaływania na środowisko w procesie 

inwestycyjnym 

6. Zagadnienia prawa budowlanego: zasady i pojęcia 

ogólne prawa budowlanego, prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, reglamentacja 

prawa do zabudowy. 

7. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu 

budowlanego. 

8. Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o 

zakończeniu budowy obiektu budowlanego 

9. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

10. Rozbiórka obiektu budowlanego. 

11. Prawa i obowiązki uczestników procesu 

budowlanego 

12. Samowola budowlana 

13. Kompetencje organów administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru 

budowlanego 

52 
Prawa grup 

wrażliwych 

K_W02, K_W03, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U08, 

K_K01, K_K06 

1. Miejsce ochrony praw grup wrażliwych w 

międzynarodowym systemie praw człowieka 

2. Miejsce ochrony praw grup wrażliwych w krajowych 

regulacjach prawnych 

3. Prawa i ochrona osób z niepełnosprawnościami 



 

4. Prawa i ochrona praw dziecka 

5. Prawa i ochrona praw osób starszych 

6. Prawa i ochrona praw kobiet 

7. Prawa i ochrona uchodźców 

8. Prawa i ochrona praw ludności rdzennej 

9. Prawa i ochrona prawa mniejszości (etnicznych, 

narodowych, wyznaniowych, seksualnych) 

10. Prawa i ochrona prawa ubogich 

11. Prawa pracowników migrujących 

12. Instrumenty międzynarodowe w zakresie pomocy 

grupom wrażliwym 

52a 

Rights of 

vulnerablegroup

s (e-learning) 

K_W02,K_W03, 

K_W06,K_U01,K

_U02,K_U08,K_

K01,K_K06 

1. Place of protection of the rights of vulnerable groups 

in the international human rights system 

2. Place of protection of the rights of vulnerable groups 

in national legal regulations  

3. Rights and protection of people with disabilities 

4. Rights and protection of children's rights  

5. Rights and protection of the rights of the elderly  

6.  Rights and protection of women's rights  

7. Refugee rights and protection  

8. Rights and protection of the rights of indigenous 

peoples  

9. Rights and protection of the rights of minorities 

(ethnic, national, religious, sexual)  

10. Rights and protection of the rights of the poor  

11. Rights of migrant workers  

12. International instruments in the field of assistance to 

vulnerable groups 

53. 
Przygotowanie 

do aplikacji 

K_W02, 

K_W06, 

K_W07, K_U01, 

K_U02, K_U08, 

K_K01, K_K06, 

K_K08 

1. Ogólna charakterystyka i przygotowanie do 

egzaminu na aplikację sądową. 

2. Ogólna charakterystyka i przygotowanie do 

egzaminu na aplikację prokuratorską. 

3. Ogólna charakterystyka i przygotowanie do 

egzaminu na aplikację notarialną. 

4. Ogólna charakterystyka i przygotowanie do 

egzaminu na aplikację komorniczą. 

5. Ogólna charakterystyka i przygotowanie do 

egzaminu na aplikację adwokacką. 

6. Ogólna charakterystyka i przygotowanie do 

egzaminu na aplikację radcowską. 

54. Prawo wyborcze 

K_W02, 

K_W03, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

1. Pojęcie prawa wyborczego. Funkcje wyborów. 

2. Charakterystyka mandatu przedstawicielskiego 

(istota, nabycie i objęcie, wygaśnięcie). 

3. Zasady prawa wyborczego i gwarancje ich realizacji 



 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

4. Organizacja wyborów (komitety wyborcze, obwody 

głosowania, rejestr wyborców i spis wyborców, 

zarządzanie wyborów). 

5. Kampania wyborcza i finansowanie wyborów. 

6. Przebieg głosowania, ustalanie wyników głosowania 

i wyników wyborów, kontrola ważności wyborów. 

7. Przestępstwa wyborcze 

8. System wyborów do poszczególnych organów 

przedstawicielskich (Sejmu, Senatu, Parlamentu 

Europejskiego, na urząd Prezydenta, do organów 

stanowiących samorządu terytorialnego, na urząd 

wójta). 

9. Organy wyborcze i administracja wyborcza - zadania 

i kompetencje. 

55. 

Prawo 

oświatowe, 

szkolnictwa 

wyższego i 

nauki 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Źródła prawa i ogólna charakterystyka uwarunkowań 

prawnych funkcjonowania oświaty i szkolnictwa 

wyższego. 

2. Podstawowe pojęcia i terminologia regulacji prawnej 

z zakresu oświaty oraz szkolnictwa wyższego. 

3. Podmioty organizacyjne i administracja oświaty i 

szkolnictwa wyższego. 

4. Zagadnienia rozwiązań w zakresie organizacji i 

jakości kształcenia. 

5. Stopnie naukowe i ich nadawanie. 

6. Aspekty międzynarodowe rozwiązań 

organizacyjnych w oświacie i szkolnictwie wyższym. 

7. Proces Boloński i inne procesy społeczno-

edukacyjne. 

56. 
Prawo ochrony 

zdrowia 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Ochrona zdrowia 

2. Administracja ochrony zdrowia 

3. Finansowanie ochrony zdrowia 

4. Przymus w ochronie zdrowia 

5. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych 

57. 

Prawo 

transportowe i 

komunikacyjne 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie i źródła prawa transportowego i 

konumikacyjnego. 

2. Zasady podejmowania i wykonywania - krajowego 

transportu drogowego; międzynarodowego 

transportu drogowego; niezarobkowego krajowego 

przewozu drogowego; niezarobkowego 

międzynarodowego przewozu drogowego. 

3. Zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego. 

4. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub 

warunków przewozu drogowego. 

5. Zasady korzystania z infrastruktury kolejowej 



 

6. Zasady prowadzenia ruchu kolejowego i 

wykonywania przewozów kolejowych. 

7. Problematyka umów przewozu osób w transporcie 

kolejowym. 

