Tabela 1. Wykorzystanie podręcznika J. Musiałkiewicza „Elementy prawa” przy realizacji przedmiotu „prawo”
występującego w programie nauczania dla zawodu technik ekonomista z 2008 r.
Materiał nauczania w przedmiocie „prawo”

Numery
rozdziałów w
podręczniku

Materiał nauczania w przedmiocie „prawo”

Numery
rozdziałów w
podręczniku

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4.4

Istota prawa

1.1.1 oraz 1.1.2

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

*

Pojęcie państwa i prawa

1.1.1 oraz 1.1.2

Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy

6.2.1

Historyczny rozwój państwa i prawa

1.1.1 oraz 1.1.2

Pośrednictwo pracy i ochrona bezrobotnych

4.8

Normy i przepisy prawne

1.1.3 oraz 1.1.4

4. Elementy prawa cywilnego i rodzinnego

1. Podstawowe wiadomości dotyczące prawa

Stosunki i zdarzenia prawne

1.1.5 oraz 1.1.6

Pojęcie, zasady i źródła prawa cywilnego

2.1

Wykładnia prawa

1.1.1.1

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

2.1.1 oraz 2.2.1

System źródeł prawa

1.2 oraz 1.3

Czynności cywilnoprawne i warunki ich ważności

2.2.2

Ogłaszanie aktów normatywnych i terminów wejścia ich w
życie

1.2.4

Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo

2.2.3

System prawa

1.4

Przedawnienie roszczeń

2.2.5

Gałęzie prawa polskiego

1.4

Instytucje prawa rzeczowego

2.3

Osoby fizyczne i osoby prawne

2.2.1

Atrybuty prawa własności

2.3.3

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

2.2.1

Rodzaje i źródła zobowiązań

2.4.1

Osobowość prawna

2.2.1

Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania

2.4.3, 2.4.4,
2.4.5

Wybrane rodzaje umów z kodeksu cywilnego

2.4.7

2. Prawo gospodarcze
Zakres i źródła prawa gospodarczego

3.1

Prawa i obowiązki konsumentów i sprzedawców z tytułu
umowy sprzedaży

*

Podstawowe pojęcia dotyczące prawa gospodarczego

3.1

Instytucje chroniące prawa konsumentów

*

Podmiotowy charakter działalności gospodarczej

3.2 (wstęp,
3.2.1, 3.2.2)

Przesłanki i zakazy zawierania małżeństwa

5.2.1

Osoba fizyczna jako przedsiębiorca

3.2.4.1

Prawa i obowiązki małżonków

*

Osoby prawne jako przedsiębiorcy

3.2.4.2 - 3.2.4.6

Stosunki majątkowe w małżeństwie

5.2.2 oraz 5.2.3

Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

*

Ustanie małżeństwa

5.2.1

Klasyfikacja działalności gospodarczej

*

Władza rodzicielska

*

Ewidencja działalności gospodarczej

3.2.4.1

Opieka i kuratela

5.3

Krajowy Rejestr Sądowy

3.2.3

Postępowanie cywilne

6

Spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa
państwowe

3.2.4.3 - 3.2.4.6

5. Prawo administracyjne i postępowanie administracyjne

Spółki prawa handlowego

3.2.4.2

Pojęcie, podział i źródła prawa administracyjnego

7.1 oraz *

Spółka europejska

*

Stosunek administracyjnoprawny

7.1

Formy działania administracji

7.4

Przedmiot, źródła i zasady prawa pracy

4.1

Organy administracji publicznej i ich kompetencje

7.3

Przedmiot stosunku pracy

4.1 oraz 4.2

Samorząd terytorialny

7.3

3. Elementy prawa pracy

Rodzaje stosunku pracy

4.2

Administracyjnoprawna reglamentacja wolności jednostki

*

Zatrudnianie pracowników

4.2

Reglamentacja publicznoprawna w sferze praw rzeczowych

*

Dokumentacja pracownicza

*

Administracja spraw zdrowia, zatrudnienia, spraw
socjalnych

*

Prawa i obowiązki stron stosunku prawa pracy

4.4

Administracyjnoprawny status jednostki

*

Odpowiedzialność pracownika

4.5

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

*

Czas pracy

4.4

Administracja obrony kraju i spraw zagranicznych

*

Wynagrodzenie za pracę

4.4

Administracyjnoprawna regulacja aktywności obywateli

*

Urlopy pracownicze

4.4

Prawo europejskiej integracji społecznej i gospodarczej

*

Zmiana i ustanie stosunku pracy

4.3

Pojęcie i rodzaje postępowań administracyjnych

7.5 (wstęp) oraz
7.5.1

Uprawnienie pracownika związane z rodzicielstwem

4.4 oraz 4.6.1

Zasady, uczestnicy i przebieg postępowania
administracyjnego

7.5.2, 7.5.3 oraz
7.5.4

Obowiązki pracodawcy w stosunku do kształcących się

*

Postępowanie odwoławcze

7.5.5

Zatrudnianie młodocianych

4.6.2

Sądownictwo administracyjne

7.6

Ochrona pracy

*

* W związku z tym, że zagadnienia te są omawiane w podręczniku w ograniczonym zakresie lub nie są omawiane wcale, każdy nauczyciel, który kupi
w naszym wydawnictwie co najmniej 20 książek (podręczników, ćwiczeń) do przedmiotu „elementy prawa”, może otrzymać od nas bezpłatnie drogą
elektroniczną dodatkowe materiały i prezentacje dotyczące tych zagadnień. Materiały i prezentacje będą dostępne od 1 września 2010 r.

