
                                                                              P R A W O

Spis treści:

1. Propedeutyka prawa- pojęcie, funkcje, rodzaje prawa.
2. Prawo cywilne, karne, administracyjne.
3. Postępowanie sądowe- obywatel wobec prawa.
4. Źródła prawa i hierarchia aktów prawnych.
5. Prawo konsumenckie.
6. Prawo autorskie.



I. Propedeutyka prawa- pojęcie, funkcje, rodzaje prawa.   

                                                                            Bądźmy niewolnikami prawa,  abyśmy mogli być wolni" /Cyceron/

Zawartość materiału:
1. Definicja prawa
2. Personifikacja prawa
3. Aspekty prawa (podmiotowy, przedmiotowy)
4. Prawo naturalne i pozytywne

5. Funkcje prawa
6. Tradycje i sposoby tworzenia prawa

7. Akt prawny, przepis prawny, norma prawna
8. Budowa normy prawnej
9. Sankcje i ich rodzaje
10. Zasady tworzenia prawa
11. Wykładnia prawa
12. Subsumpcja
13. Stosowanie prawa
14. Regulatory zachowań społecznych
15. Relacje między normami
 16. Kultura prawna 
17. Język prawny i język prawniczy
18. Rodzaje prawa
19. Podstawowe gałęzie prawa
20. Charakterystyka podstawowych gałęzi prawa

1.  PRAWO
… to ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności.

Prawo to zjawisko społeczne – pojawia się w ramach zorganizowanej grupy społecznej (np. państwa), regulując kwestie o 
zasięgu społecznym (np. zasady jego organizacji).

2. Personifikacja prawa
Jest nią Temida- grecka bogini sprawiedliwości. Opaska na jej oczach to symbol bezstronności, waga w jednej ręce- to symbol 
obiektywnej oceny dowodów, a miecz w drugiej- to symbol władzy i sędziowskiej kary.  
Symbolem sprawiedliwości jest też rzymska bogini Justitia – w porównaniu z Temidą nie ma zasłoniętych oczu.  

      

3. Aspekty prawa:
a/ w ujęciu podmiotowym- gdy mówimy, że mamy do czegoś prawo (jesteśmy uprawnieni), np. prawo do wolności słowa, prawo
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osądu, wynagrodzenia, rozporządzenia majątkiem. Oznacza to uprawnienie przysługujące ludziom, które służą zabezpieczenia jej
interesów;
b/ w ujęciu przedmiotowym-  gdy mówimy o ogólnym zbiorze norm (zasad), którym przyporządkowane są sankcje w razie ich
naruszenia.  Jest  to  zatem  zbiór  obowiązujących  w  państwie  uporządkowanych  formalnie  i  treściowo  norm  postępowania,
uznanych przez społeczeństwo i zagrożonych sankcjami za ich nieprzestrzeganie.

4. Prawo naturalne i prawo pozytywne
a/  naturalne- to zbiór norm, które obowiązują niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone i uznane przez władzę państwową.
Wywodzi się z natury człowieka. Jest trwalsze od prawa pozytywnego, niektóre jego reguły są niezmienne (prawo do życia, wolności).
Opiera się na odwiecznym dążeniu człowieka do dobra i sprawiedliwości, co oznacza, że prawo naturalne jest ściśle powiązane z
normami moralnymi.  Zwolennikami koncepcji prawa naturalnego są m.in. św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, H. Grotius, L.
Fuller;
b/ pozytywne- ogół norm zachowania ustanowionych lub uznanych przez władzę, obowiązujące w danym państwie i zagwarantowane
przymusem.  Tzw.  pozytywizm  prawniczy  twierdzi,  że  prawo  nie  przestaje  obowiązywać  tylko  dlatego,  że  jest  uznawane  za
niesprawiedliwe czy niemoralne.  Prawo może zmienić tylko odpowiedni organ państwowy.  Zwolennicy tej koncepcji to m.in. A.
Comte, J. Austin, H. Kelsen. 
Podsumowując: 

Kryterium Prawo naturalne Prawo pozytywne
Czynniki  uzasadniające
obowiązywanie norm

Obowiązywanie  norm  uzasadniają
Bóg,  natura  ludzka,  godność
człowieka

Normy  istnieją  dla  dobra  określonej
społeczności  i  w  wyniku  przekonania  o
konieczności  uregulowań  prawnych  w
państwie

Źródło zasad Prawo  nawiązuje  do  uniwersalnych
wzorców postępowania

Zasady wynikają z aktów prawnych

Rola  człowieka  w
tworzeniu norm

Zasady,  z  których  wynika  prawo
obowiązują  niezależnie  od  woli
człowieka

Prawo  jest  tworzone  i  spisywane  przez
człowieka

Funkcja  państwa  w
tworzeniu norm

Państwo nie kreuje norm Akty prawne pochodzą od państwa

Zmienność  norm  w
czasie

Zasady są trwałe Normy są zmienne

Stosunek  prawa  do
moralności

Prawo i  moralność są ze sobą ściśle
powiązane

Nie  ma  bezpośredniego  związku  między
prawem a moralnością

5. Funkcje prawa
- Regulacyjna i ochronna – polega na eliminowaniu zachowań zagrażających pewnym wartościom, np. ochrona przed
kradzieżą własności.
- Organizacyjna – polega na koordynowaniu działań członków społeczeństwa, np. prawo pracy, które organizuje relacje
w zakładach, firmach; prawo procesowe, które organizuje i wyznacza przebieg procesu.
- Redystrybucyjna- tworzy zasady rozdziału dóbr społecznych, np. dostępu do pomocy społecznej.
-  Rozstrzygania konfliktów (rozjemcza)-  umożliwia  rozwiązywanie  sporów miedzy ludźmi  oraz  miedzy ludźmi i
organizacjami i organami państwa- głównie prawo administracyjne i cywilne.
- Stabilizująca – polega na utrwalaniu istniejącego ładu politycznego, gospodarczego i społecznego.
- Dynamizująca – polega na promowaniu zmian w różnych sferach życia, np. prawo popiera wprowadzanie pewnych
norm, które mają nam służyć.
- Represyjna – polega na wymierzaniu kar czy przeprowadzaniu egzekucji.
- Wychowawcza – przybiera charakter funkcji prewencyjnej czy resocjalizacyjnej.
- Prewencyjna- zapobieganie negatywnym skutkom łamania prawa.
- Kulturotwórcza- kształtuje kulturę społeczeństwa a wraz z nią szacunek dla prawa.

6. Tradycje i sposoby tworzenia prawa:
a/ prawo naturalne- zobacz wyżej, stanowi współcześnie wzór do tworzenia prawa stanowionego,
b/  prawo stanowione (pozytywne)-  /civil law/  ustanowione przez określony organ ustawodawczy. Sędziowie wydając wyrok
opierają się na konkretnym przepisie i wykazują, które uległy naruszeniu. Występuje: państwa europejskie i niektóre państwa
Ameryki Płd.,
c/ prawo precedensowe - /common law/ normy prawa tworzone są w drodze orzeczeń poszczególnych sędziów i generalnie nie
mają odniesienia do prawa stanowionego. Wyrok sędziego staje się normą prawną (precedensem). Np. jeśli ktoś dzisiaj popełni
zbrodnię, sądy sięgają do ostatniej podobnej sprawy/precedensu (NIE DO KODEKSÓW tak jak w Polsce) i na tej podstawie
wydają  orzeczenie.  Stąd  też  w  amerykańskich  szkołach  prawniczych  uczy  się  jak  rozstrzygano  niektóre  sprawy  karne  w
angielskich sądach w 1750 roku! 
 Występuje: państwa anglosaskie, tj. Wielka Brytania, USA, Kanada, Australia i in.
d/  prawo religijne- system oparty na zasadach religijnych określonej (panującej) religii, charakteryzujący się tym, że władze
danego  kościoła  (wyznania)  narzucają  wszystkim  mieszkańcom  danego  kraju  określone  normy zachowań.  Łamiący  prawo



religijne popełniają grzech lub herezję i przez sąd religijny jest wydawany surowy wyrok. Występuje w państwach islamskich,
m.in. Iran, Pakistan, Arabia Saudyjska.

7. Akt prawny- przepis prawny- norma prawna
Prawo ma charakter normatywny. Prawo zawiera normy, tj. reguły postępowania.
Normy prawne dyscyplinują adresatów do określonego sposobu postępowania, wyrażając: nakaz, zakaz lub dozwolenie.

akt prawny (normatywny) – przepis prawny – norma prawna

AKT PRAWNY (normatywny) to  akt zawierający normy prawne, wydany przez uprawniony podmiot, we właściwej 
procedurze i należycie ogłoszony (np. Konstytucja, ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, itp. ).dokument zawierający normy prawne, 
może mieć charakter  generalny (reguluje jakąś sytuację społeczną i jest skierowany do ogółu obywateli, a ustanowione w nim normy 
nie przestają obowiązywać po zastosowaniu się do nich przez jedną osobę)  lub indywidualny (określa jednostkowe reguły 
zachowania, może być wydany przez organy administracji, tj. przybrać postać orzeczenia sądowego – wyroku lub decyzji 
administracyjnej. Może też być sporządzony na skutek oświadczenia woli danej osoby, np. testamentu lub na skutek zawarcia przez 
nią umowy);

PRZEPIS PRAWNY to część aktu prawnego, wyodrębniona jako:
artykuł (art.), paragraf (§), ustęp, tiret (–), punkt (3.), litera (a.);

To część aktu prawnego (samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego; zwrot językowy wskazujący sposób postępowania; 
formalnie wyodrębniony, wizualnie wyróżniony i opatrzony nazwą indywidualizującą, taką jak: artykuł, paragraf, ustęp, tiret; 
podstawa ustalenia normy prawnej);

NORMA PRAWNA to reguła postępowania wyinterpretowana z przepisów prawnych;

Analiza aktu prawnego i jego cech – przykład:
 USTAWA  ( rodzaj aktu prawnego)  z dnia 21 stycznia 2005 r. (data wydania)  o doświadczeniach na zwierzętach (przedmiot 
regulacji), Dz. U. nr 33, poz. 289 ze zm. (publikator)
PRZEPIS PRAWNY- przykład
USTAWA z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. nr 33, poz. 289 ze zm.)
art. 5.    Zabrania się:   (…)

3) przeprowadzania doświadczeń w celu testowania kosmetyków lub środków higienicznych.
Art. 40. 1. Kto przeprowadza doświadczenia w celu testowania kosmetyków

lub środków higienicznych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

8. NORMA PRAWNA- budowa
Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach:

art.5. pkt 3. Zabrania się przeprowadzania doświadczeń w celu testowania kosmetyków lub środków higienicznych.
 art.40.1. Kto przeprowadza doświadczenia w celu testowania kosmetyków lub środków higienicznych podlega grzywnie,   
                            karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

HIPOTEZA DYSPOZYCJA SANKCJA

*określa krąg adresatów normy

 *opisuje sytuację, w której norma ma 
zastosowanie
(KAŻDEMU) ZABRANIA SIĘ

*określa sposób, w jaki należy się 
zachować

 * nakaz, zakaz, przyzwolenie
ZABRANIA SIĘ DOŚWIADCZEŃ NA 
ZWIERZĘTACH W CELU 
TESTOWANIA KOSMETYKÓW

określa konsekwencje zachowania 
niezgodnego tym określonym w 
dyspozycji

POD KARĄ GRZYWNY , 
OGRANICZENIA LUB 
POZBAWIENIA WOLNOŚCI

                                                                                 

PRZEPIS  PRAWNY NORMA PRAWNA  

najmniejszy element tekstu prawnego w postaci zdania 
zaopatrzonego wskaźnikiem identyfikacyjnym: artykuł, 
paragraf, punkt, litera itp.

*najmniejszy, stanowiący sensowną całość element prawa

*norma postępowania: nakaz, zakaz, dozwolenie

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ZAKAZ ZATRZYMYWANIA SIĘ
I POSTOJU

Komentarz: 
Norma prawna nadaje znaczenie. Przepis (lub kilka przepisów) jest „nośnikiem informacji” o treści normy prawnej. Norma musi 
zostać wyinterpretowana z przepisu prawnego.



Np. WYJŚCIE EWAKUACYJNE – nakaz podążania we wskazanym kierunku podczas określonych sytuacji;
ZNAK B-36 „zakaz zatrzymywania się i postoju” – nadanie konwencjonalnego znaczenia okrągłemu kawałkowi metalu 
pomalowanemu na niebiesko i czerwono;
           
9. Sankcje i ich rodzaje
  Sankcja- określa konsekwencje za nieprzestrzeganie normy prawnej, np. kara dożywotniego pozbawienia wolności.  Wyróżniamy 
sankcje:
a/ karne- za dokonanie czynów zabronionych, np. pozbawienie wolności,
b/ egzekucyjne- polegają na wymuszeniu wywiązania się z obowiązku, np. eksmisja z lokalu, nakaz zapłaty wierzycielowi,
c/ nieważności- oznacza, że dana czynność prawna nie nabrała mocy, ponieważ naruszono przepisy regulujące sposób jej dokonania, 
np. unieważnienie małżeństwa z powodu trwania w innym ważnym związku małżeńskim.    
                                    
10. Tworzenie prawa- zasady

 zupełność systemu prawa
Prawo znajduje zastosowanie do każdej sytuacji wymagającej rozstrzygnięcia

na gruncie prawa. Dla każdego zagadnienia prawnego istnieje norma prawna.
PRAWO NIE POWINNO ZAWIERAĆ LUK.

 spójność prawa (niesprzeczność prawa)
Normy prawne są między sobą powiązane i spójne.
PRAWO NIE POWINNO BYĆ WEWNĘTRZNIE SPRZECZNE.

* Niesprzeczność prawa – prawo nie powinno zwierać norm wobec siebie przeciwstawnych (jedna norma zakazuje zachowania X, a 
druga norma nakazuje zachowanie X);

 hierarchiczność prawa
System prawny jest zbudowany z norm wyższego i niższego rzędu.
Normy niższego rzędu służą realizacji norm wyższego rzędu.
REALIZACJA NORM KONSTYTUCYJNYCH.

11. Wykładnia prawa  (interpretacja prawa) to:
Proces zmierzający do ustalenia znaczenia przepisu prawnego i w rezultacie do ustalenia zawartych w nim norm prawnych.

Art. 201. §1. Kodeksu spółek handlowych
Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

NORMA wyinterpretowana z przepisu to: 
Zarząd spółki jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem jej spraw. Jest także uprawniony do 
występowania w imieniu spółki i do zawierania w jej imieniu czynności prawnych. Odpowiada za ogół działalności spółki.

12. Subsumpcja   to:
Proces polegający na przyporządkowaniu stanu faktycznego (zaistniałych okoliczności, zachowań, itp.) do normy prawnej, 
wyinterpretowanej z przepisu prawnego.

Subsumpcja jest jednym z etapów stosowania prawa przez sądy i organy administracji.

13. Stosowanie prawa:
1. ustalenie stanu faktycznego
2. zebranie przepisów prawnych, które znajdą zastosowanie do tego stanu faktycznego
3. wykładnia (interpretacja) prawa
4. subsumpcja
5. wiążące ustalenie konsekwencji prawnych (wydanie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej)

Stosowanie prawa na przykładzie…
STAN FAKTYCZNY

Pan Igor zdał egzamin notarialny i odbył dwuletnią asesurę. Złożył wniosek
do Ministra Sprawiedliwości o powołanie go na notariusza.
PRZEPISY PRAWNE

art. art. 10–13 ustawy z dania 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
polskie obywatelstwo, 26 lat, pełnia praw cywilnych i obywatelskich, nieskazitelny charakter  wyższe studia prawnicze, aplikacja 
notarialna, egzamin notarialny, 2-letnia asesura,złożenie wniosku w formie prawem przewidzianej
odmowa powołania na notariusza  ww. warunki nie są spełnione
WYKŁADNIA PRAWA i SUBSUMPCJA

Organ bada, czy pan Igor spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa.
DECYZJA/ORZECZENIE
             powołanie na notariusza/  odmowa powołania na notariusza.