8. Prawo lotnicze: zakres regulacji ustawowej. Wybrane 

zagadnienia z zakresu tej regulacji. 

58. 
Prawo sportowe 

i turystyczne 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Usługa turystyczna, impreza turystyczna oraz inne 

podstawowe pojęcia. 

2. Niewypłacalność organizatorów turystyki i 

przedsiębiorców ułatwiających nabywanie 

powiązanych usług turystycznych. 

3. Rejestr organizatorów turystyki i przedsiębiorców 

ułatwiających nabywanie powiązanych usług 

turystycznych, 

4. Sankcje administracyjne w prawie turystycznym. 

5. Hierarchia oraz specyfika źródeł prawa sportowego. 

6. Status prawny klubów oraz związków sportowych. 

7. Finansowanie sportu. 

8. Pozycja prawna trenera, instruktora oraz zawodnika. 

9. Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie. 

10. Bezpieczeństwo imprez masowych. 

59. 

Przygotowywan

ie pism w 

sprawach 

cywilnych 

K_W05, K_W07, 

K_W08, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02, K_K08 

1. Ogólne zasady sporządzania pism z zakresu prawa 

cywilnego materialnego i procesowego. 

2. Struktura pisma z zakresu prawa cywilnego 

materialnego na wybranych przykładach. 

3. Struktura pisma z zakresu prawa cywilnego 

procesowego na wybranych przykładach. 

4. Oświadczenie woli (sposób formułowania, skuteczne 

jego złożenie) oraz oświadczenie wiedzy. 

5. Reprezentacja i należyte wykazanie umocowania. 

6. Szczególne zasady związane z formułowaniem pism 

przez radcę prawnego i adwokata. 

7. Forma pisma i załączniki. 

8. Podpis elektroniczny, forma elektroniczna, faksymile 

podpisu. 

60. 

Przygotowy-

wanie pism w 

sprawach 

karnych 

K_W05, K_W06, 

K_W08, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02, K_K08 

1. Forma dokonywania czynności procesowych w 

postępowaniu karnym. Wymogi formalne pisma 

procesowego w postępowaniu karnym. 

2. Wniosek o przywrócenie terminu. 

3. Zawiadomienie o możliwości popełnienia 

przestępstwa. 

4. Wniosek dowodowy. 

5. Apelacja. 

6. Zażalenie. 

7. Sprzeciw od wyroku nakazowego. 



 

8. Skarga na wyrok sądu odwoławczego. 

9. Wniosek o wznowienie postępowania. 

10. Kasacja. 

11. Wniosek o wydanie wyroku łącznego. 

12. Prywatny akt oskarżenia. 

13. Wniosek o odroczenie wykonania kary/wniosek o 

przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. 

14. Wniosek o wyrażenie zgody na odbywanie kary 

pozbawienia wolności w systemie dozoru 

elektronicznego. Wniosek o warunkowe 

przedterminowe zwolnienie skazanego z odbycia 

reszty kary. 

61. 

Przygotowywan

ie pism w 

sprawach 

administracyjny

ch 

K_W05, K_W06, 

K_W08, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02, K_K08 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. 

2. Analiza i interpretacja przepisów związanych z 

procesem inwestycyjnym związanym z uzyskaniem 

decyzji o realizacji inwestycji drogowej – 

przygotowanie pism w postępowaniu 

administracyjnym, w tym: wniosek o ustalenie 

lokalizacji inwestycji celu publicznego; pismo o 

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego; postanowienie o 

zawieszeniu postępowania; 

3. Wywłaszczenie nieruchomości, jako instrument 

władczego działania organu administracji publicznej 

– przygotowanie pism na podstawie określonej 

sytuacji faktycznej. 

4. Zmiana imienia i nazwiska – przesłanki 

przesądzające o możliwości zmiany imienia i 

nazwiska – realizacja pism procesowych w sprawie 

5. Pomoc społeczna – w tym: świadczenie 

wychowawcze jako instrument wzmacniający 

politykę prorodzinną państwa. 

6. Analiza innych wybranych spraw administracyjnych 

i przygotowanie pism w sprawie. 

62. 

Przygotowywan

ie pism w 

sprawach 

rodzinnych i 

opiekuńczych 

K_W05, KW06, 

K_W08, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02, K_K08 

1. Ogólne zasady sporządzania pism w sprawach z 

zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. 

2. Pisma procesowe w  sprawach małżeńskich. 

3. Pisma procesowe w sprawach między rodzicami a 

dziećmi. 

4. Pisma procesowe w sprawach dotyczących 

przysposobienia. 

5. Pisma procesowe w sprawach alimentacyjnych. 

6. Pisma w wybranych sprawach dotyczących rodziny 

rozpatrywanych w postępowaniu nieprocesowym. 

7. Pisma w sprawach dotyczących wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej 



 

8. Pisma procesowe w wybranych sprawach 

opiekuńczych. 

63. 

Przygotowywan

ie pism w 

sprawach 

egzekucyjnych 

K_W05,K_W06, 

K_W08, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_02, K_K08 

1. Pisma wszczynające egzekucję sadową. 

Przygotowanie wniosków o wszczęcie egzekucji w 

przykładowych sprawach. 

2. Pisma procesowe składane w toku egzekucji sądowej 

na wybranych przykładach. 

3. Sporządzanie środków zaskarżenia w sądowym 

postępowaniu egzekucyjnym na wybranych 

przykładach. 

4. Pisma składane w toku egzekucji administracyjnej na 

wybranych przykładach. 

5. Sporządzanie środków zaskarżenia w 

administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym na 

wybranych przykładach. 

6. Powództwa w sprawach egzekucyjnych. 

Przygotowanie pozwów w przykładowych sprawach. 

64. 

Przygotowanie 

pism w 

sprawach 

gospodarczych 

K_W05 , K_W06, 

K_W08, K_U01, 

K_U2, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02, K_K08 

1. Zagadnienia ogólne dotyczące przygotowywania i 

zawierania umów. 

