Tabela 2. Wykorzystanie podręcznika „Elementy prawa” Jacka Musiałkiewicza przy realizacji przedmiotu „elementy prawa”
występującego w programie nauczania dla zawodu technik handlowiec z 2009 r.
Materiał nauczania

Numery
rozdziałów w
podręczniku

Władza rodzicielska

1. Podstawy prawa
Istota prawa

Materiał nauczania

*

Kuratela i opieka

5.3

1.1.1 oraz 1.1.2

Rodzaje postępowania cywilnego

6 (wstęp), 6.1
i 6.2

Podstawowa terminologia

1.1.1 oraz 1.1.2

Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym

6.5

Norma prawna

1.1.3

Prawo spadkowe

2.5

Przepisy prawny

1.1.4

4. Prawo gospodarcze

Zdarzenia prawne

1.1.5

Przedmiot i zakres prawa gospodarczego

3.1

Wykładnia prawa

1.1.1.1

Źródła prawa gospodarczego

3.1

Źródła prawa

1.2 i 1.3

Klasyfikacja działalności gospodarczej

*

Hierarchia aktów normatywnych

1.2.6

Ewidencja działalności gospodarczej

3.2.4.1

Pojęcie państwa i prawa

1.1.1 oraz 1.1.2

Numery
rozdziałów w
podręczniku

System prawa

1.4

Podmioty działalności gospodarczej

3.2.4

Wymiar sprawiedliwości

1.5

Przedsiębiorca

3.2 (wstęp)

Organy wspomagające system sprawiedliwości

1.6

Osoba fizyczna

2.2.1

2. Prawo administracyjne

Osoba prawna

2.2.1

Struktura i zakres prawa administracyjnego

7.1

Jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej

*

Prawne formy działalności administracyjnej

7.4

Spółki prawa handlowego

3.2.4.2

Rodzaje i struktura organów administracji publicznej

7.3

Spółdzielnia

3.2.4.4

Samorząd terytorialny

7.3

Stowarzyszenie

3.2.4.6

Umowy i porozumienia administracyjne

7.4

Fundacja

3.2.4.5

Administracyjno-prawny status jednostki

*

Przedsiębiorstwo państwowe

3.2.4.3

Akty administracyjne

7.4 oraz 7.5.4

Spółka europejska

*

Rodzaje i procedury postępowania administracyjnego

7.5

Krajowy Rejestr Sądowy

3.2.3

Źródła prawa administracyjnego

*

Zasady sporządzania umów

2.4.7

Zasady wydawania decyzji administracyjnych

7.5.4

5. Prawo pracy

Procedury postępowania odwoławczego

7.5.5

Przedmiot i źródła prawa pracy

Sądownictwo administracyjne

7.6

Zasady prawa pracy

*

Prawo europejskiej integracji społecznej i gospodarczej

*

Podmioty stosunku pracy

4.1

Rodzaje stosunku pracy

4.2

2.1.1

Nawiązanie stosunku pracy

4.3

3. Prawo cywilne
Przedmiot prawa cywilnego

4.1

Źródła prawa cywilnego

2.1.4

Umowy o pracę

4.2

Podmioty stosunków cywilnoprawnych

2.1.1

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

4.4

Struktura prawa cywilnego

2.1.3

Czas pracy

4.4

Formy czynności cywilnoprawnych

2.2.2

Wynagrodzenie za pracę

4.4

Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo

2.2.3

Urlopy pracownicze

4.4

Sankcje w prawie cywilnym

*

Instytucje ochrony pracy

*

Przedawnienie roszczeń

2.2.5

Ochrona pracy kobiet i młodocianych

4.6

Prawo rzeczowe

2.3

Zatrudnienie niepełnosprawnych

*

Prawo własności

2.3.3

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4.4

Prawo zobowiązań

2.4

Równe traktowanie osób dotyczące zatrudnienia

*

Skutki niewykonania zobowiązań

2.4.5

Mobbing

*

Podstawowe rodzaje umów zobowiązujących

2.4.7

Spory wynikające ze stosunku pracy

6.2.1

Prawa i obowiązki konsumenta

*

Rozwiązanie stosunku pracy

4.3

Obowiązki sprzedawcy z tytułu umowy sprzedaży

*

Świadectwo pracy

4.3

Ochrona praw konsumenta

*

Pośrednictwo pracy

4.8

Przedmiot i źródła prawa rodzinnego

5.1

Prawa bezrobotnych

4.8

Prawa i obowiązki małżonków

*

Ubezpieczenia społeczne

4.7

Przesłanki zawarcia małżeństwa

5.2.1

Europejskie prawo pracy

*

Stosunki majątkowe między małżonkami

5.2.2 i 5.2.3

* 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.