14. Regulatory zachowań społecznych
           NORMATYWNE:

- prawo - co jest nakazane a co zakazane (prawo)
- moralność - co jest dobre a co jest złe (filozofia)
- obyczajność - co wypada a czego nie wypada robić (kultura)
- religia - co jest dobre a co złe (wyznanie)

 NIENORMATYWNE:
- prawidłowości gospodarki rynkowej,
- tradycje,
- mity,
- przesądy

!!! Każdy człowiek podlega jednocześnie wielu różnym normom, ponieważ przynależy do wielu grup społecznych (rodzina, klasa 
szkolna, mieszkaniec wsi, obywatel, itp.)
Reasumując:
NORMATYWNY – ustalający reguły, zawierający normy postępowania;
NIENORAMTYWNY (w tym kontekście) – nie wynikający z ustalonych i zatwierdzonych reguł;

15. Relacje między normami
 ZWIĄZKI TREŚCIOWE

Zakresy zachowań regulowanych przez prawo –moralność –obyczajność –religię krzyżują się.

Niektóre zachowania podlegają pod jeden system normatywny, inne są regulowane przez normy kilku z nich, np. wchodzenie w 
kostiumie kąpielowym do świątyni, przechodzenie przez ulicę na zielonym świetle, kradzież

 ZWIĄZKI FUNKCJONALNE
Systemy normatywne oddziałują na siebie – wzajemnie się wspierają lub osłabiają.

System prawny sprzeczny z moralnością może osłabiać skuteczność prawa, a w rezultacie doprowadzić do odebrania prawu 
legitymizacji społecznej, np. nakaz zabijania osób kalekich
zakaz  rozdawania czerstwego chleba bez odprowadzenia podatku.

Podsumowując: zbieżna regulacja norm moralnych i prawnych sprawia, że one się wzmacniają, rozbieżna, że osłabiają się wzajemnie;
w zależności od przyjętej koncepcji prawa różnie rozpatruje się związki miedzy normami prawnymi i moralnymi; na poziomie całego 
systemu prawa sprzeczność z moralnością może doprowadzić do odebrania prawu prawowitości (legitymizacji społ.) i odrzucenia 
przez znaczną część społeczeństwa.

16. Kultura prawna   to:   
 wiedza jednostek i grup (społeczeństwo, uczniowie, urzędnicy)o obowiązującym prawie,
 stosunek do obowiązującego prawa (postawa wobec prawa), zaangażowanie w jego kształt, postulaty, co do jego zmiany, 

krytyka, akceptacja i ocena prawa,
 stan, kondycja prawa (jego tworzenie, stosowanie, przestrzeganie), poziom doktryny i nauk o prawie oraz instytucjach, które 

to prawo stanowią lub stosują;

17. JĘZYK PRAWNY a JĘZYK PRAWNICZY

JĘZYK PRAWNY JĘZYK PRAWNICZY

* język, w którym formułowane jest prawo

* język aktów prawnych

* posiada silnie rozbudowany aparat pojęciowy
(np. pozew, zażalenie, organ, służebność, nieruchomości, itp.)

* język używany przez osoby stosujące i interpretujące prawo

* „język prawników” używany
do mówienia o prawie

* znaczenie poszczególnych słów i zwrotów różni się od ich 
znaczenia potocznego

Przykład: 
JĘZYK PRAWNY
art. 15 ustawy – Prawo czekowe

Indos powinien być bezwarunkowy. Warunki, od których uzależniono indos, uważa się za nienapisane.

JĘZYK PRAWNICZY



Prawo czekowe nie pozwala na dokonanie indosu pod warunkiem. Zastrzeżenie warunku uważa się za nienapisane a sam 
indos pozostaje ważny.
JĘZYK POTOCZNY

Przy zbywaniu czeku nie można zastrzec, że robisz to „pod warunkiem, że coś”. Nawet, jak coś takiego napiszesz, to nikt nie 
weźmie tego pod uwagę. Zbywasz albo nie zbywasz.

18. Rodzaje prawa:
a/ wg kryterium podmiotowego (czyli komu służy dane prawo):
- publiczne- reguluje wzajemne stosunki miedzy organami władzy państwowej, samorządowej i obywatelami. Przeważa w takich
gałęziach prawa, jak: konstytucyjne, administracyjne, finansowe,
- prywatne-  dotyczy wyłącznie relacji między  samymi obywatelami. Przeważa w prawie cywilnym, pracy, rodzinnym,
- wewnętrzne- nie jest tożsame z krajowym prawem wewnętrznym, jest tworzone i obowiązujące wyłącznie wewnątrz organizacji
społecznych (np. statut szkoły) i organów państwowych (np. regulamin pracy sejmu),
-  kanoniczne- funkcjonuje w kościele katolickim. Reguluje dwie sytuacje z zakresu prawa prywatnego: zawarcie małżeństwa
(konkordat) oraz pochówek zmarłych (tu związek prawa prywatnego z kanonicznym polega na tym, że zdecydowana większość
cmentarzy w Polsce jest administrowana przez Kościół katolicki;
b/ wg kryterium treści prawa (czyli czemu służy prawo):
- materialne- to wszystkie normy, które regulują uprawnienia i obowiązki podmiotów oraz ich zachowania w życiu społecznym.
Należy   do niego większość norm prawa konstytucyjnego, cywilnego i karnego,
-  formalne  – normy prawne, które opisują tryb postępowania przy egzekwowaniu prawa materialnego (np. procedury sądowe,
stosowanie sankcji). Należy do niego większość norm prawa karnego, cywilnego i administracyjnego;
c/ wg kryterium przynależności państwowej – istnieją dwie płaszczyzny prawa- międzynarodowa i wewnętrzna:

 międzynarodowa:
-  prawo  międzynarodowe  publiczne (zw.  prawem  narodów)-  stanowione  jest  przez  państwa  i  inne  podmioty  prawa
międzynarodowego- organizacje międzynarodowe (np. ONZ, Rada Europy) i reguluje stosunki między  nimi. Źródłem tego prawa są
umowy międzynarodowe (dwustronne- bilateralne i wielostronne- multilateralne) oraz zwyczaje międzynarodowe,
-  prawo międzynarodowe prywatne- wbrew nazwie nie jest właściwie prawem międzynarodowym. Jest to część krajowego prawa
wewnętrznego, które zawiera tzw. normy kolizyjne pozwalające rozstrzygać,  jakie przepisy obowiązują,  gdy stronami stosunków
prawnych są obywatele lub inne podmioty prawa, które podlegają systemom prawnym różnych państw. Określają one prawo, które
należy zastosować, by rozwiązać wynikłe spory cywilne, handlowe lub rodzinne,

 wewnętrzna:
-  krajowe prawo wewnętrzne, w tym prawo lokalne (miejscowe)- tworzone przez organy centralne (obowiązuje na terenie całego
kraju)   i  samorządu  terytorialnego   (obowiązuje  na  terenie  danej  jednostki  samorządu  terytorialnego,  tj.  gminy,  powiatu,
województwa).  Do krajowego porządku prawnego zalicza się także ratyfikowane umowy na podstawie zgody wyrażonej w ustawie –
ten akt wówczas ma pierwszeństwo przed ustawą, jeśli treści tej umowy nie da się pogodzić ustawą, np. art. 91 pkt 2 Konstytucji RP
(w  momencie  przystąpienia  Polski  do  NATO  trzeba  było  dostosować  polskie  normy  do  tych  obowiązujących  w  Pakcie
Północnoatlantyckim),
-  niektórzy teoretycy prawa  wyróżniają  prawo ponadnarodowe tworzone przez  organy organizacji  ponadnarodowych,  np.  Unię
Europejską (prawo europejskie).
d/ wg kryterium zakresu merytorycznego- gałęzie prawa:
-konstytucyjne, administracyjne, finansowe, cywilne, rzeczowe,  zobowiązań, spadkowe, gospodarcze, handlowe,
rodzinne i opiekuńcze, pracy, autorskie i wynalazcze, karne.
19. Podstawowe gałęzie prawa

Gałąź  prawa-  dziedzina  prawa  wyróżniona  na  podstawie  zakresu  merytorycznego,  np.  prawo  konstytucyjne,  prawo
administracyjne, prawo karne.



20. Charakterystyka wybranych gałęzi  prawa





II. PRAWO CYWILNE, KARNE, ADMINISTRACYJNE

I. Prawo cywilne

1. Etymologiczne pochodzenie

Termin prawo cywilne wywodzi się z prawa rzymskiego. Jest odpowiednikiem łacińskiego ius civile. Źródłem tego określenia jest 
civil czyli obywatel. Ius civile- to prawo obowiązujące obywateli danego państwa.

Prawo cywilne- zbiór przepisów prawnych regulujących stosunki majątkowe oraz niemajątkowe pomiędzy osobami fizycznymi i 
prawnymi

                                                                             Stosunki cywilnoprawne

O charakterze majątkowym O charakterze niemajątkowym

np. prawa własności i inne prawa rzeczowe, małżeńska 
wspólność majątkowa, prawa autorskie

Prawa osobiste (np. prawo do ochrony wizerunku ) i 
niemajątkowe prawa rodzinne (np. prawo do nazwiska)

2. Podmioty prawa cywilnego

Osoba fizyczna Osoba prawna Ułomne (niepełne) osoby prawne

każdy człowiek od urodzenia 
do śmierci. Z urodzeniem 
człowiek nabywa zdolności 
prawnej, czyli staje się 
podmiotem prawa cywilnego.

 art.33 kodeksu cywilnego- to 
jednostka organizacyjna, która może
występować  jako samodzielny 
podmiot prawa. Nabycie 
osobowości prawnej następuje z 
chwilą wpisu do właściwego rejestru
(najczęściej Krajowy Rejestr 
Sądowy). Przykłady: Skarb Państwa,
przedsiębiorstwa, banki, fundacje, 
stowarzyszenia, uczelnie wyższe…

osoba nieposiadająca osobowości prawnej, lecz 
posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną.Taka 
jednostka może nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania mocą swojego działania, może także 
pozywać i być pozywaną. Członkowie takiej 
jednostki organizacyjnej co do zasady ponoszą za 
jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. 
powstającą z chwilą jej niewypłacalności.
Są nimi np. spółka jawna, spółka komandytowa, 
wspólnota mieszkaniowa, partia polityczna  
niewpisana do ewidencji, stowarzyszenie zwykłe, 
jednostka budżetowa.

3. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych

Zdolność prawna Zdolność do czynności prawnych

nabywamy ją z chwilą urodzenia, stając się podmiotem prawa;
Zgodnie a art.8&1 kodeksu cywilnego” każdy człowiek od chwili 
urodzenia ma zdolność prawną”. Zdolność prawna osoby 
fizycznej ustaje wraz z jej śmiercią

to zdolność do tego, by swoim działaniem 
nabywać prawa i zaciągać zobowiązania ,np. 
zawarcie umowy kredytowej, umowy o 
pracy.

4. Rodzaje zdolności do czynności prawnych

Brak zdolności do czynności prawnych Ograniczona zdolność do czynności prawnych Pełna zdolność do czynności 
prawnych

- osoby poniżej 13 r. ż. oraz całkowicie 
ubezwłasnowolnione.

Nie mają zdolności do czynności 
prawnych osoby, które:

- nie ukończyły lat 13-stu,

- osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

- osoby między 13 a 18 r. ż. oraz osoby częściowo 
ubezwłasnowolnione.

Dla ważności czynności prawnej dokonanej przez 
osobę z ograniczoną zdolnością do czynności 
prawnych niezbędna jest zgoda jej przedstawiciela 
ustawowego (może nim być opiekun prawny lub 
rodzic).

- osoby powyżej 18 r. ż. oraz w 
pełni władz umysłowych,  z 
pełnią praw publicznych.

Wyjątek! Nieletni, którzy 
zawierają małżeństwo sądownie
nabywają pełną zdolność do 
czynności prawnych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowo%C5%9B%C4%87_prawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_bud%C5%BCetowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wsp%C3%B3lnota_mieszkaniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_komandytowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82ka_jawna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewyp%C5%82acalno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdolno%C5%9B%C4%87_prawna


Czynność prawna dokonana przez osobę 
nieposiadającą zdolności do czynności 
prawnych jest nieważna.

*  Jednakże, gdy osoba taka zawarła 
umowę należącą do umów powszechnie 
zawieranych w drobnych sprawach życia 
codziennego, umowa taka staje się ważna 
z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga 
za sobą rażące pokrzywdzenie osoby 
niezdolnej do czynności prawnej.

Przykład: 12-letni Jaś kupuje lizaka. 
Umowa taka staje się ważna z chwilą 
zapłacenia ceny i wydania lizaka.

Jeśli jednak Jasiowi sprzedawca sprzedał  
lizaka, który normalnie kosztuje 1,50  za 7 
zł, to taka umowa jest nieważna, gdyż 
pociąga rażące pokrzywdzenie osoby 
niezdolnej do czynności prawnej.

Jeżeli czynność została dokonana bez zgody, to 
ważność czynności zależy od jej potwierdzenia przez
przedstawiciela osoby ograniczonej w zdolności 
prawnej.

Osoba z o.z.d.c.p. może bez zgody przedstawiciela:

- zwierać umowy należące do umów powszechnie 
zawieranych w drobnych sprawach życia 
codziennego (np. zakup kanapki czy napoju),

- rozporządzać swoim zarobkiem (chyba że sąd 
opiekuńczy postanowi inaczej).

Przykłady: Małgosia, która ma 15 lat wypełniła na 
stronie operatora telekomunikacyjnego formularz 
zamówienia telefonu wraz z abonamentem. Taka 
umowa dla swej ważności musi być potwierdzona 
przez rodzica Małgosi.

16- letni Janek kupił w sklepie kanapkę i napój. 
Zawarta umowa nie wymaga potwierdzenia przez 
przedstawiciela ustawowego, gdyż należy do umów 
zawieranych w drobnych sprawach życia 
codziennego.

Nabywa się ją z chwilą 
pełnoletniości, czyli z 
osiągnięciem 18 r.ż. Jednak 
zgodnie z art. 10 & 2 kodeksu 
cywilnego , osoba małoletnia 
(tylko kobieta) może uzyskać 
pełnoletniość przez zawarcie 
małżeństwa. Nie traci jej w 
razie unieważnienia 
małżeństwa.

Dodatkowo musi uzyskać zgodę
sądu na zawarcie małżeństwa. 
Sąd jej udziela, jeśli zachodzą 
ważne powody, a z okoliczności
wynika, że zawarcie 
małżeństwa będzie zgodne z 
dobrem założonej rodziny.

5. Ubezwłasnowolnienie

6. Działy prawa cywilnego i ich   podstawy prawne

Prawo rzeczowe- kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego z 1964 r. z późn. zm.

Prawo zobowiązań- kodeks cywilny.

Prawo spadkowe- kodeks cywilny.

Prawo pracy- kodeks pracy.

Prawo rodzinne- kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Prawo własności intelektualnej- kodeks cywilny



                                                                        Podział prawa cywilnego     

Działy kodeksowe (w ramach 
kodeksu cywilnego)

Działy pozakodeksowe (zawarte 
w odrębnych kodeksach )

Dyscypliny samodzielne

- część ogólna
- prawo rzeczowe
- prawo zobowiązań
- prawo spadkowe

- prawo rodzinne (Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy z 964 r.)
- prawo pracy (Kodeks pracy)
- prawo własności intelektualnej i
przemysłowej

- prawo handlowe
- prawo spółdzielcze
- prawo górnicze
- prawo autorskie 
- prawo rolne

7. Prawo rzeczowe

Reguluje sposób korzystania z mienia.

Reguluje kwestie związane z prawem do rzeczy. 

Rzeczy dzielą się na:

 - nieruchomości- grunty, budynki, lokale,

- ruchomości- pozostałe rzeczy.

Rzeczami nie są: energia, złoża minerałów, dobra niematerialne, przedsiębiorstwa.