2. Sposoby i formy zawierania umów w obrocie 

gospodarczym. Wybrane typy umów w obrocie 

gospodarczym. 

3. Umowy spółek handlowych. 

4. Pisma procesowe w sprawach gospodarczych (na 

wybranych przykładach) 

5. Pisma związane z założeniem działalności 

gospodarczej. 

6. Pisma związane z zabezpieczeniem wierzytelności w 

obrocie gospodarczym 

65. 

Przygotowanie 

pism w 

sprawach z 

zakresu prawa 

pracy i 

ubezpieczeń 

społecznych 

K_W05, K_W06, 

K_W08, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_U02, K_K06 

1. Umowa o pracę i umowa przedwstępna. 

2. Sprzeciw od nagany. 

3. Umowa o podnoszenie kwalifikacji z zobowiązaniem 

do pozostawania w zatrudnieniu. 

4. Oświadczenie o zachowaniu poufności i umowa o 

zakazie konkurencji. 

5. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas 

nieokreślony. 

6. Rozwiązanie umowy o pracę w trybie 

dyscyplinarnym. 

7. Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i 

przywrócenie do pracy. 

8. Wezwanie do wypłaty odprawy. 

9. Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. 

10. Odwołanie od protokołu powypadkowego. 



 

66. 

Przygotowywan

ie pism w 

sprawach z 

zakresu 

własności 

intelektualnej 

K_W05,K_W06, 

K_W08, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02, K_K08 

1. Zastosowanie w sprawach z zakresu własności 

intelektualnej ogólnych zasad sporządzania umów i 

pism procesowych.  

2. Sporządzanie umów z zakresu prawa autorskiego. 

3. Sporządzanie umów z zakresu prawa własności 

przemysłowej. 

4. Sporządzanie pism procesowych w sprawach z 

zakresu prawa autorskiego. 

5. Sporządzanie pism procesowych w sprawach z 

zakresu prawa własności przemysłowej. 

67. 

Kazusy z 

materialnego i 

procesowego 

prawa 

cywilnego 

K_W02, K_W05, 

K_W07, K_W08, 

K_U01, K_U02, 

K_U14, K_K01, 

K_K02, K_K08 

1. Kazusy z prawa cywilnego materialnego: 

2. Kazusy z części ogólnej. 

3. Kazusy z prawa rzeczowego. 

4. Kazusy z prawa zobowiązań. 

5. Kazusy z prawa spadkowego. 

6. Kazusy z prawa cywilnego procesowego: 

7. Kazusy z postępowania rozpoznawczego. 

8. Kazusy z postępowania zabezpieczającego. 

9. Kazusy z postępowania egzekucyjnego. 

10. Kazusy z międzynarodowego postępowania 

cywilnego. 

11. Kazusy z prawa arbitrażu. 

68. 

Kazusy z 

materialnego i 

procesowego 

prawa karnego 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_W08, 

K_U01, K_U02, 

K_U014, K_U01, 

K_K02, K_K08 

1. Metodologia rozwiązywania kazusów z zakresu 

prawa karnego. 

2. Sposób wykorzystania orzecznictwa sądów i 

trybunałów oraz literatury prawniczej. 

3. Wykładnia językowa, systemowa oraz funkcjonalna 

prawa karnego materialnego oraz procesowego. Jej 

zastosowanie do rozwiązywania kazusów. 

4. Domniemania interpretacyjne w prawie karnym 

materialnym i procesowym oraz ich zastosowanie w 

rozwiązywaniu kazusów. 

5. Wnioskowania prawnicze w prawie karnym 

materialnym i procesowym oraz ich zastosowanie w 

rozwiązywaniu kazusów. 

69. 

Kazusy z 

materialnego i 

procesowego 

prawa 

administracyjne

go 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_W08, 

K_U01, K_U02, 

K_U014, K_01, 

K_K02, K_K08 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. 

2. Analiza i interpretacja przepisów związanych z 

procesem inwestycyjnym związanym z uzyskaniem 

decyzji o realizacji inwestycji drogowej – 

rozwiązywanie kazusów z przedmiotowego zakresu. 

3. Wywłaszczenie nieruchomości, jako instrument 

władczego działania organu administracji publicznej 

– rozwiązywanie kazusów z przedmiotowego 

zakresu. 



 

4. Zmiana imienia i nazwiska – przesłanki 

przesądzające o możliwości zmiany imienia i 

nazwiska – rozwiązywanie kazusów z 

przedmiotowego zakresu. 

5. Pomoc społeczna – w tym: świadczenie 

wychowawcze jako instrument wzmacniający 

politykę prorodzinną państwa - rozwiązywanie 

kazusów z przedmiotowego zakresu. 

6. Kazusy z wybranego zakresu prawa materialnego. 

70. 

Kazusy z prawa 

pracy i 

ubezpieczeń 

społecznych 

K_W02, K_W06, 

K_W05, K_W08, 

K_U01, K_U02, 

K_U14, K_K01, 

K_K02, K_K08, 

1. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny. 

Rozwiązywanie kazusów. 

2. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. 

Rozwiązywanie kazusów. 

3. Urlopy pracownicze. Rozwiązywanie kazusów. 

4. Uprawnienia związane z rodzicielstwem. 

Rozwiązywanie kazusów. 

5. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozwiązywanie 

kazusów. 

6. Zbiorowe prawo pracy i organizacje związkowe. 

Rozwiązywanie kazusów. 

7. Roszczenia pracownika i pracodawcy ze stosunku 

pracy. Rozwiązywanie kazusów. 

8. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozwiązywanie 

kazusów. 

9. Ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe. 

Rozwiązywanie kazusów. 

10. Pracownicze plany kapitałowe. Rozwiązywanie 

kazusów. 

71. 

Kazusy z prawa 

rodzinnego i 

opiekuńczego 

K_W02,K_W05

K_W07,K_W08

KU01,KU02, 

K_U14, K_K01, 

K_K02,K_K08 

1. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa 

małżeńskiego 

2. Rozwiązywanie kazusów dotyczących władzy 

rodzicielskiej. 

