
Sugerowana tematyka spotkań: 

 

Lp. Dziedzina prawa Tematyka zajęć 

 
1. 

 
Prawo karne/procedura karna 

 
1. Problematyka prawna dopalaczy, 
2. Przemoc w rodzinie aspekty prawno -kryminologiczne, 
3. Fałszerstwo dokumentów i jego konsekwencja, 
4. Przeciwdziałanie patologii społecznej  

na przykładzie subkultury związanej  
z organizacją zawodów sportowych  

5. Przestępstwa „internetowe” – umieszczanie obraźliwych 
treści i zdjęć w Internecie 

6. Kryminologiczno – prawne aspekty wypadków i kolizji 
drogowych, 

7. Przestępstwo narkomanii na gruncie zmian 
kodyfikacyjnych, 

8. Rola ofiary w genezie przestępstwa 
9. Wyróżnienie przestępstw i wykroczeń 
10. Zasady postępowania karnego 
11. Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz 

zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia 
12. Prawa pokrzywdzonego 
13. Sytuacja procesowa oskarżonego 
14. Bójka i pobicie w prawie karnym materialnym 
15. Prawo karne – zagadnienia wstępne 
16. Prawne aspekty przemocy psychicznej i fizycznej. 
17. Etiologia zachowań przestępczych 
18. Kurator. 

19. Rodzaje kar i środków karnych w prawie karnym 
materialnym 

20.  Kryminologiczne aspekty czynów samobójczych 

21. Kradzież pojazdów w świetle prawa karnego 

22. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka 

23. Przestępstwa aborcyjne w świetle prawa karnego 

 

 
2. 

 
Procedura cywilna/Prawo 
cywilne 

 
1. Prawo do sądu :sprawa cywilna, strony postępowania, 

właściwości sądu, tryb postępowania 
2. „Zbierania dowodów”, wezwanie dłużnika do zapłaty, 

dowody na potwierdzenie roszczeń 
3. Wartość przedmiotu sporu 
4. Pozew i wniosek w postępowaniu nieprocesowym 
5. Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych oraz 

wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu 



6. Wysokość opłat sądowych 
7. Odpowiedź na pozew 
8. Powództwo wzajemne 
9. Cofniecie pozwu 
10. Mediacja sądowa 
11. Zażalenia i apelacja –wymogi formalne 
12. Kasacja 
13. Uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku 
14. Omówienie podstawowych  zagadnień:   osoby fizyczne, 

osoby prawne, mienie, formy czynności prawnych, 
przedstawicielstwo, własność, sposoby nabycia prawa 
własności, współwłasność, ograniczone prawa rzeczowe, 
swoboda kontraktowania, umowa sprzedaży, umowa 
pożyczki, umowa darowizny, umowa najmu, umowa 
zlecenia, umowa spółki, spadek, dziedziczenie ustawowe, 
dziedziczenie testamentowe, wydziedziczenie zachowek 

15. Rodzina jako kategoria socjologiczna i prawna 
16. Zmiana imion i nazwisk 
17. Zakładanie stowarzyszeń i fundacji 
18. Obowiązek alimentacyjny 

 
3. 

 
Prawo  
administracyjne/postępowanie 
administracyjne 

 
1. Decyzja administracyjne 
2. Odwołanie od decyzji administracyjnej 
3. Rozprawa administracyjna- pozycja stron, inicjatywa 

dowodowa 
4. Ugoda 
5. Orzeczenia organów administracyjnych 
6. Skargi  i wnioski 

 

 
4. 

 
Prawo konsumenckie 

 
1. Zakupy i reklamacja, sprzedaż na odległość i poza lokalem 

przedsiębiorstwa, usługi finansowe, reklama , 
bezpieczeństwo produktu 

2. Środki ochrony praw konsumentów 
3. Instytucje ochrony konsumentów 
4. Upadłość konsumencka – znaczenie praktyczne 

 

*lub inna zgodna z potrzebami szkoły 