Określa, co właścicielowi (użytkownikowi, współwłaścicielowi, uprawnionemu) wolno zrobić z daną rzeczą. Informuje, w jaki sposób
można nabyć własność

A.1. Rodzaje praw rzeczowych

Własność- to wyłączne prawo do posiadania i korzystania z rzeczy (np. pobierania dochodów) oraz rozporządzania nią (np. 
przeniesienia prawa własności na inną osobę /poprzez sprzedaż, darowiznę/);

Użytkowanie wieczyste -dotyczy gruntów będących własnością skarbu państwa lub gminy. Trwa min. 40 lat, a max. 99 lat. 
Użytkownicy wieczyści mają prawo pierwokupu;

Ograniczone prawa rzeczowe - zapewniają ściśle określony zakres uprawnień względem rzeczy. Jej postaci to: hipoteka, zastaw, 
służebność, własnościowe prawo spółdzielcze do lokalu mieszkalnego, użytkowanie

A.2 Ograniczenia praw rzeczowych

Hipoteka to zabezpieczenie roszczeń finansowych na nieruchomości. Wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń z nieruchomości;

Zastaw- zabezpieczenie roszczeń częścią majątku dłużnika na wypadek, gdyby ten nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wobec 
wierzyciela;

Służebność- obciążenie nieruchomości prawem do korzystania z niej przez inne osoby (np. z pomieszczenia w budynku mieszkalnym,
korzystanie z drogi biegnącej przez posiadłość innej osoby);

Użytkowanie- uprawnienie do korzystania z rzeczy oraz czerpania z niej korzyści;

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego-  występuje, gdy właścicielem lokalu jest spółdzielnia, a osoba, której to 
prawo przysługuje, może dysponować lokalem.

8. Prawo zobowiązań

Określa warunki zawierania umów i zobowiązania z nich wynikające.

 Określa prawa obu stron (np. wierzyciela i dłużnika, kupującego i sprzedającego), zawierających umowę.

Określa rodzaje umów:

- umowy przenoszące prawa (np. sprzedaż, darowizna),

- regulujące używanie rzeczy i praw (np. najem, dzierżawa),

- odnoszące się do świadczenia usług (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło),



- spełniające funkcje ubezpieczeniowe (np. polisa ubezpieczeniowa),

- ustanawiające świadczenia alimentacyjne (np. umowa renty),

     Umowę może zawrzeć każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Występuje forma umowy przedwstępnej jako 
poprzedzająca umowę ostateczną. Czasem gwarancją zawarcia umowy jest zadatek.  W umowach sprzedaży obowiązuje 
odpowiedzialność za jakość rzeczy, np. gwarancja-uprawnia nabywcę do naprawy lub wymiany rzeczy, u której stwierdzono wadę w 
trakcie trwania gwarancji, rękojmia-  uprawnia nabywcę do wymiany, obniżenia ceny, zwrotu rzeczy czyli odstąpienia od umowy. 
Wada musi istnieć w chwili wydania rzeczy.

   UWAGA!! Zadatku nie zwracamy, gdy umowa zostanie zerwana przez osobę wpłacającą zadatek (w umowach przedwstępnych, 
np. kupno nieruchomości), zaliczkę zwracamy.

Reguluje też kwestie związane z  odpowiedzialnością cywilną za wyrządzone szkody oraz ustala konsekwencje niezrealizowania 
zobowiązań w czasie określonym w umowie (np. odsetki, kary umowne).

  O szkodzie mówimy, gdy ktoś ponosi uszczerbek majątkowy, o krzywdzie, gdy strata ma charakter niemajątkowy (np. naruszenie 
dobrego imienia, uszkodzenie ciała).

Prawo cywilne (zobowiązań) przewiduje zobowiązanie do naprawienia szkody.

9. Prawo spadkowe

Reguluje zasady dziedziczenia czyli przechodzenia praw i obowiązków majątkowych (spadku) z osoby zmarłej na jej spadkobierców.  
Formy dziedziczenia:

Testament- to jednostronne oświadczenie woli, w którym osoba dysponuje swoim majątkiem na wypadek śmierci. Musi mieć pełną 
zdolność do czynności prawnych;

Dziedziczenie ustawowe- zachodzi wtedy, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Obowiązuje kolejność dziedziczenia: 
współmałżonek, dzieci i potem dalsi krewni. Gdy zmarły nie ma rodziny- majątek przechodzi na rzecz Skarbu Państwa

10. Prawo pracy

Reguluje je kodeks pracy z 1974 r. z późn. zm.

Reguluje stosunki między pracownikiem a pracodawcą, ich wzajemne prawa i obowiązki

Określa sposoby nawiązania i ustania stosunku pracy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, zagadnienia 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czynności prawne wynikające z prawa pracy

* Nawiązanie stosunku pracy (powinno mieć formę pisemną):

- umowa o pracę na czas nieokreślony,

- umowa o pracę na czas określony (trzecia umowa będzie już umową na czas nieokreślony),

- umowa na okres próbny (max. 3 m-ce),

- umowa zlecenie,

-  umowa o dzieło.

* Ustanie stosunku pracy:

- za porozumieniem stron,

-na drodze wypowiedzenia przez jedną ze stron,

-wygaśnięcie umowy na czas określony,

- likwidacji miejsca lub stanowiska pracy.

* Zatrudnianie młodocianych

Młodocianym jest osoba w wieku 16- 18 lat.

Umowa o pracę z młodocianym może być zawarta dla przygotowania dla go do wykonywania zawodu oraz pod warunkiem 
ukończenia gimnazjum i przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.



Czas pracy młodocianych:

-w czasie zajęć szkolnych- w ciągu tygodnia wymiar czasu pracy nie może przekraczać 12 godzin, a w ciągu dnia- nie dłużej 
niż 2 godziny;

- w czasie ferii- 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu;

- wyjątkowo zatrudniona osoba poniżej 16 r.ż. nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę.

W sytuacji sporu między pracownikiem a pracodawcą, pracownikowi przysługuje prawo zwrócenia się o ochronę prawną do sądu.

11. Prawo rodzinne i opiekuńcze

Reguluje kwestie majątkowe i niemajątkowe, wynikające z więzi rodzinnych miedzy rodzicami i dziećmi oraz między 
samymi małżonkami, a także ich krewnymi i powinowatymi

1. Podstawa prawna funkcjonowania rodziny w Polsce

- Konstytucja RP z 1997 r. - Art. 18. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej 
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r. ze zmianami
2. Podstawowe pojęcia związane z rodziną
Pokrewieństwo - pochodzenie od wspólnego przodka. Może być: 
W linii prostej: jedna osoba pochodzi od drugiej (dziadek - ojciec - syn).
W linii bocznej: osoby mają wspólnego przodka, ale nie pochodzą jedna od drugiej, np. wujek, ciocia.
Wstępni - to krewni, od których dana osoba pochodzi (przodkowie), czyli pradziadkowie, dziadkowie, rodzice. 
Zstępni - to krewni pochodzący od wspólnych przodków (potomstwo), czyli dzieci, wnuki, prawnuki.
Powinowactwo - związek, który istnieje między małżonkiem, a krewnymi drugiego małżonka. Zatem powinowatymi dla
Twojej mamy jest rodzina Twojego taty. 
Przysposobienie - inaczej adopcja; przyjęcie do rodziny i uznanie za własną osobę (dziecko)  małoletnią obcą, krewną lub
powinowatą  na mocy orzeczenia sądu.
Alimenty- ustanowione przez sąd obowiązkowe świadczenie na rzecz osób, w stosunku do których są zobowiązane inne
osoby.  Obowiązek  alimentacyjny jest  najczęściej  związany z  różnymi  sytuacjami  rodzinnymi,  np.  świadczenie  na  rzecz
niepełnoletnich dzieci, byłego małżonka, czy rodzica, który znajduje się z złej sytuacji materialnej.
Władza rodzicielska -  ogół  praw i  obowiązków przysługujących  rodzicom. Wygasa  z  chwilą  uzyskania  przez  dziecko
pełnoletności (pozostają pewne aspekty prawne, jeśli dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców). W wypadku, gdy dobro
dziecka  jest  zagrożone,  prawo  przewiduje  możliwość  ograniczenia  i  zawieszenia  władzy rodzicielskiej,  a  w  sytuacjach
szczególnych- nawet pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej.
Kuratela - nadzór ustanowiony przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych i nad jej majątkiem. 
Opieka- nadzór prawny nad osobą małoletnią niepozostającą pod władzą rodzicielską lub całkowicie ubezwłasnowolnioną.
Służy ochronie interesów i praw tej osoby. Opiekunem jest najczęściej krewny wyznaczony przez sąd.
Małżeństwo -  zalegalizowany związek  między osobami  (m.in.  w  Polsce  o  odmiennej  płci),  zazwyczaj  wiążący  osoby
prawnie, emocjonalnie i ekonomicznie. Mogą być monogamiczne (jedna kobieta - jeden mężczyzna) lub poligamiczne (w
tym wyróżniamy poligynię - jeden mężczyzna, wiele kobiet i poliandria - jedna kobieta, wielu mężczyzn). 
3. Przeszkody i warunki do  zawarcia małżeństwa:
W Polsce zawrzeć związek małżeński mogą osoby (kobieta i mężczyzna), które ukończyły 18 lat (choć z ważnych powodów
sąd rodzinny może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat).
Małżeństwa w Polsce nie można zawrzeć:
-   przez wiek (wymóg ukończonych 18 lat, wyjątkowo kobieta z ukończonym 16 r.ż. za zgodą sądu),
- jeśli osoba jest całkowicie ubezwłasnowolniona ze względu na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy
-  gdy osoba pozostaje w innym, ważnym związku małżeńskim (zakaz bigamii).
-   nie  można  poślubić  krewnego  w  linii  prostej  oraz  z  rodzeństwem  (rodzonym  i  przyrodnim),  przysposabiającymi  i
przysposobionym oraz między powinowatymi w linii prostej, chyba, że sąd w tych przypadkach zadecyduje inaczej.
Rozwód-  rozwiązanie  związku  małżeńskiego  przez  sąd  na  żądanie  jednej  lub  obu  stron.  Małżeństwo  uznaje  się  za
nieistniejące (przeprowadza rozwód sąd okręgowy)
Separacja- uchylenie wspólnoty małżeńskiej bez prawa wstąpienia w nowy związek małżeński (sąd okręgowy).
Ustawowa wspólność majątkowa- obejmuje przedmioty nabyte przez małżonków w czasie trwania małżeństwa. Każdemu z
małżonków przysługuje takie samo prawo do wspólnego majątku. Nie zalicza się do niego m.in. Majątku nabytego przed
zawarciem  małżeństwa,  spadków,  darowizn,  przedmiotów  osobistego  użytku  oraz  nagród.  Małżonkowie  mogą  inaczej
uregulować wzajemne stosunki majątkowe, spisując intercyzę.
Intercyza- majątkowa umowa małżeńska. Reguluje stosunki majątkowe między małżonkami. Na jej  mocy małżonkowie
mogą rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć ustawową wspólność majątkową.
Zaprzeczenie ojcostwa- orzeczenie sądowe stwierdzające, że mąż matki nie jest ojcem dziecka, które urodziło się w trakcie
trwania małżeństwa. 

12. Prawo autorskie i wynalazcze



Reguluje je ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Chroni prawa twórców. To jedna z najnowszych dziedzin 
prawa cywilnego.

Typy odpowiedzialności prawnej

Konstytucyjna- stosowana w stosunku do najważniejszych funkcjonariuszy w państwie, za naruszenie Konstytucji lub 
innych ustaw, w związku z wykonywaniem ich funkcji publicznych.

Administracyjna- ma zastosowanie w sytuacjach naruszania norm prawa administracyjnego przez pracowników organów 
administracji publicznej.

Karna- ponoszą ją osoby, które dopuściły się czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Pracownicza- ponoszą ją pracownicy wobec pracodawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków 
pracowniczych.

Cywilna- dotyczy osób prawnych i fizycznych, jest ponoszona za naruszenie norm prawa cywilnego, za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań, za popełnienie czynów niedozwolonych.

Odpowiedzialność w prawie finansowym- przewiduje odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa finansowego  
(dyscyplina budżetowa) przez osoby prawne i fizyczne. 

13. Kilka pojęć

Nieletni – osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego  nie ukończyła 17 r.ż.. Osoba taka podlega 
odpowiedzialności karnej tylko w wyjątkowych wypadkach określonych w kodeksie karnym (chodzi o najcięższe 
przestępstwa) oraz w przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Co do zasady nieletni odpowiada za swoje 
czyny przed sądem rodzinnym, zaś w określonych przypadkach odpowiada przed sądem karnym.

Młodociany- to osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 21 lat i w chwili orzekania przed 
sądem I instancji nie osiągnęła 24 r.ż.. Pojęcie to występuje także na gruncie prawa pracy i wg kodeksu pracy jest to osoba, 
która ukończyła 16 lat, a nie ukończyła 18 r.ż..W przypadku postępowania karnego wymierzając karę młodocianemu sąd 
kieruje się przede wszystkim tym, by sprawcę wychować, dlatego też może on zastosować w stosunku do młodocianego 
nadzwyczajne złagodzenie kary. Z kolei na gruncie prawa pracy młodociany korzysta ze szczególnej ochrony w zakresie 
stosunku pracy (np. czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a młodocianego 
powyżej 16 r.ż, nie może przekraczać 8 godzin na dobę, nie może też pracować w godzinach nadliczbowych lub w porze 
nocnej.

Małoletni- w rozumieniu przepisów prawa cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 r.ż., a także nie zawarła związku 
małżeńskiego (dotyczy to kobiet). Małoletni jest chroniony przez przepisy prawa cywilnego, np. w zakresie zdolności do 
czynności prawnych (ograniczona zdolność 13-18 lat i brak zdolności – poniżej 13 r.ż.).

Nasciturus- to zwrot z łaciny i oznacza dziecko, które jest poczęte ale jeszcze nie narodzone. Pojęcie nascitirusa ma  
szczególne znaczenie w zakresie prawa spadkowego, gdyż dziecko które jest poczęte w chwili otwarcia spadku (czyli śmierci
spadkodawcy) może być spadkobiercą, ale pod warunkiem, że urodzi się żywe.

Zstępny- to pojęcie z zakresu prawa cywilnego spadkowego, które oznacza potomka danej osoby, czyli np. syna, córkę, 
wnuka, prawnuka itd.. Odnosi się to do pokrewieństwa i ma znaczenie przy dziedziczeniu. 

II.Prawo karne

1. Podstawa prawna

Kodeks karny z 6.06.1997 r.- opisuje kategorie przestępstw, określa kary za ich popełnienie i ustala reguły ich wymierzania 
przez sąd.

Kodeks postępowania karnego z 6.06.1997 r.- określa zasady prowadzenia procesu karnego, opisuje instancje postępowania, 
rodzaje dowodów uznawanych przez sąd.

Kodeks karny wykonawczy z 6.06.1997 r.- określa zasady wykonywania kar w zakładach karnych i aresztach, zasądzonych w
trakcie postępowania karnego.

Kodeks wykroczeń z 20.05.1970 r.- opisuje wykroczenia, tj. czyny karalne mniej surowo niż przestępstwo, określa grożące za
nie kary i ustala reguły ich wymierzania.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 20.05.1970 r.- zawiera zasady prowadzenia postępowania sądowego w 
sprawach o wykroczenia przeciwko osobom lub mieniu.



2. Przestępstwo

A. Przestępstwo- to czyn uznany za społecznie szkodliwy i niebezpieczny, zabroniony pod groźbą  kary.

 B.  Elementy przestępstwa:

podmiot przestępstwa- sprawca,

przedmiot przestępstwa- dobro, przeciwko któremu przestępstwo było skierowane (życie, mienie),

strona przedmiotowa- sposób i okoliczności popełnienia czynu (czas,  narzędzia, miejsce),

strona podmiotowa- subiektywne okoliczności sprawy (związane z psychiką sprawcy)

3. Podział przestępstw wg kryteriów:

  wysokość kary sposób ścigania rodzaj winy

zbrodnie-kara pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy niż 3 lata,

występki- czyny zagrożone grzywną 
powyżej 30 stawek dziennych 
wynagrodzenia  sprawcy, karą 
ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy niż 1 miesiąc;

ścigane z urzędu- przez 
organy państwa niezależnie 
od woli pokrzywdzonego 
(poważne przestępstwa),

ścigane na wniosek- osoby 
pokrzywdzonej 
(przestępstwa o niewielkiej 
szkodliwości społ.);

umyślne- działanie z zamiarem 
popełnienia  czynu zabronionego,

nieumyślne- wskutek 
zaniedbania, lekkomyślności, bez 
zamiaru popełnienia 
przestępstwa.