3. Rozwiązywanie kazusów dotyczących 

przysposobienia. 

4. Rozwiązywanie kazusów dotyczących alimentów. 

5. Rozwiązywanie kazusów dotyczących opieki i 

kurateli. 

6. Rozwiązywanie kazusów dotyczących wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej. 

72. 
Kazusy z prawa 

gospodarczego 

K_W02,K_W0K

_W06,K_W08K

_U01, K_U02, 

K_U14, K_K01, 

K_K02,K_K08 

1. Rozwiązywanie kazusów dotyczących 

podejmowania działalności (rejestracja, koncesje, 

zezwolenia) 

2. Rozwiązywanie kazusów dotyczących prowadzenia, 

zawieszenia i zakończenia działalności gospodarczej. 

3. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa spółek. 

4. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa ochrony 



 

konkurencji. 

5. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa 

upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

6. Rozwiązywanie kazusów dotyczących postępowań 

rejestrowych związanych z działalnością 

gospodarczą. 

73. 

Kazusy z prawa 

własności 

intelektualnej 

K_W02,K_W05

K_W06,K_W08

K_U01, K_U02 

K_U14, K_K01, 

K_K02, K_K08 

1. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa 

autorskiego. 

2. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa 

patentowego. 

3. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa znaków 

towarowych. 

4. Rozwiązywanie kazusów z zakresu prawa wzorów 

przemysłowych. 

5. Rozwiązywanie kazusów związanych z ochroną 

własności intelektualnej w działalności naukowej. 

74. 
Administracyjne 

prawo osobowe 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Instytucja ewidencji ludności. 

2. Obowiązki meldunkowe. 

3. Paszporty. 

4. Akty stanu cywilnego. 

5. Obywatelstwo polskie oraz status cudzoziemca. 

6. Wybrane instytucje ochrony praw obywatela. 

75. 
Zarządzanie 

kryzysowe 

K_W01, 

K_W06, 

K_W11, K_U01, 

K_U02, K_U07, 

K_U14, K_K01, 

K_K02, K_K05 

1. Pojęcie bezpieczeństwa. 

2. Rodzaje niebezpieczeństw we współczesnym 

świecie. 

3. Zarządzanie kryzysowe pośród zadań państwa. 

4. Pojęcie zarządzania kryzysowego. 

5. Źródła prawa o zarządzaniu kryzysowym. 

6. Podstawowe pojęcie. 

7. Administracja publiczna w systemie zarządzania 

kryzysowego. 

8. Procedury zarządzania kryzysowego. 

9. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania 

kryzysowego. 

10. Stany nadzwyczajne w prawie polskim. 

76. 

Kontrola 

administracji 

publicznej 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K05  

1. Zagadnienia wstępne: pojęcie kontroli i nadzoru, 

podstawowe rodzaje i kryteria kontroli, cechy 

kontroli. 

2. Podstawy prawne systemu kontroli administracji 

publicznej. 

3. Kontrola zewnętrzna nad administracją: kontrola 

parlamentarna, kontrola Trybunału Konstytucyjnego 

i Trybunału Stanu, kontrola sądowa, kontrola 

Rzecznika Praw Obywatelskich, kontrola Najwyższej 



 

Izby Kontroli, kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, 

kontrola obywatelska, kontrola prokuratorska. 

4. Kontrola wewnątrz administracyjna: rządowa, 

resortowa i międzyresortowa. 

5. Kontrola wewnętrzna w jednostkach organizacyjnych 

administracji publicznej (kontrola zarządcza i audyt 

wewnętrzny). 

77. 

Prawne aspekty 

aktywności 

obywatelskiej 

K_W06, K_W11, 

K_U01, K_U02, 

K_U14, K_K03, 

K_K06 

1. Pojęcie organizacji obywatelskich i pojęcia 

pokrewne. 

2. Stowarzyszenia. 

3. Fundacje. 

4. Organizacje pożytku publicznego, działalność 

pożytku publicznego i wolontariat. 

5. Partie polityczne. 

6. Samorządy zawodowe. 

7. Związki zawodowe. 

8. Zgromadzenia. 

9. Udział organizacji obywatelskich w postępowaniach 

prawnych. 

10. Udział społeczności lokalnej w rozwoju lokalnym. 

11. Skargi, wnioski i petycje. 

78. 
Prawo 

urzędnicze 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Miejsce prawa urzędniczego w systemie prawa. 

2. Cechy i funkcje prawa urzędniczego. 

3. Ewolucja polskiego prawa urzędniczego. 

4. Źródła i struktura polskiego prawa urzędniczego. 

5. Prawo urzędnicze samorządowe. 

6. Prawo urzędnicze w służbie cywilnej. 

7. Prawo urzędnicze w służbie zagranicznej. 

8. Prawo urzędnicze w administracji państwowej. 

9. Odpowiedzialność pracownicza urzędników. 

79. 
Legislacja 

administracyjna 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U03, K_K02, 

K_K05 

1. Pojęcie legislacji administracyjnej i podstawowe 

instytucje związane z tworzeniem prawa. 

2. System źródeł prawa w Polsce i jego powiązanie z 

prawem międzynarodowym publicznym i prawem 

Unii Europejskiej. 

3. Zasady tworzenia prawa. 

4. Zasady techniki legislacyjnej. 

5. Stanowienie aktów normatywnych przez organy 

centralne. 

6. Akty prawa miejscowego. 

7. Ogłaszanie aktów normatywnych. 

8. Nadzór i kontrola nad procesem legislacyjnym. 



 

80. 

Prawo 

gospodarki 

komunalnej 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej 

2. Zadania własne i zlecone jednostek samorządu 

terytorialnego 

3. Zadania o charakterze użyteczności publicznej: 

gospodarka nieruchomościami, utrzymanie czystości 

i porządku, gospodarka odpadami komunalnymi 

4. Samorządowe zakłady budżetowe 

5. Spółki z udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego 

81. 
Prawo ochrony 

dóbr kultury 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Dobra kultury - pojęcie i rodzaje 

2. Zabytki: Kategorie zabytków: ochrona zabytków a 

opieka nad zabytkami 

3. organy ochrony zabytków i ich kompetencje, 

karnoprawna, cywilnoprawna i 

administracyjnoprawna ochrona zabytków. Ochrona 

muzealiów 

4. Dzieła sztuki: pojęcie, prawne uwarunkowania 

działalności rynku sztuki, formy ochrony dzieł sztuki. 

Fałszerstwa dzieł sztuki – zwalczanie i 

przeciwdziałanie 

5. Archiwalia i ich ochrona. Ustawa o narodowym 

zasobie archiwalnym. 

6. Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego. 

82. 
Egzekucja 

administracyjna 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_ K01, K_K06 

1. Zagadnienia wstępne. 

2. Zakres stosowania egzekucji administracyjnej. 

3. Zasady postępowania egzekucyjnego w 

administracji. 

4. Podmioty uczestniczące w postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. 

5. Wszczęcie i przebieg administracyjnego 

postępowania egzekucyjnego. 

6. Przerwanie biegu postępowania egzekucyjnego. 

7. Środki egzekucyjne stosowane w egzekucji 

należności pieniężnych oraz obowiązków o 

charakterze niepieniężnym. 

8. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

9. Koszty egzekucyjne oraz opłata komornicza. 

10. Postępowanie zabezpieczające. 

83. 
Prawo 

nieruchomości 

K_W02, 

K_W06, 

K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Gospodarka nieruchomościami. 

2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności nieruchomości. 

3. Własności lokali. 

4. Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób 



 

gminy. 

5. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. 

6. Prawo spółdzielcze. 

7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 

8. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami 

rzeczowymi. 

9. Dokumentowanie tytułu własności nieruchomości 

oraz umowy dotyczące nieruchomości. 

10. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. 

84. 

Prawo 

ubezpieczeniow

e 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, 

K_U014, 

K_K01, K_K06 

1. Ryzyko, jego znaczenie w działalności gospodarczej 

oraz metody mitygacji. 

2. Interes ubezpieczeniowy. 

3. Umowa ubezpieczenia – ubezpieczyciel, 

ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony. 

4. Składka ubezpieczeniowa. 

5. Ubezpieczenia majątkowe – ubezpieczenia mienia i 

odpowiedzialności cywilnej. 

6. Ubezpieczenia na życie. 

7. Ubezpieczenia obowiązkowe. 

8. Wysokość odszkodowania – postulat pełnej 

kompensacji. 

9. Działalność ubezpieczeniowa i nadzór 

ubezpieczeniowy. 

10. Zasady dystrybucji ubezpieczeń i bancassurance. 

85. 
Prawo 

mieszkaniowe 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Definicja nieruchomości, cechy, rodzaje, funkcje, 

znaczenie nieruchomości w gospodarce. 

2. Podstawy rynku nieruchomości i charakterystyka 

nieruchomości. 

3. Odrębna własność lokalu i akty ustanawiające 

odrębną własność. 

4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

mieszkalnego i spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego. 

5. Żródła informacji o nieruchomościach. 

6. Znaczenie zarządzania nieruchomością dla jej 

właściciela. 

7. Najem lokalu mieszkalnego w myśl przepisów 

Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw 

lokatorów. Ochrona praw lokatorów. 

8. Programy budownictwa mieszkaniowego. 

Budownictwo mieszkaniowe i dodatki 

mieszkaniowe. 

86. 

Umowy w 

obrocie 

profesjonalnym 

K_W02, 

K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U03, K_U06, 

1. Umowy jako źródło zobowiązań. Pojęcie i rodzaje 

umów. 

2. Zagadnienia ogólne dotyczące przygotowywania i 



 

K_U14, K_K01, 

K_K02, K_K08 

zawierania umów. 

3. Pojęcie umów handlowych i ogólna charakterystyka 

ich roli w praktyce obrotu. 

4. Klasyfikacja umów handlowych. 

5. Sposoby i formy zawierania umów w obrocie 

gospodarczym. 

6. 6 Wykonanie umów handlowych i odpowiedzialność 

odszkodowawcza z tytułu ich niewykonania. 

7. Ogólna charakterystyka zabezpieczeń wierzytelności 

w obrocie gospodarczym. 

8. Wybrane typy umów w obrocie gospodarczym. 

87. 

Prawo ochrony 

konkurencji i 

konsumentów 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Zagadnienia podstawowe – terminologia 

2. Miejsce prawa ochrony konkurencji w systemie 

prawa gospodarczego publicznego 

3. Unijne i polskie źródła prawa ochrony konkurencji 

4. Administracja ochrony konkurencji i konsumentów w 

Polsce 

5. Porozumienia ograniczające konkurencję 

6. Nadużywanie pozycji dominującej 

7. Zakaz koncentracji 

8. Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów 

9. Postępowanie przez Prezesem UOKiK 

10. Sankcje w prawie ochrony konkurencji i 

konsumentów 

88. 

Postępowanie w 

sprawach 

rodzinnych, 

opiekuńczych i 

spadkowych 

K_W02, 

K_W05, 

K_W07, K_U01, 

K_U03, K_U14, 

K_K01, K_K02, 

K_K07 

1. Rodzaje spraw rodzinnych, opiekuńczych i 

spadkowych podlegające rozpoznaniu w 

postępowaniu nieprocesowym. 

2. Zasady postępowania w sprawach rodzinnych, 

opiekuńczych i spadkowych. 

3. Podmioty postępowań w sprawach rodzinnych, 

opiekuńczych i spadkowych. 

4. Wszczęcie i przebieg postępowania na wybranych 

przykładach spraw. Orzeczenie sądu. 

5. Przykłady pism procesowych w postępowaniu w 

sprawach rodzinnych. 