4. Sposoby popełniania przestępstw

sprawstwo podżeganie usiłowanie przygotowanie pomocnictwo

sprawcą jest osoba, która 
sama dokonała 
przestępstwa lub z inna 
osobą, kierowała lub zleciła
popełnienie przestępstwa

nakłanianie innej
osoby do 
popełnienia 
przestępstwa 
(wyręczanie się 
inna osobą),

podjęcie 
nieudanego 
działania w 
celu 
popełnienia 
przestępstwa

podjęcie 
działań 
stwarzających
warunki do 
popełnienia 
przestępstwa

umożliwienie 
lub ułatwienie 
popełnienia (np.
udzielenie 
informacji)

5. Warunki kwalifikujące zachowanie jako przestępstwo

a/ wola popełnienia czynu (sprawstwo, usiłowanie, przygotowanie itd.)-

!! Nie popełnia przestępstwa ten, kto tylko myślał o jego popełnieniu- wg rzymskiej zasady: cogitationis poenam nemo 
patitur- nikt nie podlega karze za swoje myśli;

b/ wina (umyślna i nieumyślna)- wg rzymskiej zasady: nullum crimen sine culpa- nie ma przestępstwa bez winy

6. Kara

1. Kara - to środek przymusu stosowany przez państwo wobec sprawcy przestępstwa.

2. Funkcje kary:

 odstraszająca-zapobieganie popełniania podobnych czynów,

represyjna- wymierzanie kary, zaspokojenie społecznego poczucia sprawiedliwości,

resocjalizacyjna- umożliwienie powrotu do uczciwego życia,

izolacyjna- uniemożliwienie ponownego popełnienia przestępstwa , oddzielenie od społeczeństwa.



7. Kary i środki karne

Kodeks karny Kodeks wykroczeń

                                                                                 KARY
 dolegliwość nałożona przez sąd na sprawcę za popełnione przez niego przestępstwo lub wykroczenie

Grzywna- 

kara pieniężna pomniejszająca majątek skazanego, wymierzana
od 10 do 360 stawek dziennych, którą ustala się wg dochodów 
sprawcy, warunków majątkowych i rodzinnych. Może być 
zasądzona samoistnie lub  w połączeniu z karą pozbawienia 
wolności w zawieszeniu;

Ograniczenie wolności-

od 1 do 12 m-cy, polega na wykonywaniu pracy nakazanej 
przez sąd, przez co skazany nie może bez zgody sądu zmieniać 
swego miejsca pobytu;

Pozbawienie wolności:

-  od 1 m-ca do 15 lat,

-  25 lat pozbawienia wolności,

-  dożywotnie pozbawienie wolności.

Grzywna- 

kara pieniężna pomniejszająca majątek 
skazanego, wymierzana od 10 do 360 
stawek dziennych, którą ustala się wg 
dochodów sprawcy, warunków 
majątkowych i rodzinnych. Może być 
zasądzona samoistnie lub  w połączeniu z 
karą pozbawienia wolności w zawieszeniu;

Nagana;

Ograniczenie wolności do 1 miesiąca-

Areszt- od 5 do 30 dni;       

                                                                             ŚRODKI KARNE  
                      to dodatkowe dolegliwości za dokonane przestępstwo. 

pozbawienie praw publicznych- oznacza utratę czynnego i 
biernego prawa wyborczego, zakaz pełnienia funkcji 
publicznych, utratę odznaczeń i stopni wojskowych, tytułów 
honorowych,

zakaz wykonywania zawodu, np. związanego z leczeniem, 
edukacją małoletnich lub opieki nad nimi;

zajmowania stanowisk lub prowadzenia działalności 
gospodarczej- trwa od roku do 10 lat wobec osób, które przy 
popełnieniu przestępstwa nadużyły uprawnienia wynikające z 
zajmowanego stanowiska, wykonywania zawodu czy 
działalności gospodarczej;

świadczenie pieniężne- skazany zostaje zobowiązany do 
wpłacenia sumy na cel społeczny, gdy sąd nie wymierzył innej 
kary,

zakaz prowadzenia pojazdów- wobec sprawców wypadków 
drogowych, polega na odebraniu prawa jazdy od roku do 10 lat 
lub na zawsze 

publiczne ogłoszenie wyroku- oznacza moralne potępienie, 
ma na celu odstraszenie potencjalnych przestępców

zakaz wstępu na imprezę masową,

nakaz czasowego opuszczenia lokalu (zajmowanego wspólnie
z pokrzywdzonym)

zakaz prowadzenia pojazdów- polega na 
odebraniu prawa jazdy od 6 miesięcy  do 3 
lat;

publiczne ogłoszenie orzeczenia o 
ukaraniu w szczególny sposób (np. w 
zakładzie pracy, w uczelni);

przepadek przedmiotów (konfiskata 
mienia)-  polega na odbiorze przedmiotów,

które służyły do przestępstwa lub zostały 
nabyte w wyniku przestępstwa lub też tych, 
których wytwarzanie jest zabronione,;

nawiązka-  świadczenie pieniężne orzekane
przez sąd na określony cel społeczny w 
wysokości 3 do 10 albo 20 najniższych 
wynagrodzeń za:

-umyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu i
życiu,

- przestępstwo przeciwko środowisku,

- przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji,;

obowiązek naprawienia szkody.



8. Podejście do zagadnienia kary

Sprawiedliwościowe (retrospektywne) Celowościowe (prospektywne)

Odpłata- wyrównanie w celu przywrócenia 
powagi prawa
Społeczny odwet- zamiast indywidualnej zemsty

Prewencja- odstraszanie od popełnienia przestępstw i 
zapobieganie im w przyszłości
Pożyteczność- resocjalizacja skazanego w celu umożliwienia 
mu powrotu do społeczeństwa

9. Kara śmierci

Polska: była stosowana do 1988 r., kiedy wykonano ją po raz ostatni. Wykonywano ją przez powieszenie (cywile) i rozstrzelanie 
(wobec wojskowych). W 1997 r. zniesiono ją z kodeksu karnego, zastępując dożywociem.

Świat: w Europie nie występuje w prawie karnym (poza Białorusią i Rosją). Jest natomiast nadal stosowana w krajach Azji 
Dalekowschodniej i Południowej, Bliskiego Wschodu, w niektórych stanach USA.

W 2005 r. w Chinach dokonano 1770 egzekucji, w Iranie- 94, w Arabii Saudyjskiej-86, w USA- 60.

Badania Newsweek’a z 2016 r

Za przywróceniem w Polsce kary śmierci jest prawie połowa respondentów (45 proc.). Przeciwnego zdania jest prawie co trzeci 
badany. – Częściej za przywróceniem kary śmierci są mężczyźni, bo aż 53 proc. z nich odpowiedziało, że jest tego zdania, podczas, 
gdy wśród kobiet odsetek ten wyniósł 37 proc. Za karą śmierci częściej są też osoby w wieku 25-34 lata (53 proc.), o najniższym 
wykształceniu (62 proc.) oraz mieszkańcy wsi (51 proc.) – zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research

Kara śmierci w 2015...

W  raporcie Amnesty International alarmuje, że w 2015 roku liczba egzekucji skazanych na karę śmierci wzrosła na świecie o
54 proc., osiągając najwyższy poziom od ponad ćwierć wieku. Chiny, w których liczba wykonanych wyroków idzie w 
tysiące, nie ujawniają danych. Wiadomo natomiast, że spośród pozostałych 1634 egzekucji aż 89 proc. wykonano w trzech 
krajach: Iranie (977), Pakistanie (326) i Arabii Saudyjskiej (158). Wykonanie kary śmierci zakazane jest w 102 państwach, a 
w 140 nie wykonano jej w ciągu dekady. W Europie kary głównej nie zniosła jedynie Białoruś.

III. Prawo administracyjne

                       1.  Podstawa prawna

Kodeks postępowania administracyjnego z 1960 r. zawiera przepisy określające, w jaki sposób powinny postępować urzędy i
inne instytucje, rozstrzygające sprawy obywateli,
Ustawy- przepisy tego prawa nie są ujęte w jednym kodeksie lecz występują w wielu ustawach. 
W skład prawa adm. wchodzi m. in.:  prawo budowlane, geologiczne, górnicze, ochrony środowiska, łączności, o aktach 
stanu cywilnego, dotyczące obowiązku meldunku, zasad wydawania dowodów osobistych, paszportów itd
2. Zakres działania p.a.
określa zobowiązania i uprawnienia osób fizycznych i prawnych w relacjach z organami administracji publicznej (np. 
przepisy budowlane),
reguluje działalność administracji publicznej i sposób realizacji przez organy państwowe funkcji rządzenia państwem,
określa zasady postępowania przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz egzekucji decyzji 
administracyjnych



          3. Przykłady działania p. a.:

Wywłaszczenie- może zostać wykonane tylko na cele publiczne (budowa drogi, szkoły) i za godziwe odszkodowanie (wg 
cen rynkowych).

Obowiązek meldunkowy-

Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz 

cudzoziemców. 

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich oraz cudzoziemców polega na:

-  zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
-  zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy. 

Można to zrobić: 

•w urzędzie lub przez internet,

•osobiście lub przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny wykonują obowiązek meldunkowy za osoby, które: 
– nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
– mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Posiadanie dowodu osobistego- po ukończeniu 18 r.ż, jak też może być wydany osobie z ukończonym 13 r. ż. W wypadku 
osób zatrudnionych, pozbawionych opieki rodzicielskiej lub nie zamieszkujących z rodzicami- od 15 r. ż. Wydawany na 10 
lat, poniżej 5 r.z. na  5 lat (Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Prawo jazdy- wydaje wydział komunikacji starostwa powiatowego lub urzędu miasta.

Paszport-wydawany przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub konsula poza granicami kraju. 

4.  Stosunek administracyjny

Powstaje wtedy, gdy podmiot administracji publicznej występuje wobec innego podmiotu (np. obywatela) i nakłada na niego 
określony obowiązek, żąda określonego świadczenia bądź na coś zezwala.  Ma charakter władczy. Pozycja stron tego 
stosunku nie jest równorzędna (w przeciwieństwie do prawa cywilnego)- organ administracji jest dominujący. Decyzję 
administracyjną można zaskarżyć przed sądem administracyjnym

5. Zasady postępowania administracyjnego

                                  Zasady postępowania administracyjnego 

Zasada praworządności  Organ administracji publicznej ustala zdolność prawną  do prowadzenia
postępowania w określonej sprawie, a także
zastosowanie przepisów prawa materialnego i przepisów
prawa procesowego przy rozpoznaniu i rozstrzygnięciu 

sprawy. 

 Zasada prawdy obiektywnej Organ administracji publicznej ma obowiązek podjęcia wszelkich
kroków, które są niezbędne do dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego. 

Zasada czynnego udziału stron w 
postępowaniu 

 Organ administracji publicznej musi zagwarantować stronie czynny  
udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji 
zagwarantować stronie możliwość wypowiedzenia się co do zebranych

dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zasada pisemności    Sprawy załatwia się w formie pisemnej. 

Zasada dwuinstancyjności   Stronie musi przysługiwać środek prawny przeciwko decyzji, która
została wydana w I instancji.

Zasada pogłębiania zaufania
 

W każdej fazie postępowania organ administracji poza realizacją
uregulowań prawnych ma na względzie takie
zachowania pozaprawne jak np. uczciwość. 
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Zasada wyjaśniania zasadności
przesłanek  

 Organ administracji publicznej udziela stronie informacji  o
okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć
wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących
przedmiotem postępowania. 

Zasada udzielania informacji Organ administracji publicznej powinien wytłumaczyć, dlaczego
dany przepis zastosował do konkretnych ustaleń, a
także dlaczego dany przepis uznał za niewłaściwy.

Zasada szybkości  i
prostoty postępowania 

 Organy administracji publicznej powinnyprowadzić postępowanie w
taki sposób, aby nie można było zarzucić im zbędnej 

zwłoki. 

Zasada ugodowego
załatwiania spraw

 Organ administracji publicznej ma obowiązek podejmowania w
postępowaniu, którego przedmiotem jest sprawa o charakterze
spornym, czynności skłaniających stronę do zawarcia 

ugody

 Zasada trwałości
decyzji 

Wydane przez organ decyzje obowiązują tak długo jak nie zostaną
uchylone lub zmienione przez nową decyzję na podstawie
odpowiedniego przepisu prawnego. 

                    6. Egzekucja administracyjna

Postępowanie egzekucyjne w administracji- oznacza działanie organów państwa w celu przymuszenia do wykonania prawa 
świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przez określone podmioty.

Uczestnicy postępowania egzekucyjnego:

- organy egzekucyjne: poborca skarbowy (świadczenia pieniężne), egzekutor (świadczenia niepieniężne),

- wierzyciele - organ żądający od zobowiązanego spełnienia określonego świadczenia,

- zobowiązani- podmiot przymuszony do spełnienia świadczeń.

Zasady w postępowaniu egzekucyjnym:

1. konieczność uprzedzenia o zamiarze podjęcia egzekucji w celu umożliwienia dłużnikowi samodzielnego spełnienia 
świadczenia,

2. stosowanie możliwie najdogodniejszych środków przymusu,

3.poszanowanie minimum egzystencji.

Egzekucja cywilna i administracyjna

                                                                              EGZEKUCJA     CYWILNA

Wierzyciel-
osoba fizyczna lub 
prawna

                     Komornik Dłużnik

                                                                  EGZEKUCJA   ADMINISTRACYJNA

Wierzyciel-
organ państwowy

Urząd Skarbowy
Organ administracji 
rządowej
Przedsiębiorstwo lub 
zakład państwowy
Inny urząd państwowy
Organ samorządu 
terytorialnego

Poborca skarbowy

Egzekutor

Zobowiązan



III. Postępowanie sądowe-  obywatel wobec prawa.
1. Pojęcie postępowania sądowego:

to rozstrzyganie sporów przez niezawisły i niezależny sąd. Rodzaje postępowań sądowych: cywilne, karne, administracyjne



II. Postępowanie cywilne
1. Pojęcie- to postępowanie w sprawach cywilnych, wszczęte w chwili złożenia pozwu przez powoda przeciw pozwanemu, toczy się 
na zasadzie równości stron i kończy wyrokiem, po którym może nastąpić apelacja, następnie kasacja.

2. Rodzaje spraw rozpatrywanych w postępowaniu cywilnym:

➔ z zakresu prawa cywilnego (np. ubezwłasnowolnienie, sprawy spadkowe),

➔ z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (np. unieważnienie małżeństwa, przysposobienie),

➔ z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (np. przyznanie odszkodowania, zasiłku),

➔ wskazane przez ustawy oraz sprawy gospodarcze (np. z zakresu ochrony konkurencji, uznania umowy za nieprawidłową)

3. Rodzaje postępowań cywilnych
a/ nieprocesowe
- nie ma dwóch przeciwstawnych stron lecz uczestnicy, 

              -  może być wszczęte z urzędu lub na wniosek,

              - rozpatruje takie sprawy, jak: uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie, kuratela, opieka, 
przysposobienie, ogłoszenie testamentu, przyjęcie spadku, dokonywanie wpisów do rejestrów i inne sprawy które nie mają charakteru 
sporu między stronami,

             - większość spraw odbywa się w sądzie rejonowym, z wyjątkiem ubezwłasnowolnienia, separacji, rozwodu, które rozstrzyga 
sąd okręgowy,

– orzeczenia sądu mają charakter postanowień;

b/ procesowe:

- wszczynane przez osobę (powoda), która dochodzi swoich praw w wyniku powództwa,

- występują dwie strony, które mają sprzeczne interesy: powód i pozwany,

- powód- to strona, która kieruje do sądu pozew czyli pismo procesowe, na podstawie którego zostaje wszczęte postępowanie,

- pozwany- strona, przeciw której wytacza się powództwo,

- pozew wnosi się do sądu rejonowego lub okręgowego w zależności od rodzaju sprawy,

- głównym etapem procesu jest rozprawa przed sądem, który może orzekać w składzie jednoosobowym lub trzyosobowym (sędzia + 
dwóch ławników) w zależności od rodzaju sprawy,

- dowodami w sprawie są np. zeznania świadków, dokumenty, oględziny, opinie biegłych,

- stronami są powód i pozwany,

- materiał procesowy przygotowują tylko strony procesu,

- postępowanie kończy się orzeczeniem sądu w formie wyroku, postanowienia lub zarządzenia,

- można odwołać się od wyroku I instancji do sądu II instancji (tu obradują trzej sędzia zawodowi),

- środkami odwoławczymi są apelacja, kasacja (Sąd Najwyższy) oraz zażalenie,

- proces cywilny toczy się na zasadzie równouprawnienia stron,

- ostatnim etapem postępowania cywilnego może być egzekucja sądowa, mająca na celu przymuszenie dłużnika do wykonania treści 
orzeczenia (np. zapłaty pieniędzy). Egzekucji sądowej dokonuje komornik.