6. Przykłady pism procesowych w postępowaniu w 

sprawach opiekuńczych. 

7. Przykłady pism procesowych w postępowaniu w 

sprawach spadkowych. 

89. 

Rejestry sądowe 

i system ksiąg 

wieczystych 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr przedsiębiorców. 

2. Krajowy Rejestr Sądowy – rejestr stowarzyszeń, 

fundacji, ZOZ i innych organizacji. 

3. Rejestr dłużników niewypłacalnych i Krajowy 

Rejestr Zadłużonych. 



 

4. Rejestr zastawów. 

5. System ksiąg wieczystych. 

6. Krajowy Rejestr Karny. 

7. Pozostałe rejestry i systemy. 

90. 

Prawo 

upadłościowe i 

restrukturyzacyj

ne 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie prawa upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego. 

2. Funkcje prawa upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego. 

3. Zasady prawa upadłościowego i 

restrukturyzacyjnego. 

4. Pojęcie i rodzaje postępowania upadłościowego. 

Pojęcie i rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego. 

5. Zdolność upadłościowa i zdolność 

restrukturyzacyjna. 

6. Przesłanki ogłoszenia upadłości. 

7. Właściwość sądu upadłościowego. 

8. Przebieg postępowania w przedmiocie ogłoszenia 

upadłości. Postępowanie zabezpieczające w 

postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. 

9. Podmioty postępowania upadłościowego. 

10. Skutki prawne ogłoszenia upadłości. Pojęcie masy 

upadłości. 

11. Przebieg postępowania upadłościowego po 

ogłoszeniu upadłości. 

12. Podmioty postępowania restrukturyzacyjnego. 

Podstawy otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego. Plan restrukturyzacyjny. 

13. Właściwość sądu w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym. 

14. Skutki prawne otwarcia postępowania 

restrukturyzacyjnego. Przebieg postępowania 

restukturyzacyjnego. Układ. 

15. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i 

postępowania upadłościowego. 

91. 
Prawo papierów 

wartościowych 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące prawa 

papierów wartościowych. 

2. Nadzór nad rynkiem papierów wartościowych. 

3. Struktura i funkcjonowanie rynku regulowanego. 

4. Instytucjonalni uczestnicy obrotu papierami 

wartościowymi. 

5. Instrumenty rynku kapitałowego. 

6. Mechanizmy ochronne na rynku regulowanym. 

7. Europejska unia rynków kapitałowych. 



 

92. 
Egzekucja 

cywilna 

K_W02, 

K_W07, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K07, 

K_K08 

1. Pojęcie i funkcje sądowego postępowania 

egzekucyjnego. 

2. Źródła prawa sądowego postępowania 

egzekucyjnego. 

3. Zasady sądowego postępowania egzekucyjnego. 

4. Organy egzekucyjne i ich właściwość. 

5. Uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego. 

6. Pojęcie i system środków przymusu. 

7. Podstawa egzekucji sądowej. 

8. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym. 

9. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej. 

10. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego. 

Przygotowanie projektu wniosku o wszczęcie 

egzekucji. 

11. Zawieszenie i umorzenie postępowania 

egzekucyjnego. 

12. Ograniczenia egzekucji sądowej. 

13. Koszty egzekucji sądowej. 

14. Rodzaje i sposoby egzekucji sądowej. 

93. 

Prawo handlu 

elektronicznego 

i usług 

świadczonych 

drogą 

elektroniczną 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, 

K_W10, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Podstawy prawne handlu elektronicznego i 

świadczenia usług drogą elektroniczną 

2. Podstawowe pojęcia związane z handlem 

elektronicznym i usługami (m.in. e-commerce, 

digitalizacja, informatyzacja) 

3. Obowiązki usługodawcy świadczącego usługi drogą 

elektroniczną. 

4. Wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu 

świadczenia usług drogą elektroniczną. 

5. Zawieranie i przykłady umów on-line. 

6. Prawo Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem 

własności przemysłowej. 

7. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze 

świadczeniem usług drogą elektroniczną z 

uwzględnieniem przepisów RODO. 

8. Ryzyka i zagrożenia świadczenia usług lub handlu 

drogą elektroniczną. 

9. Przepisy karne. 

94. 
Podstawy 

kryminologii 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie i podziały kryminologii. 

2. Teorie kryminologiczne. 

3. Pojęcie i struktura przestępczości. 

4. Szczególne rodzaje przestępczości (powrotna, 

zawodowa, zorganizowana, gospodarcza 

narkotykowa). 

5. Kryminologiczne aspekty patologii społecznych (w 



 

tym prostytucja). 

6. Media a przestępczość. 

7. Zagadnienia wiktymologii (ofiara przestępstwa, 

wiktymizacja, strach przed przestępczością). 

8. Zagadnienia suicydologii (przyczyny i rozmiary 

samobójstw, rodzaje samobójstw). 

95. 
Podstawy 

kryminalistyki 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Kryminalistyka jako nauka pomocnicza prawa; rola 

kryminalistyki w procesie karnym, cywilnym i 

administracyjnym. 

2. Identyfikacja kryminalistyczna; identyfikacja 

grupowa a identyfikacja indywidualna. 

3. Podstawowe metody identyfikacji osób i zwłok. 

4. Kryminalistyczne badania dokumentów. 

5. Mechanoskopia, identyfikacja rzeczy, broń palna. 

6. Mikroślady i ich szczególne znaczenie. 

7. Oględziny miejsca zdarzenia 

8. Ekspertyza kryminalistyczna 

9. Psychologiczne aspekty przesłuchania 

10. Problem sądowej oceny dowodów. 

96. 

Prawo i 

postępowanie w 

sprawach 

nieletnich 

K_W02, 

K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U14, K_K01, 

K_K06 

1. Pojęcia nieletniego, czynu zabronionego i 

demoralizacji. 

2. Przyczyny zachowań nieletnich sprzecznych z 

prawem. 