Podsumowując: 

Postępowanie  procesowe Postępowanie nieprocesowe

nie ma dwóch przeciwstawnych stron lecz uczestnicy występują  dwie  strony,  które  mają  sprzeczne
interesy: powód i pozwany

może być wszczęte z urzędu lub na wniosek wszczynane przez  osobę (powoda),  która  dochodzi
swoich praw w wyniku powództwa i złożenia pozwu

orzeczenia sądu mają charakter postanowień postępowanie kończy się orzeczeniem sądu w formie
wyroku, postanowienia lub zarządzenia

2. Pozew- powinien zawierać:
* nazwę sądu, do którego jest kierowany,



* imiona i nazwiska lub nazwy, miejsca zamieszkania lub siedziby stron procesu,
* słowo „pozew” (z reguły z informacji, czego dotyczy, np. pozew o alimenty),
* żądania- w sprawach o prawa majątkowe (o zapłatę, o wydanie rzeczy) niezbędne jest podanie wartości pieniężnej przedmiotu 

sporu,
* okoliczności uzasadniające żądanie (np. dlaczego i kiedy pieniądze zostały pożyczone),
* wskazanie dowodów dokumentujących uprawnienia powoda do przedmiotu sporu,
* podpis powoda (lub jego przedstawiciela ustawowego czy pełnomocnika),
• wyliczenie załączników.

3. Ławnik:     www.ms.gov.pl (wniosek) 

- jest wybierany na 4 lata przez radę gminy, a kadencja może być sprawowana tylko w jednym sądzie,

- kandydat na ławnika musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią i posiadać nieskazitelny charakter,

- musi mieć min. średnie wykształcenie,

- musi mieć ukończone 30 lat, ale nie przekraczać 70 lat,

- pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku,

- musi spełniać wymogi zdrowotne,

- pełni funkcje sędziowskie tylko w sądach I instancji,

- nie mogą przewodniczyć składom orzekającym, ich głos i wpływ na wyrok ma jednak taką samą wagę jak głos sędziów 
zawodowych,

- kandydat na ławnika może być zgłoszony przez: prezesa sądu, grupę 50 obywateli, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną 
lub zawodową,

-wybory na ławnika są przeprowadzane w glosowaniu tajnym,

- w trzyosobowym składzie orzekającym jest z reguły dwóch ławników, w pięcioosobowym- trzech,

– ławnikami nie mogą być: czynni zawodowo prawnicy (sędziowie, radcy prawni, adwokaci, aplikanci), duchowni, żołnierze, 
policjanci, funkcjonariusze służby więziennej, radni gmin, powiatów, województw.

III.  Postępowanie karne

 1. Zasady procesu karnego:

prawdy materialnej- obowiązek sądu rekonstrukcji wydarzeń,

równouprawnienia- obowiązek równego traktowania obu stron procesu (równe prawo do stosowania podobnych środków, np. 
przesłuchanie świadków),

obiektywizmu- bezstronny stosunek sędziego do stron procesu, zgodnie z rzymską zasadą audiatur et altera pars -należy wysłuchać i 
strony przeciwnej,

domniemania niewinności- oskarżonego należy traktować jako niewinnego, dopóki wina nie zostanie mu udowodniona, zgodnie z 
rzymską zasadą in dubio pro reo- w razie wątpliwości należy orzekać na korzyść oskarżonego, 

swobodnej oceny dowodów- należy ważyć znaczenie dowodów racjonalnie, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem życiowym, a nie 
według ustawowych reguł,

prawa do obrony- oskarżony ma prawo odmowy składania wyjaśnień oraz nieudzielania odpowiedzi na pytania,

publiczności / jawności procesu/ - możliwość dostępu społeczeństwa do informacji i samego przebiegu procesu w celach 
edukacyjnych i kontrolnych. Sąd może jednak w wyjątkowych sytuacjach orzec o tajności procesu,

inkwizycyjności- niezależnie od  stron sąd sam zbiera dowody i ustala okoliczności sprawy.

2. Etapy procesu karnego:

postępowanie przygotowawcze postępowanie sądowe postępowanie wykonawcze

służy wykryciu przestępstwa i sprawcy 
oraz zabezpieczeniu dowodów. 
Rozpoczyna je decyzja o wszczęciu 
dochodzenia (prowadzone przez 
policję)  lub w przypadku cięższych 
przestępstw - śledztwa (prowadzi je
prokurator). Jeśli istnieje  
możliwość ucieczki lub zacierania 
śladów przez domniemanego 
sprawcę, mogą być wobec niego 

rozpoczyna je wniesienia aktu oskarżenia. W wyniku 
rozprawy sądowej, sąd rozstrzyga o winie 
oskarżonego. Główną częścią rozprawy jest 
przewód sądowy, w trakcie którego składane są 
wyjaśnienia przez oskarżonego oraz 
przedstawienie wszystkich dowodów. Najbardziej 
wartościowe są dowody pochodzące od 
bezpośrednich świadków oraz biegłych. Po 
zamknięciu  przewodu sądowego następują mowy
końcowe wygłaszane przez oskarżyciela, obrońcę 

otwiera je uprawomocnienie 
wyroku. Sąd przesyła 
odpowiedniemu 
organowi (np. policji) 
wniosek o wykonanie 
wyroku. Po odbyciu 
min. połowy kary i za 
dobre sprawowanie, 
skazany może ubiegać 
się o warunkowe 

http://www.ms.gov.pl/


zastosowane środki zapobiegawcze:

  - izolacyjne (pozbawienie wolności) lub

  - nieizolacyjne ( zatrzymanie, 
tymczasowe aresztowanie, dozór 
policyjny / zakaz opuszczania 
stałego miejsca zamieszkania i 
informowanie policji o zamiarze 
wyjazdu i terminie powrotu/, zakaz 
opuszczania kraju, poręczenie 
majątkowe, poręczenie społeczne, 
np. związku zawodowego, 
poręczenie osoby godnej zaufania, 
np. posła lub senatora, zawieszenie 
oskarżonego w określonej 
działalności). Postępowanie to może
zakończyć się bezwarunkowym 
umorzeniem (np. wtedy, gdy 
danego czynu w ogóle nie 
popełniono), wnioskiem do sądu o 
jego warunkowe umorzenie lub 
wniesieniem do sądu aktu 
oskarżenia

i oskarżonego. Potem następuje narada sądu, a po 
niej ogłoszenie wyroku. Od wyroku sądu I 
instancji, skazany może złożyć apelację do sądu 
II instancji, który  może utrzymać wyrok w mocy 
( co oznacza jego uprawomocnienie) lub uchylić 
wyrok sądu I instancji (co oznacza ponowne 
rozpatrzenie sprawy). Gdy wyrok się 
uprawomocni, postępowanie sądów może zostać 
zakwestionowane już tylko w drodze kasacji w 
Sądzie Najwyższym. Przedmiotem wniosku do 
SN może być tylko uchybienie w zakresie 
stosowania prawa  (np. sąd wymierzył karę 
nieprzewidzianą w kodeksie). Gdy SN stwierdzi 
tego typu uchybienie, wyrok traci prawomocność 
i sprawa zwracana jest do ponownego 
rozpoznania przez sąd I instancji. Wniosek o 
kasację może być złożony, gdy skazany już 
odbywa karę,  po  śmierci oskarżonego lub 
odbyciu przez niego całej kary,

przedterminowe 
zwolnienie.  Od 
postępowania 
wykonawczego są 
pewne odstępstwa: 
amnestia – może być 
wprowadzona jedynie 
na mocy ustawy i 
oznacza całkowite lub 
częściowe darowanie 
kary  oraz 
ułaskawienie- 
łagodzenie lub 
darowanie kary, czym 
dysponuje Prezydent 
RP.

3. Uczestnicy procesu:

a/ organy procesowe: policja, prokuratura, sąd,

b/ strony procesowe: oskarżająca i broniąca się.

Strona oskarżająca:

oskarżyciel publiczny- prokurator, występuje zawsze wtedy, gdy przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego,

oskarżyciel prywatny- osoba pokrzywdzona, która podejmuje rolę oskarżyciela wtedy, gdy sprawa jest ścigana z oskarżenia 
prywatnego,

oskarżyciel posiłkowy- osoba pokrzywdzona, która w sprawie ściganej z oskarżenia publicznego może przyłączyć się do oskarżenia,

pokrzywdzony- osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą dotknęło przestępstwo.

Strona broniąca się:

podejrzany- osoba, której postawiono zarzuty i przystąpiono do jej przesłuchania na etapie postępowania przygotowawczego,

oskarżony- osoba, przeciwko której wniesiono do sądu akt oskarżenia,

skazany- osoba, wobec której sąd wydał prawomocny wyrok skazujący,

uniewinniony- osoba, którą sąd uwolnił od zarzutu popełnienia przestępstwa.

4. Środki odwoławcze od wyroku sądu:

 Zwyczajne:  Nadzwyczajne:

a/ apelacja- składana za pośrednictwem sądu I instancji w 

        ciągu 14 dni od otrzymania wyroku (termin może być 
przedłużony w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba 
skazanego). Może być wniesiona w sytuacji 
naruszenia przepisów proceduralnych lub 
niewspółmierności kary do czynu,

b/ zażalenie- składane wobec postanowień, np. zastosowania 
środków zapobiegawczych, nieprawidłowości 
procesowych.

a/ kasacja- może być wniesiona w sytuacji popełnienia rażących 
uchybień prawnych w trakcie prowadzenia 
postępowania, w terminie 30 dni od otrzymania 
wyroku sądu II instancji. Prawo wniesienia kasacji od 
wyroku sądu I instancji ma tylko minister 
sprawiedliwości oraz Rzecznik Praw Obywatelskich,

b/ wniosek o wznowienie postępowania- składany w sytuacji 
rażących uchybień niezależnych od sądu, pojawienia 
się nowych faktów po wydaniu orzeczenia, 
dopuszczenia się przestępstwa w związku z 
postępowaniem, bezpodstawnego umorzenia 
postępowania przez sąd

5. Świadek:

a/ koronny- wprowadzony z myślą o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Może nim zostać decyzją sądu jedynie podejrzany, 
który złoży zeznania obciążające inne osoby uczestniczące w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co umożliwi ich 
wykrycie, dowiedzenie im winy oraz przyczyni się do likwidacji działalności grupy. Postępowanie wobec samego świadka 
zostanie umorzone, a jeżeli z powodu złożenia zeznań groziłoby mu niebezpieczeństwo, będzie objęty programem ochrony. 
Świadkiem koronnym nie może zostać osoba, która popełniła zabójstwo lub sama założyła zorganizowaną grupę przestępczą,



b/ incognito- utajnienie danych osobowych świadka w przypadku uzasadnionej obawy o życie, zdrowie, wolność albo mienie świadka
lub jego bliskich. W czasie rozprawy ujawnia się jedynie treść zeznań świadka, złożonych wyłącznie przed prokuratorem i 
sądem.

6. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Składa je:
każdy obywatel, najczęściej pokrzywdzony  lub świadek zdarzenia, instytucja państwowa, instytucja samorządowa lub społeczna.

Formy zawiadomienia:
- osobiście (na posterunku policji)
- telefonicznie (nr 997 lub 112)
- korespondencyjnie (np. list do prokuratury).

Konsekwencje zawiadomienia:
- przesłuchanie informatora w charakterze świadka,
- sporządzenie protokołu,
podjęcie decyzji o:  wszczęciu postępowania i rozpoczęciu śledztwa (wydaje prokuratura), odmowie wszczęcia śledztwa, umorzeniu 
wszczętego wcześniej postępowania (wydaje policja lub prokuratura).

O losach postępowania informator musi być powiadomiony. Jeśli w ciągu 6 tygodni nie otrzyma żadnej informacji,  może wnieść 
zażalenie do prokuratora wyższej instancji lub komendanta policji. 

7. Ofiara i jej prawa

- Traktowanie z szacunkiem,
- Zapewnienie ochrony życia prywatnego,
- Utajnienie danych osobowych, zastrzeżenie adresu,
- Anonimowość w sprawozdaniach medialnych,
- Uzyskanie fachowej pomocy medycznej, prawnej, psychologicznej,
- Występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego,
- Wgląd do akt sprawy, sporządzanie odpisów,
- Mediacja i pojednanie ze sprawcą,
-Jednokrotne przesłuchanie przez sąd w charakterze świadka pokrzywdzonego (z udziałem psychologa, gdy w chwili przestępstwa nie 
miał 15 lat).

8. Świadek i jego prawa
- Zastrzeżenie danych osobowych, adresu do wyłącznej wiadomości prokuratury i policji,
- Zachowanie tajemnicy państwowej, służbowej, składanie zeznań tylko po zwolnieniu z obowiązku ich przestrzegania,
- Uchylenie się od odpowiedzi na pytanie, jeśli mogłaby skutkować dla świadka lub jego rodziny pociągnięciem do odpowiedzialności
karnej,
-Żądanie przesłuchania z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań świadka mogłaby narazić jego lub jego rodzinę na przykre 
konsekwencje (hańbę).

9. Oskarżony i jego prawa:

- Prawo do obrony i korzystania z pomocy obrońców,
- Prawo do zabierania głosu, składania wyjaśnień, zadawania pytań,
- Prawo bliskich oskarżonego do odmowy składania zeznań,
- Zasada domniemania niewinności, obowiązująca przez cały czas trwania procesu,
- Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść oskarżonego.

10. Prokuratura i organy pomocy prawnej

  Oprócz sądów w postępowaniu sądowym dużą rolę odgrywają prokuratura oraz organy pomocy prawnej.

Prokuratura:

- to organ kontroli przestrzegania prawa,

- zajmuje się ściganiem przestępstw oraz reprezentowaniem interesu państwa przed sądami,

- w postępowaniu karnym prokuratorzy uczestniczą w postępowaniu przygotowawczym oraz występują w roli oskarżycieli 
publicznych,

- mogą wytaczać sprawy w procesach cywilnych, zaskarżać do sądów administracyjnych decyzje niezgodne z prawem oraz 
występować o stwierdzenie niezgodności z prawem aktów organów samorządowych,

- struktura organizacyjna: prokuratura podzielona jest na trzy szczeble: rejonowe, okręgowe i apelacyjne ,



-  na czele prokuratury stoi prokurator generalny- ma prawo do wszczynania, przyśpieszania bądź zamykania postępowań 
przygotowawczych, prowadzonych  w całym kraju. Prokuratorzy są zobowiązani do wykonywania poleceń prokuratora generalnego i 
swoich bezpośrednich przełożonych. Nie posiadają, tak jak sędziowie, immunitetu czy gwarancji niezawisłości.

- w wykonywaniu funkcji kierowniczych prokuratora generalnego wspiera Prokuratura Krajowa.

B. Adwokaci: 

- mogą reprezentować przed wszystkimi sądami wszystkie rodzaje podmiotów prawnych: osoby fizyczne i prawne,

- najczęściej występują w roli obrońcy- może być obrońcą z urzędu, jak i obrońcą z wyboru. W obu sytuacjach ma obowiązek działać 
na korzyść oskarżonego i podejmować dozwolone prawem środki na rzecz obrony jego interesu,

- w Polsce nie ma obowiązku posiadania obrońcy (oskarżony może bronić się sam), z wyjątkiem nieletnich, głuchych, niemych, 
niewidomych, o wątpliwej poczytalności oraz gdy oskarżony nie włada j. polskim,

- zawód adwokata jest wolnym zawodem,  co oznacza, że jest wykonywany w kancelariach do tego powołanych, a nie w formie 
stałego zatrudnienia przez instytucję państwową czy firmę prywatną.

C. Radcy prawni:

- mogą wykonywać te same zadania co adwokaci, z wyjątkiem prowadzenia obrony w procesach karnych oraz reprezentowania stron 
w sprawach rodzinnych,

- mogą natomiast pozostawać etatowymi pracownikami instytucji  i firm.

D. Notariusze:

Nie występują przed sądami, lecz stanowią zaplecze ich działalności.

Ich rola polega na sporządzaniu dokumentów poświadczających czynności prawne klientów, np. dokumenty dotyczące  zmiany 
właścicieli nieruchomości 

11. Mediacja i sądy polubowne

A. Mediacja to:
- rozstrzyganie sporu przy pomocy osoby trzeciej, zachowującej bezstronność, 
- to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu,
mediacje zalecane są mediatorom najczęściej przez sądy, które starają się obecnie rozwiązać kryzys najpierw drogą polubowną.

B. Sądy polubowne:
     - to tzw. organy pozasądowe,
    - postępowanie jest jednoinstancyjne,
   - liczba sędziów zależy od woli stron,
  - arbitrem może zostać każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych (nie musi to być obywatel Polski), nie może jej 
sprawować czynny zawodowo sędzia,
 - o uznaniu wyroku sądu polubownego decyduje sąd powszechny na posiedzeniu niejawnym na wniosek strony i od tego momentu 
orzeczenie staje się obowiązujące.

12.Typy sankcji prawnych:

Rozsiane                                                  Zinstytucjonalizowane:

to  wszelkie  formy  społecznej  dezaprobaty
wyrażonej  wobec osoby naruszającej  normę,  np.
bojkot, potępienie, pogarda. Stosuje się ją zwykle
w  wypadku  złamania  norm  obyczajowych,
religijnych,  a  także  prawnych  (np.  w  prawie
międzynarodowym embargo, bojkot polityczny),

Karne
wynikają  z
obowiązującego
prawa  (kodeksu
karnego),  np.
pozbawienie
wolności,
ograniczenie wolności

Egzekucyjne
wynikają  z   niewywiązania
się  z  zobowiązania,
egzekwowane na podstawie i
w  granicach  prawa,  np.
eksmisja z lokalu, 

Nieważności
uznanie  czynności
prawnej  za  niebyłą  od
samego  początku,  np.
zakaz bigamii powodu je
unieważnienie
małżeństwa,  zawartego
mimo funkcjonowaniu w
innym ważnym związku
małżeńskim



IV. Postępowanie administracyjne:

1. Pojęcie: 
 to uregulowane prawnie czynności podejmowane przez organy administracji w celu rozstrzygnięcia indywidualnych spraw. 
W tym rodzaju postępowania biorą udział: organ administracji i podmiot zainteresowany, czyli strona. Celem postępowania 
jest rozstrzygnięcie jakiejś sprawy, np. prośby o pozwolenie. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej 
lub postanowienia.

2. Formy aktów administracyjnych:

a/ decyzja- kierowana do konkretnego adresata, rozstrzygająca konkretną sprawę, np. przyznanie obywatelowi określonego 
uprawnienia lub jego odmowy, nałożenie określonego obowiązku. Wydanie decyzji z reguły kończy postępowanie 
administracyjne (tzw. decyzja ostateczna),

b/ postanowienie- to akt powstający dla rozstrzygnięcia  kwestii, które wywiązały się w toku postępowania, nierozstrzygający istoty 
sprawy, np. odrzucenie dowodu, zawieszenie postępowania.

3. Organy odwoławcze

   Od decyzji administracyjnych przysługuje prawo odwołania do następujących organów:

a/ w odniesieniu do decyzji organów samorządu terytorialnego- organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 
w odniesieniu do decyzji wojewody- właściwy w sprawie minister,

b/ w odniesieniu do organów administracji rządowej- organami odwoławczymi są organy nadrzędne lub minister,

c/ w odniesieniu do decyzji organizacji społecznych- organami odwoławczymi są właściwe organy wyższe tych organizacji lub organ 
państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.



4. Środki odwoławcze:

Zwyczajne: Nadzwyczajne:

a/ odwołanie- składa się je w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji 
administracyjnej i kieruje do organu odwoławczego za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Organ 
odwoławczy jest wskazany w decyzji. Może on decyzję 
uchylić w całości lub w części, utrzymać lub umorzyć 
postępowanie,

b/ zażalenie- wnoszone na postanowienie w ciągu 7 dni od jego 
doręczenia,

a/ wznowienie postanowienia- dotyczy spraw, w których 
zapadła decyzja ostateczna i polega na ponownym 
rozpatrzeniu,

b/ stwierdzenie nieważności decyzji- stosuje się wobec decyzji 
ostatecznych takich, które zostały wydane przez organ do 
tego nieupoważniony, wydanie nie miało podstaw 
prawnych. Nie można zastosować tego typu środka 
odwoławczego, gdy decyzja wywołała nieodwracalne 
skutki prawne lub gdy od jej podjęcia upłynęło 10 lat. 

5. Kontrola sądów administracyjnych-   skarga do sądu administracyjnego

 Nad działalnością administracji rządowej i samorządowej kontrolę sądową sprawuje sądownictwo administracyjne. 

Skargę można wnieść do:

a/  wojewódzkiego sądu administracyjnego- może ją wnieść każdy, kto jest stroną w postępowaniu, a także prokurator i Rzecznik 
Praw Obywatelskich. Rozpatrywane są tu dwa rodzaje skarg: 

- na niezgodność z prawem decyzji lub postanowienia,

- na bezczynność organu administracji.

Sąd rozstrzyga spór pomiędzy dwoma stronami (organ administracji  i skarżący), które są na równorzędnych pozycjach.

Postępowanie przed sądem może zakończyć się odrzuceniem lub uwzględnieniem skargi. Przyznanie racji skarżącemu uchyla decyzję 
lub postanowienie i oznacza ponowne rozpoczęcie  postępowania przez właściwy organ administracji;

b/ Naczelnego Sądu Administracyjnego /NSA/- w sądzie tym zaskarżane są orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych w 
trybie kasacyjnym. Wyrok NSA kończy drogę sądową.



IV. Źródła prawa i hierarchia aktów prawnych

Spis treści:
1. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa
2. Zawartość r. III Konstytucji RP: Źródła prawa
3. Akty prawa i hierarchia aktów prawnych
4. Publikatory aktów prawnych

1. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa
a/ FORMALNE- 
formy, w jakich przejawia się obowiązujące prawo (akty normatywne),  np.:
- Polska: Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego
- Unia Europejska: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje
b/ MATERIALNE-
  czynniki wpływające na treść norm prawnych (wola polityczna, stosunki społeczne, sytuacja gospodarcza, itp.)

2. Treść     r. III     Konstytucji RP !!!

Rozdział III  ŹRÓDŁA PRAWA 
Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy
międzynarodowe oraz rozporządzenia. 
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty
prawa miejscowego.
Art. 88. 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. 
2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa.
3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw.
Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.
Art.  89.  1.  Ratyfikacja  przez  Rzeczpospolitą  Polską  umowy międzynarodowej  i  jej  wypowiedzenie  wymaga  uprzedniej  zgody
wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej,
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
2. O zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej do ratyfikacji umów międzynarodowych, których ratyfikacja nie wymaga
zgody wyrażonej w ustawie, Prezes Rady Ministrów zawiadamia Sejm.
3. Zasady oraz tryb zawierania, ratyfikowania i wypowiadania umów międzynarodowych określa ustawa.
Art. 90. 1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi
międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.
2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością
2/3 głosów w obecności  co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125. 4.
Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
 Art. 91. 1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część
krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej
nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią
stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Art.  92.  1.  Rozporządzenia  są  wydawane  przez  organy  wskazane  w  Konstytucji,  na  podstawie  szczegółowego  upoważnienia
zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres
spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. 
2.  Organ  upoważniony do wydania  rozporządzenia  nie  może przekazać swoich kompetencji,  o  których  mowa w ust.  1,  innemu
organowi.
Art. 93. 1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują
tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty. 
2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych
oraz innych podmiotów.
3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.
Art.  94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji  rządowej,  na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych  w  ustawie,  ustanawiają  akty  prawa  miejscowego  obowiązujące  na  obszarze  działania  tych  organów.  Zasady  i  tryb



wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. 

3. Akty prawa i hierarchia aktów prawnych

1/  Konstytucja RP-    Konstytucja =  ustawa zasadnicza.  Uchwalana  przez  Zgromadzenie  Narodowe (połączone izby Sejmu i
Senatu).  Określa kształt  ustroju politycznego i  społecznego,  system ekonomiczny,  kompetencje i  sposoby powoływania organów
władzy państwowej, prawa i obowiązki obywateli.

!! Sprawdź, z jakich rozdziałów się składa  Powtórz zasady prawa konstytucyjnego !!!
 

2/ Ratyfikowane umowy międzynarodowe-  występują  dwa rodzaje:

 Ratyfikowane umowy międzynarodowe potwierdzone w ustawie przez parlament (Sejm i Senat)- 
w następnej kolejności ratyfikuje umowę prezydent, który ma możliwość zwrócenia się do Trybunały Konstytucyjnego o
potwierdzenie zgodności umowy z Konstytucją. Ostatnim krokiem, niezbędnym jest publikacja umowy w Dzienniku Ustaw.
Przed ratyfikacją może być przedmiotem referendum ogólnokrajowego (np. Traktat Akcesyjny do UE).

Ratyfikowane umowy międzynarodowe dotyczą spraw związanych z:
-zawieraniem pokojów, układów politycznych i wojskowych oraz sojuszy,
-znacznym obciążeniem finansowym państwa,
- członkostwem Polski w organizacjach międzynarodowych.
W Polsce przykładem takiej umowy jest Traktat Akcesyjny z 16 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.
Stają się częścią wewnętrznego prawa krajowego. Jeśli zgoda na ratyfikowanie umowy międzynarodowej jest umieszczona w ustawie,
wówczas ma pierwszeństwo przed ustawą! Np. układy polityczne lub wojskowe, pakty (NATO), konkordaty, traktaty.

 Ratyfikowane umowy międzynarodowe  nie wymagające formy ustawy -  ratyfikuje je prezydent po przedłożeniu mu
takiej umowy przez premiera, który wcześniej informuje o tym Sejm, np. umowy gospodarcze.

RATYFIKACJA – zatwierdzenie umowy międzynarodowej przez odpowiedni organ państwowy!

3/ Ustawy- akt prawny powszechnie obowiązujący (WSZYSTKICH w państwie!).Uchwalane mogą być wyłącznie przez parlament
w określonym trybie (proces legislacyjny). Występują dwa rodzaje ustaw:

 szczególne- ustawa budżetowa, ustawa o przystąpieniu do organizacji międzynarodowych, ustawy ratyfikacyjne,
 kodeksy- podstawowe, usystematyzowane przepisy prawa, np. kodeks cywilny, kodeks rodzinny i opiekuńczy itd.

CiekaWOStka:
W Polsce Ludowej nie tylko parlament uchwalał ustawy. Rada Państwa mogła wydawać dekrety – akty o mocy RÓWNEJ ustawie. 
Najsłynniejszym był dekret z 13. XII. 1981 r., który wprowadził stan wojenny. 

Dowiedz się czym był stan wojenny, porozmawiaj ze starszymi osobami – WAŻNE NA MATURZE! 

4/  Rozporządzenia z mocą ustawy- to akty wykonawcze do ustaw w celu ich realizacji. Wydawane przez Prezydenta RP, na
wniosek Rady Ministrów w przypadku, gdy Sejm w czasie trwania stanu wojennego nie może zebrać się na posiedzeniu plenarnym. W
hierarchii aktów zajmują one równorzędne miejsce z ustawą.
5/  Rozporządzenia-     rozporządzenia = akty wykonawcze. Wydawane na podstawie ustaw, w celu realizacji tychże ustaw. Jest
uszczegółowieniem przepisów zawartych w ustawie. Mogą je wydawać organy władzy wykonawczej: 

 Prezydent,
 Rada Ministrów (premier + ministrowie), a także
  Przewodniczący niektórych komitetów, np. Komitetu Integracji Europejskiej,  Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

6/ Uchwały – wydawane przez Sejm, Senat, Radę Ministrów, są aktami wewnętrznymi, ich adresatami są jednostki organizacyjne
podległe organowi, który je wydał. Dotyczą np. trybu organizacji pracy tych jednostek.

!!! Sprawdź jakiego typu uchwały wydaje polska Rada Ministrów 

7/ Zarządzenia- wydaje je premier lub minister. To akty prawa wewnętrznego, adresowane wyłącznie do jednostek organizacyjnych
podległych premierowi. Są niżej od uchwał Rady Ministrów, bo mogą być przez te uchwały zmienione.
8/  Akty prawa miejscowego- ustanawiane przez organy samorządu terytorialnego i  terenowe organy administracji  rządowej.
Obowiązują na obszarze, który podlega władzy tych organów (województwo, powiat , gmina). Zalicza się do nich uchwały rady
gminy i powiatu oraz sejmiku województwa, zarządzenia porządkowe wójta, burmistrza, prezydenta miasta, czy też zarządu powiatu
(np. takie przepisy porządkowe, jak ograniczenie stref parkowania w mieście, wysokość opłat targowych, ceny biletów komunikacji
miejskiej ), a także akty prawa miejscowego i zarządzenia porządkowe wojewody.

http://www.kprm.gov.pl/s.php?id=451
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm


Podsumowanie- hierarchia aktów prawnych

Rodzaj aktu prawnego Organ wydający
Konstytucja RP Zgromadzenie Narodowe
umowy międzynarodowe ratyfikowane  za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie 
umowy międzynarodowe nie wymagające formy ustawy

Prezydent RP

Prezydent RP
ustawy/ rozporządzenia z mocą ustawy Sejm/ Prezydent RP
ratyfikowane umowy międzynarodowe Prezydent RP
rozporządzenia Rada  Ministrów  (premier,  ministrowie),

Prezydent RP
uchwały Sejm, Senat, Rada Ministrów
zarządzenia Rada Ministrów
akty prawa miejscowego organy samorządu terytorialnego/ wojewoda
W zakresie hierarchii aktów prawnych obowiązuje bezwzględna zasada: 
akt prawny niższego rzędu musi być zgodny z aktem prawnym wyższego rzędu

4.   Publikatory aktów prawnych, czyli gdzie akty prawne są publikowane?
Dziennik Ustaw RP „Monitor Polski” Dzienniki resortowe-

ministrów
Dzienniki urzędowe-
wojewódzki dziennik urzędowy

 Konstytucja RP
 Ustawy
 Rozporządzenia  z

mocą ustawy
  Umowy

międzynarodowe
 Rozporządzenia

 uchwały  Sejmu  i
Senatu

 niektóre  uchwały
Rady Ministrów

 niektóre  zarządzenia
ministrów

 zarządzenia
ministrów

 zarządzenia wojewodów

Akty prawne mogą być wprowadzone w życie zaraz po ogłoszeniu  albo po upływie terminu wyznaczonego w tym akcie-  vacatio
legis  Vacatio  legis-  okres  między datą  ogłoszenia  aktu  prawnego  a  dniem  jego  wejścia  w  życie  (często  trwa  on  14  dni  ).
Jurysdykcja- władza sądownicza, uprawnienie organu  państwowego do rozstrzygania spornych spraw. 



V. Prawo konsumenckie. Sprawa konsumencka.

1. Pojęcia:

SPRAWA KONSUMENCKA to sprawa, w której stronami umowy są: konsument i przedsiębiorca. Może ona dotyczyć zarówno 
zakupu rzeczy, jak i usługi. 

KONSUMENTEM- za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDSIĘBIORCĄ jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca 
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. 

2. Mini wykład

Sprawa konsumencka to szczególny rodzaj stosunku prawnego. Ustawodawca założył bowiem, iż konsument jest słabszą stroną 
umowy i w związku z tym przewidział szereg uprawnień wzmacniających jego pozycję. Poczynając od prawa do informacji, poprzez 
prawo odstąpienia od umowy, czy też możliwość wyeliminowania określonych zapisów umowy. Warto wiedzieć, że tzw. prawo 
konsumenckie nie jest terminem ścisłym – obejmuje bowiem wszelkie przepisy, które mają zastosowanie do umów, w którym jedną ze
stron jest konsument, a drugą przedsiębiorca. Przykładowo może być to np. ustawa o kredycie konsumenckim, ustawa Prawo 
telekomunikacyjne, ustawa Prawo energetyczne, ustawa Prawo przewozowe, czy też ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży 
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. 

Kazusy: które z nich będą sprawą konsumencką?