3. Następstwa czynów zabronionych i demoralizacji 

nieletnich. 

4. Proces warunkowania instrumentalnego i obserwacji. 

5. Zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich. 

6. Środki wychowawcze, poprawcze i lecznicze 

stosowane wobec nieletnich. 

7. Uczestnicy postępowania w sprawach nieletnich. 

8. Przebieg postępowania w sprawach nieletnich. 

9. Instytucjonalne wsparcie nieletnich. 

10. Zapobieganie zachowaniom nieletnich sprzecznych z 

prawem. 

97. 
Prawo karne 

wykonawcze 

K_W02, K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U04, 

K_U14, K_K01,K 

_K05, K_K06 

1. Prawo karne wykonawcze - pojęcie 

2. Rozwój prawa karnego wykonawczego 

3. Kary i inne środki penalne 

4. Organy postępowania wykonawczego 

5. Skazany jako podmiot postępowania wykonawczego 

6. Postępowanie wykonawcze 

7. Wykonywanie grzywny 

8. Wykonywanie kary ograniczenia wolności 

9. Wykonywanie kary pozbawienia wolności 



 

10. Wykonywanie środków zabezpieczających 

11. Wykonywanie tymczasowego aresztowania 

12. Pozostałe zagadnienia 

98. Wiktymologia 

K_W01, 

K_W02, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K08 

1. Pojęcie i podziały wiktymologii. 

2. Pojęcie ofiary przestępstwa. 

3. Wiktymizacja pierwotna i wiktymizacja wtórna. 

4. Predestynacja i prowokacja do stania się ofiarą. 

5. Przestępstwa bez ofiar. 

6. Czynniki wiktymizacji. 

7. Strach przed przestępczością. 

8. Wiktymizacja w poszczególnych obszarach życia 

indywidualnego i społecznego. 

9. Pomoc ofiarom przestępstw. 

10. Prawne i organizacyjne rozwiązania w zakresie 

wsparcia ofiar przestępstw. 

11. Zapobieganie stawania się ofiarami przestępstw. 

99. 

Prawo wobec 

patologii 

społecznych 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K05, 

K_K06 

1. Pojęcie patologii społecznych. 

2. Źródła prawa istotne dla zapobiegania patologiom 

społecznym i ich zwalczania. 

3. Charakterystyka poszczególnych patologii 

społecznych i rozwiązań prawnych dotyczących 

zapobiegania im i ich zwalczania. 

4. Instytucjonalne i organizacyjne formy zapobiegania 

patologiom społecznym i ich zwalczania . 

5. Zadania instytucji państwowych i samorządowych 

oraz ich uwarunkowania prawne w zakresie 

zapobiegania patologiom społecznym i ich 

zwalczania. 

100. 
Prawo karne 

wojskowe 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie prawa karnego wojskowego i jego miejsce w 

systemie prawa. 

2. Historia prawa karnego wojskowego. 

3. Przepisy ogólne dotyczące odpowiedzialności karnej 

żołnierzy i innych osób. 

4. Rozkaz wojskowy i ostateczna potrzeba wojskowa. 

5. Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia 

służby wojskowej. 

6. Przestępstwa przeciwko zasadom dyscypliny 

wojskowej. 

7. Przestępstwa przeciwko zasadom postępowania z 

podwładnymi. 

8. Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się z 

uzbrojeniem i uzbrojonym sprzętem wojskowym. 

9. Przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby. 

10. Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu. 



 

11. Sądy wojskowe, wydziały do spraw wojskowych 

prokuratury i Żandarmeria Wojskowa. 

101. 

Prawo karne 

międzynaro-

dowe 

K_W02, 

K_W03, 

K_W05, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie międzynarodowego prawa karnego. 

2. Źródła międzynarodowego prawa karnego. 

3. Międzynarodowe trybunały karne – typy, organizacja 

i działalność. 

4. Zbrodnie międzynarodowe – pojęcie i zasady 

odpowiedzialności. 

5. Jurysdykcja uniwersalna. 

6. Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa. 

7. Sądy i trybunały międzynarodowe i 

umiędzynarodowione 

8. Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego 

i międzynarodowego prawa karnego oraz ich związki 

z ochroną praw człowieka. 

9. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii 

Europejskiej. 

102. 

Przestępczość i 

szczególne jej 

rodzaje 

K_W02, 

K_W05, 

K_W06, K_U01, 

K_U02, K_U14, 

K_K01, K_K06 

1. Pojęcie i podziały przestępczości. 

2. Przestępczość jako zjawisko społeczne. 

3. Przestępstwa ujawnione, wykryte i ciemna liczba 

przestępstw. 

4. Przestępczość powrotna. 

5. Przestępczość zawodowa. 

6. Przestępczość zorganizowana 

7. Przestępczość gospodarcza. 

8. Przestępczość narkotykowa. 

9. Przestępczość pospolita. 

10. Zapobieganie przestępczości. 

103. 
Polityka 

kryminalna 

K_W02, 

K_W05, 

K_W11, 

K_W12, K_U07, 

K_U14, K_K01, 

K_K03 

1. Pojęcie polityki kryminalnej – zagadnienia ogólne. 

2. Historia polityki kryminalnej. 

3. Aktualne problemy polityki kryminalnej. 

4. Systemy wdrażania polityki kryminalnej. 

5. Przestępczość i jej struktura. 

6. Polityka legislacyjna prawa karnego. 

7. Polityka karania. 

8. Polityka prawa karnego wykonawczego. 

9. Polityka penitencjarna. 

104. Praktyka I 

K_W01, K_W05, 

K_U01, K_U03, 

K_K02 

Student w czasie realizowanej praktyki w ramach sfery 

merytorycznej powinien: 

 zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w 

której odbywa praktykę, w tym podstawami 

przepisami prawnymi dotyczącymi jej 

funkcjonowania  

 poznać praktyczne zastosowanie przepisów 



 

stanowiących podstawę podejmowanych w 

instytucji czynności,  

 zapoznać się ze specyfiką czynności 

podejmowanych przez strony postępowania i organ, 

przed którym się ono toczy,  

 wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane 

przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg 

praktyki za istotne pod warunkiem ich zgodności z 

celami uczenia się. 