1. Pan Arek zakupił na Allegro od użytkownika „Kasiaczek” używany motor

2. Pani Monika poprosiła swoją koleżankę o pofarbowanie włosów. Zapłaciła jej za to 30 zł.

3.  Pani Michał kupił w sklepie chleb.

4.  Pani Małgosia kupiła na giełdzie używany samochód od Pana Zbigniewa.

5. Pan Marcin, który na co dzień prowadzi sklep, kupił sobie w hipermarkecie sweter .

6. Pani Ania kupiła dla siebie komplet garnków na pokazie  firmy.

7. Pani Hania umówiła się z koleżanką, która prowadzi salon kosmetyczny, że ta upiecze dla niej ciasta na komunię córki. Zapłata 
miała wynosić 100 zł za całość zamówienia.

8. Pan Andrzej, który prowadzi sklep zakupił wagę do niego.

9. Pani Honorata, która na co dzień prowadzi sklep z używanymi ubraniami  kupiła na Allegro markową bluzkę od Pani Kasi.

10. Pan Adam, będący policjantem zakupił w sklepie dla żony kajdanki z futerkiem.

3. REKLAMACJA

Składając reklamację klient najczęściej jest przekonany, że składa ją, gdyż „ma gwarancję” (nawet jeśli nie posiada karty 
gwarancyjnej) lub też że korzysta z rękojmi. Rzadziej spotykane są reklamacje z tytułu wady (wcześniej przed 25 grudnia 2014 r. 
określanej jako niezgodności towaru z umową) .Na wstępie kilka uwag porządkujących – czym  jest gwarancja, czym rękojmia, a  
czym  wada. 

GWARANCJA:  Z gwarancją mamy do czynienia wtedy, gdy został wydany dokument gwarancyjny. Jako, iż jest to dobrowolne 
zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia określonych działań w wypadku wystąpienia wady produktu, to tego jak będzie wyglądało 
samo postępowanie reklamacyjne, jak i czego możemy żądać i w jakim czasie należy szukać w samym dokumencie gwarancyjnym.



Jeśli więc posiadamy kartę gwarancyjną do sprzętu, w której są jasno określone nasze prawa i obowiązki gwaranta (tylko taki 
dokument jest gwarancją), to należy sprawdzić - kto jest gwarantem (czyli od kogo możemy się czegoś domagać), na ile została 
udzielona gwarancja, i czego konkretnie możemy żądać. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata 
licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

RĘKOJMIA:   Rękojmia za wady to dział Kodeksu cywilnego, w którym zawarte są przepisy dotyczące postępowania w przypadku, 
gdy sprzedany towar ma wady. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat , a gdy chodzi o wady 
budynku - po upływie lat pięciu , licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana; w odniesieniu do rzeczy używanej- po 
upływie roku.

WADA     ( wcześniej określana jako : ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ)

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.  W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający
z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił 
zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;
5)nieprawidłowy montaż (przez sprzedawcę lub przez konsumenta, ale według instrukcji)
6)  niezgodność z publicznymi zapewnieniami producenta lub jego przedstawiciela. 

Wada prawna:

1. Towar stanowi własność osoby trzeciej;
2. Towar obciążony jest prawem osoby trzeciej;
3. Występują ograniczenia w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim, które wynikają z decyzji lub orzeczenia 
właściwego organu.

 
Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego
lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że 
sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę 
usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie 
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady 
nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem 
sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia 
wydania rzeczy kupującemu.

Ważne: jest tylko jednokrotna możliwość usunięcia wady lub wymiany towaru. Druga reklamacja będzie musiała oznaczać obniżenie 
ceny lub odstąpienie od umowy. 

Kazus1:  Pan Jan kupił pół roku temu lodówkę. Niedawno okazało się, że zamrażalnik w lodówce przestał chłodzić. W związku z tym
Pan Jan chciał złożyć reklamację. Zanim jednak udał się do sklepu zorientował się, że zgubił paragon. Sądzi, że teraz już nie może 
reklamować towaru. Czy Pan Jan ma rację?

Kazus2: We wrześniu Pan Marek zamówił buty poprzez serwis allegro.pl. W poprzednim tygodniu zauważył, że pękł materiał 
cholewki w obu butach na zgięciu stopy.W regulaminie sklepu jest zapis, iż „Buty do reklamacji muszą posiadać oryginalne 
opakowanie, w przypadku   jego braku reklamacja nie będzie rozpatrzona pozytywnie."Niestety Pan Marek wyrzucił pudełko po 
butach. Czy to oznacza, iż nie może złożyć reklamacji?

Kazus 3: Pani Ania zakupiła w hipermarkecie klapki za 10 zł. Jako, że po roku intensywnego użytkowania się rozpadły, to Pani Ania 
złożyła reklamację u sprzedawcy. Powołała się przy tym na przepis ustawy, który stanowi, iż „sprzedawca odpowiada za wadę z tytuły
rękojmi  w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.  Czy sprzedawca uzna jej 
reklamację?



Kazus 4:  Pan Jan kupił w sklepie klawiaturę do komputera. Po trzech miesiącach użytkowania nagle niektóre przyciski przestały 
działać. Pan Jan odłożył więc zepsutą klawiaturę do szafy i zaczął używać starej klawiatury, której na szczęście nie wyrzucił. Po pół 
roku podczas porządków przypomniał sobie o wadliwym towarze i postanowił go zareklamować korzystając z przepisów ustawy o 
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Podczas sporządzania protokołu 
reklamacyjnego przyznał, że fakt iż klawisze nie działają stwierdził już pół roku temu. Czy sprzedawca pozytywnie rozpatrzy jego 
reklamację?

Kazus 5: Pan Adam kupił w sklepie internetowym telefon. Zgodnie z zamówieniem miał on mieć białą obudowę. Jednakże po 
otrzymaniu przesyłki okazało się, że telefon ma czarną obudowę. Pan Adam chciał, by sprzedawca wymienił mu telefon na nowy w 
białej obudowie. Skontaktował się w tym celu ze sklepem, gdzie usłyszał, że bez problemu wymienią mu towar, jednakże będzie 
musiał pokryć koszty przesyłki w obie strony. Czy postępowanie sklepu jest prawidłowe?

Kazus 6: Pani Hania kupiła w sklepie bluzkę. Po przyjściu do domu stwierdziła, że ma ona niewielką dziurkę przy szwie. Chciała ją 
zareklamować w sklepie jednakże ekspedientka odmówiła przyjęcia reklamacji pokazując kartkę, która stoi przy kasie: „Po odejściu 
od kasy reklamacji nie przyjmujemy”. Czy Pani Hania ma prawo zareklamować towar?

Kazus 7: Pan Jan kupił w sklepie buty. Po siedmiu miesiącach od zakupu zaczęły się one rozklejać. Chciał je zareklamować jednakże 
usłyszał od sprzedawcy, iż ten na takie buty udziela tylko pół roku gwarancji i ten czas minął. Czy Pan Jan może dochodzić naprawy 
lub wymiany obuwia?

Kazus 8: Pani Mariola kupowała w sklepie suszarkę do włosów. Sprzedawczyni pakując towar wręczyła Pani Marioli paragon ze 
słowami „Proszę nie zgubić paragonu. Jest on gwarancją na towar”. Czy sprzedawczyni ma rację twierdząc, że paragon jest 
gwarancją?

Kazus 9:  Pan Marian kupił w sklepie piłę. Po kilku miesiącach podczas pracy piła przestała działać. Pan Marian udał się do sklepu w 
celu zwrócenia towaru i zażądania zwrotu pieniędzy za wadliwy sprzęt. Sprzedawca jednak poinformował go, że piła może zostać 
naprawiona, więc nie ma mowy o zwrocie pieniędzy. Kto ma rację?

Kazus 10: Pani Asia kupiła w sklepie bluzkę. W domu stwierdziła jednak, że wzór na bluzce strasznie ją pogrubia. Chciała oddać ją z 
powrotem do sklepu jednakże sprzedawca odmówił przyjęcia zwrotu. Czy sprzedawca mógł tak postąpić?

4. Umowy zawierane na   odległość, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa

Umowy zawierane na odległość, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa są coraz częściej spotykane w obrocie prawnym. Coraz częściej 
bowiem kupujemy towary korzystając z usług sklepów internetowych, czy też serwisów aukcyjnych dostępnych w Internecie lub na 
specjalnych  pokazach.

 Warto wiedzieć, że zawierając tego typu umowy mamy szczególne uprawnienia. Przewiduje je ustawa z z dnia 30 maja 2014 r. o 
prawach konsumenta. Na wstępie należy jednak wyjaśnić, czym jest umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa, a czym umowa
zawierana na odległość.

Z umową zawieraną poza lokalem przedsiębiorstwa mamy do czynienia wtedy, gdy konsument mając bezpośredni kontakt z 
przedsiębiorcą decyduje się na kupno towaru lub usługi. Ważne jest w tym przypadku miejsce, w którym dochodzi do zawarcia 
umowy – czyli nie jest to siedziba przedsiębiorcy (sklep, punkt obsługi, biuro), lecz np. dom klienta lub inne miejsce, gdzie dokonano 
pokazu towaru.
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne 
oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed 
jego upływem. 

W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony 
świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna  w granicach zwykłego zarządu. Zwrot 
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 

Co ważne przedsiębiorca ma obowiązek przed zawarciem umowy poinformować konsumenta na piśmie o prawie odstąpienia 
(rezygnacji),  wręczyć mu wzór oświadczenia o odstąpieniu i potwierdzenie zawarcia umowy.  Brak pisemnej  informacji o prawie 
odstąpienia powoduje, że bieg terminu, w którym konsument może zrezygnować z usługi lub towaru nie rozpoczyna się. 



Z umową zawieraną na odległość mamy do czynienia wtedy gdy jest ona zawierana bez jednoczesnej obecności obu stron, przy 
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Może być więc ona zawarta np. za pośrednictwem  telefonu, poprzez 
wypełnienie formularza zamówienia w sklepie internetowym, poprzez wysłanie formularza zamówienia na towar wybrany z katalogu.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na 
piśmie w terminie 14  (po 25 grudnia 2014) dni liczonym: albo od wydania rzeczy – gdy umowa dotyczy towaru, albo od dnia jej 
zawarcia – gdy umowa dotyczy usługi.

Do zachowania tego terminu wystarczy wystanie oświadczenia przed jego upływem. W razie odstąpienia od umowy umowa jest 
uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie 
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później 
niż w terminie 14 dni.

Co ważne, konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili 
złożenia propozycji zawarcia umowy o jej istotnych warunkach. Chodzi o:

1) imię i nazwisko (nazwie), adres zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organ, który zarejestrował działalność gospodarczą 
przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

2) istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu,

3) cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,

4) zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia,

5) koszty oraz termin i sposób dostawy,

6) prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, 

7) koszty wynikające z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle 
normalnej taryfy,

8) termin, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,

9) minimalny okres, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,

10) miejsce i sposób składania reklamacji,

11)  prawo wypowiedzenia umowy, 

Co więcej przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, w którym są zawarte wyżej wskazane 
informacje. Brak doręczenia konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy skutkuje tym, że termin, w którym ma on prawo odstąpić 
od umowy wynosi obecnie 1 rok (wcześniej  3 miesiące.).

Podsumowanie- kilka uwag i wskazówek:
 25 grudnia 2014 roku weszła  w życie ustawa o prawach konsumenta.  Wdraża ona do polskiego porządku przepisy Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE. Dzięki 
ujednoliceniu przepisów przedsiębiorcom będzie łatwiej działać na rynkach zagranicznych.

Najważniejsze zmiany, o których każdy konsument   powinien wiedzieć:

1. Prawo odstąpienia od umowy: wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez Internet (czyli na 
odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni. Dzięki temu konsument zyskuje dodatkowy czas do 
namysłu i podjęcia ostatecznej decyzji. Przepisy precyzyjnie regulują sposób obliczania tego terminu, w tym w sytuacji, gdy 
przedsiębiorca w ogóle nie poinformował konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia (w takim przypadku prawo 
odstąpienia wygaśnie dopiero po upływie roku od upływu podstawowego 14-dniowego terminu (wcześniej po upływie 3 m-cy od 
wydania rzeczy).

2. Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. Warto wiedzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów - to konsument poniesie 
koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie 
oferowany.



3. Zapłata za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić 
w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie 
chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości 
towaru.

4. Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał
prawo wstrzymać się ze zwrotem  pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub 
potwierdzenia jego nadania.

5. Dodatkowe koszty zakazane. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty 
przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa 
od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca

6. Prawo do informacji: nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, 
wyczerpujących informacji, istotnych w kontekście jej zawierania. Co ważne, uprawnienie do otrzymania informacji będzie 
przysługiwało konsumentowi nie tylko w odniesieniu do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość, ale 
również w odniesieniu do umów zawieranych w sposób tradycyjny – w sklepie. Umożliwi to konsumentowi bardziej świadome 
zawieranie umów.

7.  Koszty związane z zawieraniem umów: ustawa wprowadza przepisy, które ułatwią konsumentowi zorientowanie się, jeszcze przed 
zawarciem umowy, jakie koszty rzeczywiście będzie musiał ponieść w związku z zawieraną umową. Przedsiębiorca będzie bowiem 
zobowiązany do poinformowania konsumenta w jasny sposób o wszystkich kosztach wynikających z umowy. Ustawa przewiduje, że 
w przypadku płatności dokonywanej przez konsumenta kartą kredytową przedsiębiorca nie będzie mógł pobierać od niego opłat 
wyższych niż te, które sam ponosi w związku z zastosowaniem tego sposobu płatności. Ustawa zabrania także pobierania od 
konsumentów zawyżonych opłat za korzystanie z infolinii udostępnianych przez przedsiębiorców na potrzeby kontaktowania się w 
sprawach związanych z zawartymi umowami.

8. Nadal natomiast - w sprzedaży tradycyjnej - nie będzie można żądać od sprzedawcy przyjęcia zwrotu towaru, gdy ten nie 
będzie miał żadnej wady. Konsument będzie mógł zwrócić towar bez podania przyczyny tylko w dwóch sytuacjach: gdy kupi go przez
internet albo np. od akwizytora.



VI.  Prawo autorskie

1. Podstawa prawna
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) 

2. Pojęcie utworu   czyli przedmiotu prawa autorskiego
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
Art. 1. 
1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek 
postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 
(...) 
21. Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania 
oraz koncepcje matematyczne. 
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. 

 Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
Art. 2.
1. Opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest
przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego.
(...)
4. Za opracowanie nie uważa się utworu, który powstał w wyniku inspiracji cudzym utworem.
Art. 3.
Zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają 
niechronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter, bez uszczerbku dla praw do 
wykorzystanych utworów.
Art. 4.
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole;
3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne;

4)proste informacje prasowe.

!  Ćwiczenie:   Wskaż, co jest utworem: 
 książka wydana w roku 2005, 
 książka wydana w roku 1805, 
 tłumaczenie na język polski książki wydanej w 2005 roku w USA, 
 pierwsze trzy rozdziały książki, której pisanie znudziło się autorowi, 
 Konstytucja RP wydana w formie książeczki, 
 wiersz opublikowany w zbiorku, 
 wiersz zaimprowizowany na scenie, 
 wiersz zapisany na ścianie toalety, 
 piosenka zespołu The Rolling Stones, 
 piosenka ułożona przez uczestników wycieczki, 
 piosenka „Sto lat” (śpiewana na urodzinach), 
 przepis na ciasto marchewkowe, 
 opis wrażeń przy jedzeniu ciasta marchewkowego, 
 zbiór przepisów na różne dania, w formie kartek w skoroszycie, 
 artystyczne zdjęcie samochodu zrobione dla reklamy, 
 zdjęcie samochodu zrobione w celu wystawienia go do sprzedaży w internecie, 
 zdjęcie z wakacji, 
 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
 baza danych ze wszystkimi polskimi ustawami, 
 felieton w gazecie, 
 zdjęcie Prezydenta RP z jego strony internetowej. 

Odpowiedzi:

książka wydana w roku 2005 – tak, 
 książka wydana w roku 1805 – tak, do tej książki nie przysługują już autorskie prawa majątkowe (o których później), ale to już 

zawsze będzie utwór, 
tłumaczenie na język polski książki wydanej w 2005 roku w USA – tak, należy przy tym wyjaśnić, że tłumaczenia i opracowania to 
tak zwane „utwory zależne”, które same w sobie stanowią utwory, ale korzystać z nich można tylko za zgodą autora oryginału; art 2 



ust. 2 ustawy o pr. aut.: „rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo 
zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły. W przypadku baz danych spełniających cechy utworu 
zezwolenie twórcy jest konieczne także na sporządzenie opracowania.” 

 pierwsze trzy rozdziały książki, której pisanie znudziło się autorowi – tak, utwór powstaje z chwilą jego utrwalenia, 
 Konstytucja RP wydana w formie książeczki – nie, bo akty normatywne nie są utworami, 
 wiersz opublikowany w zbiorku – tak, 
 wiersz zaimprowizowany na scenie – nie, bo utwór powstaje z chwilą utrwalenia; stałby się utworem z chwilą spisania albo 

nagrania (ewentualnie zapamiętania); 
 wiersz zapisany na ścianie toalety – tak, forma i miejsce nie mają znaczenia, 
 piosenka zespołu The Rolling Stones – tak, 
 piosenka ułożona przez uczestników wycieczki – tak, o ile została utrwalona, 
 piosenka „Sto lat” (śpiewana na urodzinach) – tak, chociaż autor jest nieznany, to wciąż jest to utwór, 
 przepis na ciasto marchewkowe – nie, ponieważ procedury nie są przedmiotem prawa autorskiego; może to być utwór jeśli sposób 

opisu byłby szczególnie indywidualny, 
 opis wrażeń przy jedzeniu ciasta marchewkowego – tak, 
 zbiór przepisów na różne dania, w formie kartek w skoroszycie – tak, chociaż same przepisy nie są utworami, to ich zebranie już 

nim jest, bo twórczość polega na odpowiednim doborze, 
 artystyczne zdjęcie samochodu zrobione dla reklamy – tak, 
 zdjęcie samochodu zrobione w celu wystawienia go do sprzedaży w internecie – nie, chociaż to zależy czy ma ono charakter 

twórczy (celowe kadrowanie, dobór kąta, dobór oświetlenia itd.), czy też nie (zdjęcie zrobione „ot tak”, byle tylko pokazać 
samochód), 

 zdjęcie z wakacji – tak, ale zastrzeżenia takie jak w pkt 16; dodatkowo np. przefotografowanie obrazu w muzeum będzie utworem 
zależnym, 

 ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – nie, 
 baza danych ze wszystkimi polskimi ustawami – tak (jako baza danych), 
 felieton w gazecie – tak; proste informacje prasowe, o które chodzi w ustawie muszą być naprawdę bardzo proste – nawet bardziej 

niż depesze PAP, czyli „kto, co i kiedy zrobił”, bez dodatkowych komentarzy, 
 zdjęcie Prezydenta RP z jego strony internetowej – nie, bo to materiały urzędowe 

3. Autorskie prawa majątkowe i osobiste

Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa majątkowe

Gdzie są uregulowane?   ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych 

Komu przysługują? twórcy twórcy, wydawcy, producentowi albo pracodawcy

Czego dotyczą? 
 

Więzi twórcy z utworem, np. prawa do bycia 
wskazanym jako autor, integralności utworu, 
decydowania o pierwszej publikacji, 
decydowania o sposobie korzystania z utworu

Praw majątkowych, czyli korzystania z utworu 
(publikowania, wykonywania, 
rozpowszechniania) i rozporządzania nim 
(sprzedawania) oraz otrzymywania za to 
wynagrodzenia 

Czy można je sprzedać? 
 

nie, ale po śmierci twórcy mogą je wykonywać
jego bliscy

tak

Ile czasu trwają? są nieograniczone w czasie 70 lat od śmierci twórcy, ostatniego ze 
współtwórców albo od daty rozpowszechnienia, 
jeśli twórca nie jest znany 

Czego można się domagać w 
razie ich naruszenia? 

 

 zaniechania naruszeń, 
 usunięcia ich skutków, zadośćuczynienia, 
 wpłaty na cel społeczny

 zaniechania naruszeń, 
 usunięcia ich skutków, 
 naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo 

przez zapłatę 2x albo 3x wynagrodzenia za 
korzystanie z utworu, 



 wydania korzyści, 
 zamieszczenie ogłoszenia w prasie, 
 zapłaty na specjalny fundusz. 

Czy za naruszenia grozi 
odpowiedzialność karna? 

Tak tak

Autorskie prawa osobiste- fragment ustawy
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
Art. 16. 
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub 
zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do: 
1) autorstwa utworu; 

2)oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności; 
5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 
Art. 78. 
1. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. W razie 
dokonanego naruszenia może także żądać, aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia 
jego skutków, w szczególności aby złożyła publiczne oświadczenie o odpowiedniej treści i formie. Jeżeli naruszenie było zawinione, 
sąd może przyznać twórcy odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub – na żądanie twórcy – 
zobowiązać sprawcę, aby uiścił odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez twórcę cel społeczny. 

2. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, po jego śmierci z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może 
wystąpić małżonek, a w jego braku kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. (…)

Art. 115. 
1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego 
wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. 
2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo 
w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram 
lub nadanie. 
3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie (…) 
określone w art. 16 (…), 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

Autorskie prawa majątkowe – fragment ustawy
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
Oddział 2 – Autorskie prawa majątkowe 
Art. 17. 
Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich
polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. 
Art. 36. 
Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 
1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich – od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych, 

2)w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany – od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba że pseudonim nie 
pozostawia wątpliwości co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość, (...)
Art. 41. 

1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 
1) autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy; 
2) nabywca autorskich praw majątkowych może przenieść je na inne osoby, chyba że umowa stanowi inaczej. 
2. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją”, obejmuje pola 
eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. 
Art. 79. 
1. Uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa: 
1) zaniechania naruszania; 
2) usunięcia skutków naruszenia; 
3) naprawienia wyrządzonej szkody: 
a) na zasadach ogólnych albo 
b) poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – 
trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego 
zgody na korzystanie z utworu; 
4) wydania uzyskanych korzyści. 



2. Niezależnie od roszczeń, określonych w ust. 1, uprawniony może się domagać: 
1) jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie lub podania 
do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym 
przez sąd; 
2) zapłaty przez osobę, która naruszyła autorskie prawa majątkowe, odpowiedniej sumy pieniężnej, nie niższej niż dwukrotna 
wysokość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę z dokonanego naruszenia, na rzecz [specjalnego] Funduszu 
(...), gdy naruszenie jest zawinione i zostało dokonane w ramach działalności gospodarczej (...). 
Art. 116. 
1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, 
artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, 
określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. 
4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

4. Prawo autorskie a inne formy własności intelektualnej
Obecnie w Polsce obowiązują także inne przepisy regulujące ochronę tzw. własności intelektualnej niż tylko prawo autorskie.
A/ Patent – dotyczy wynalazków i wzorów użytkowych; żeby zaistnieć wymaga zgłoszenia i zarejestrowania w Urzędzie 
Patentowym. Przykłady: nowy rodzaj przekładni do jakiejś maszyny (wynalazek); nowy, nietypowy, kształt ekspresu do kawy (wzór 
użytkowy).
B/ Znak towarowy – aby uzyskać jego ochronę trzeba go zgłosić do Urzędu Patentowego. Przykład: znak słowno-graficzny „Coca-
cola”.
C/ Nieuczciwa konkurencja – nawet jeśli ktoś nie zgłosi znaku towarowego do Urzędu Patentowego, to nie znaczy, że inni 
przedsiębiorcy mogą oznaczać swoje produkty w sposób sugerujący, że są one produktami kogo innego ani nie mogą podszywać się 
pod innych przedsiębiorców (różnica polega na tym, że gdy się nie zarejestruje znaku towarowego, to sprawa sądowa jest trudniejsza).
Podszywanie siebie lub swoich produktów pod kogoś innego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Reguluje to przede wszystkim 
ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ale także kodeks cywilny i inne ustawy szczególne.
D/ Kradzież – naruszenie autorskich praw majątkowych nie jest kradzieżą, tylko samodzielnym przestępstwem, uregulowanym 
wprost w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wyjątkiem są programy komputerowe, do których stosuje się przepisy o 
kradzieży: art. 278 kodeksu karnego:
„§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej.”

PRZKŁADY:

w sklepach pojawiły się telewizory marki „SORNY” – znak towarowy, 
 ktoś zaczął sprzedawać płyty ze swoim wykonaniem piosenki Justyny Steczkowskiej – prawo autorskie, 
 ktoś zaczął sprzedawać wodę mineralną pisząc na etykietach „woda prawie jak z Nałęczowa” – czyn nieuczciwej konkurencji, 
 spółka Cadbury chce mieć pewność, że tylko ona może sprzedawać czekoladę w charakterystycznych opakowaniach w kolorze 

fioletowym – znak towarowy (sprawa autentyczna), 
 konkurenci producenta serków Almette zaczęli sprzedawać serki w opakowaniach w kształcie drewnianego wiaderka (tzw. skopki) 

– znak towarowy (sprawa autentyczna) albo czyn nieuczciwej konkurencji, jeśli skopka nie była zarejestrowana, 
 ktoś wydał książkę znanej pisarki bez jej zgody – prawo autorskie, 
 właściciel marki Reserved nadrukował na swoich koszulkach cudze zdjęcie znalezione w internecie – prawo autorskie (sprawa 

autentyczna), 
 ktoś zaczął sprzedawać przyczepki rowerowe wykorzystujące specjalne mocowanie wymyślone przez polską spółkę – patent, 
 ktoś sprzedaje nielegalne kopie programu MS Office – kradzież, 
 dziennikarka publikuje w gazecie jako własne cudze artykuły sprzed kilku lat – prawo autorskie (sprawa autentyczna). 

5. Dozwolony użytek
Do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wprowadzono pewien wyjątek od autorskich praw majątkowych – w pewnych 
przypadkach możemy z chronionych prawem autorskim utworów korzystać nieodpłatnie. Są to jednak tylko przypadki wskazane 
wprost w ustawie. Wyjątek ten nazywany jest „dozwolonym użytkiem”. 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 
Art. 23. 
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. 
(…) 



2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających 
w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego. 
Art. 26. 
Wolno w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać utwory udostępniane podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach 
uzasadnionych celem informacji. 
Art. 28. 
Biblioteki, archiwa i szkoły mogą: 
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów rozpowszechnionych; 
(…) 
Art. 29. 
1. Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, 
w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. 
(…) 
Art. 31. 
Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i 
akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści 
majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub 
wyborczych. 
Art. 32. 
Właściciel egzemplarza utworu plastycznego może go wystawiać publicznie, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści 
majątkowych.(...) 
Art. 33. 
Wolno rozpowszechniać: 
1) utwory wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego użytku; 
(…) 
Art. 34. 
Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. 
Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że 
ustawa stanowi inaczej. 
Art. 35. 
Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. 

Kazusy:
Czy można za darmo i bez pytania twórcy o zgodę: 
1. Nagrać dla siebie piosenkę z radia? 
2. Zgrać dla siebie teledysk z YouTube? 
3. Wgrać na YouTube cudzy teledysk? 
4. Wgrać na YouTube swój filmik z podkładem muzycznym z cudzej piosenki? 
5. Pobrać film z internetu? 
6. Uczestniczyć w wymianie filmów w internecie (np. w serwisie peer-to-peer jak BitTorrent)? 
7. Zrobić kopię płyty CD z muzyką dla swojej mamy? 
8. Zrobić kopię płyty CD z muzyką dla swojego kolegi ze szkoły? 
9. Zrobić kopię płyty CD z muzyką dla swoich kolegów z forum internetowego? 
10. Zamieścić na Facebooku własne zdjęcia z koncertu? 
11. Zamieścić na Facebooku film z całego koncertu zrobiony własną komórką? 
12. Wypożyczyć książkę z biblioteki? 
13. Skserować dla siebie całą książkę z biblioteki? 
14. Skserować dla przyjaciółki całą swoją książkę? 
15. Zacytować na Facebooku fragment czytanej książki? 
16. Zrobić żartobliwy obrazek („mema”) z fotografii zamieszczonej w na portalu? 
17. Zamieścić zdjęcie z portalu internetowego na swoim profilu Facebooka bez pisania, skąd się je wzięło? 
18. Wstawić do gazetki szkolnej fotografię z Wikipedii bez pisania, skąd się ją wzięło? 
19. Opublikować w internecie zdjęcie stojącej przy ulicy tablicy reklamowej? 
20. Opublikować zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki? 
21. Wykonać w ramach przedstawienia szkolnego sztukę ciągle chronioną prawem autorskim? 
22. Prezentować publicznie swoją kolekcję plakatów filmowych? 
23. Zrobić zbiór ulubionych cytatów i go publikować w internecie? 

24. Wstawić tekst zauważonego graffiti jako swój status na Facebooku?

Odpowiedzi:



Nagrać dla siebie piosenkę z radia? tak 
 Zgrać dla siebie teledysk z YouTube? tak 
 Wgrać na YouTube cudzy teledysk? nie 
 Wgrać na YouTube swój filmik z podkładem muzycznym z cudzej piosenki? nie 
 Pobrać film z internetu? tak 
 Uczestniczyć w wymianie filmów w internecie (np. w serwisie peer-to-peer jak BitTorrent)? nie 
 Zrobić kopię płyty CD z muzyką dla swojej mamy? tak 
 Zrobić kopię płyty CD z muzyką dla swojego kolegi ze szkoły? tak 
 Zrobić kopię płyty CD z muzyką dla swoich kolegów z forum internetowego? nie, o ile są to koledzy tylko z forum; konieczna jest 

realna więź towarzyska, a nie tylko wspólne zainteresowania 
 Zamieścić na Facebooku własne zdjęcia z koncertu? tak 

Zamieścić na Facebooku film z całego koncertu zrobiony własną komórką? nie 
 Wypożyczyć książkę z biblioteki? tak 
 Skserować dla siebie całą książkę z biblioteki? tak 
 Skserować dla przyjaciółki całą swoją książkę? tak 
 Zacytować na Facebooku fragment czytanej książki? tak 
 Zrobić żartobliwy obrazek („mema”) z fotografii zamieszczonej w na portalu? tak 
 Zamieścić zdjęcie z portalu internetowego na swoim profilu Facebooka bez pisania, skąd się je wzięło? nie 
 Wstawić do gazetki szkolnej fotografię z Wikipedii bez pisania, skąd się ją wzięło? nie 
 Opublikować w internecie zdjęcie stojącej przy ulicy tablicy reklamowej? tak 
 Opublikować zdjęcie Pałacu Kultury i Nauki? tak 
 Wykonać w ramach przedstawienia szkolnego sztukę ciągle chronioną prawem autorskim? tak 
 Prezentować publicznie swoją kolekcję plakatów filmowych? tak 
 Zrobić zbiór ulubionych cytatów i go publikować w internecie? tak 
 Wstawić tekst zauważonego graffiti jako swój status na Facebooku? tak 

!!! Proszę zwrócić uwagę na treść art, 35
 Wynika z niego, że nawet jeśli jakieś wykorzystanie utworu należy do dozwolonego użytku, to należy je wykonywać w taki sposób, 
żeby nie stanowiło obejścia prawa i nie godziło w słuszne interesy twórców. Ten przepis jest kontrowersyjny i część właścicieli praw 
autorskich wywodzi z niego zakaz pobierania wszelkich filmów i muzyki z internetu, o ile użytkownik nie jest pewien ich legalnego 
pochodzenia. 

Temat do przemyślenia: 
 Czy dozwolony użytek jest w Polsce zbyt szeroki czy zbyt wąski?

1. Czy jest coś, co robicie, a co obecnie nie mieści się w zakresie dozwolonego użytku? 
(Na przykład robienie podkładów z muzyki do filmików wgrywanych na YouTube, rozpowszechnianie cudzych zdjęć na Facebooku, 
posługiwanie się cudzymi zdjęciami w celu ilustrowania swoich prac i prezentacji.) 
2. Czy słuszne jest, że w ustawie zapisano wprost sytuacje, w których ktoś korzysta z cudzego utworu i za to nie płaci? 
3. Jakie naruszenia są tak poważne, że należy je ścigać? 
4. Komu służy rozszerzanie dozwolonego użytku, a komu jego zawężanie? 
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