Student w czasie realizowanej praktyki w ramach sfery 

techniczno – organizacyjnej powinien: 

 zapoznać się z strukturą organizacyjną instytucji, w 

której odbywa praktykę oraz przepisami 

regulującymi działanie instytucji, w tym przyjętą w 

niej hierarchią, 

 z zapoznać się z zasadami obiegu dokumentacji,  

 zapoznać się z zakresem działania poszczególnych 

komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, 

gdzie odbywana jest praktyka, 

 uczestniczyć w czynnościach techniczno – 

organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest 

praktyka. 

105. Praktyka II 

K_W01, K_W05, 

K_U01, K_U03, 

K_U04, K_K02 

Student w czasie realizowanej praktyki w ramach sfery 

merytorycznej powinien: 

 zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w 

której odbywa praktykę, w tym podstawami 

przepisami prawnymi dotyczącymi jej 

funkcjonowania,  

 poznać praktyczne zastosowanie przepisów 

stanowiących podstawę podejmowanych w 

instytucji czynności,  

 podjąć próbę przygotowania projektów pism i 

rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych 

w instytucji, w której odbywana jest praktyka,  

 zapoznać się ze specyfiką czynności 

podejmowanych przez strony postępowania i organ, 

przed którym się ono toczy,  

 wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane 

przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg 

praktyki za istotne pod warunkiem ich zgodności z 

celami uczenia się. 

Student w czasie realizowanej praktyki w ramach sfery 

techniczno – organizacyjnej powinien: 

 zapoznać się z strukturą organizacyjną instytucji, w 

której odbywa praktykę oraz przepisami 

regulującymi działanie instytucji, w tym przyjętą w 

niej hierarchią, 



 

 z zapoznać się z zasadami obiegu dokumentacji,  

 uczestniczyć w czynnościach techniczno – 

organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest 

praktyka,  

 wykonywać inne zadania techniczno – 

organizacyjne, uznane przez osoby bezpośrednio 

nadzorujące przebieg praktyki za istotne pod 

warunkiem ich zgodności z celami uczenia się. 

106. Praktyki III 

K_W01, K_W05, 

K_W06, K_W07, 

K_U02, K_U03, 

K_U13, K_K03, 

K_K08 

Student w czasie realizowanej praktyki w ramach sfery 

merytorycznej powinien: 

 zapoznać się z przedmiotem działania instytucji, w 

której odbywa praktykę, w tym podstawami 

przepisami prawnymi dotyczącymi jej 

funkcjonowania 

 zapoznać się z poszczególnymi czynnościami 

podejmowanymi w toku działania instytucji oraz ich 

prawidłowym tokiem, 

 poznać praktyczne zastosowanie przepisów 

stanowiących podstawę podejmowanych w 

instytucji czynności, 

 podjąć próbę przygotowania projektów pism i 

rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych 

w instytucji, w której odbywana jest praktyka, 

 zapoznać się ze specyfiką czynności 

podejmowanych przez strony postępowania i organ, 

przed którym się ono toczy, 

 uczestniczyć, o ile jest to możliwe w rozprawach i 

innych merytorycznych czynnościach 

podejmowanych w instytucji, w której odbywana 

jest praktyka, 

 wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane 

przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg 

praktyki za istotne pod warunkiem ich zgodności z 

celami uczenia się. 

Student w czasie realizowanej praktyki w ramach sfery 

techniczno-organizacyjnej powinien: 

 zapoznać się z strukturą organizacyjną instytucji, w 

której odbywa praktykę oraz przepisami 

regulującymi działanie instytucji, w tym przyjętą w 

niej hierarchią, 

 z zapoznać się z zasadami obiegu dokumentacji, 

 zapoznać się z zakresem działania poszczególnych 

komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, 

gdzie odbywana jest praktyka, 

 uczestniczyć w czynnościach techniczno-

organizacyjnych komórki, gdzie odbywana jest 



 

praktyka, 

wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, uznane 

przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg praktyki za 

istotne pod warunkiem ich zgodności z celami uczenia się. 

107. Praktyki IV 

K_W01, K_W08, 

K_W13, K_U02 

K_U04, K_U05, 

K_U14, K_K01, 

K_K06, K_K08 

Student w czasie realizowanej praktyki w ramach sfery 

merytorycznej powinien: 

 zapoznać się z poszczególnymi czynnościami 

podejmowanymi w toku działania instytucji oraz ich 

prawidłowym tokiem, 

 poznać praktyczne zastosowanie przepisów 

stanowiących podstawę podejmowanych w 

instytucji czynności, 

 podjąć próbę przygotowania projektów pism i 

rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych 

w instytucji, w której odbywana jest praktyka, 

 uczestniczyć, o ile jest to możliwe w rozprawach i 

innych merytorycznych czynnościach 

podejmowanych w instytucji, w której odbywana 

jest praktyka, 

 wykonywać inne zadania merytoryczne, uznane 

przez osoby bezpośrednio nadzorujące przebieg 

praktyki za istotne pod warunkiem ich zgodności z 

celami uczenia się. 

Student w czasie realizowanej praktyki w ramach sfery 

techniczno-organizacyjnej powinien: 

 zapoznać się z strukturą organizacyjną instytucji, w 

której odbywa praktykę oraz przepisami 

regulującymi działanie instytucji, w tym przyjętą w 

niej hierarchią, 

 zapoznać się z zakresem działania poszczególnych 

komórek organizacyjnych i stanowisk komórki, 

gdzie odbywana jest praktyka, 

 wykonywać inne zadania techniczno-organizacyjne, 

uznane przez osoby bezpośrednio nadzorujące 

przebieg praktyki za istotne pod warunkiem ich 

zgodności z celami uczenia się. 
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