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Youth law School to ogólnopolska akademia prawa skierowana przede wszystkim do tegorocznych maturzystów, którzy od października rozpoczną studia prawnicze. Jednakże, serdecznie
zapraszamy na wydarzenie licealistów niższych lat lub obecnych już studentów prawa lub innych
pokrewnych kierunków, a także każdą osobę, która chciałaby przyswoić podstawową wiedzę
z zakresu prawa.

Youth Law School to kurs składający się z 60 godzin zajęć, wykładanych w każdy weekend od 4
września do 3 października (10 dni po 6 godzin zajęć). Akademia ma na celu przekazanie uczestnikom podstaw prawnych, które można wykorzystać już na pierwszym roku studiów, a także zarys
głównych przedmiotów, które będą wykładane podczas 5 lat studiów.

Dzięki Youth Law School nie musisz już czekać 4 lat, aby dowiedzieć się podstawowych informacji
na temat prawa handlowego lub prawa własności intelektualnej. Kurs podzielony jest na 7
bloków przedmiotowych obejmujących: wstęp do prawa, prawo konstytucyjne, prawo cywilne,
prawo administracyjne, prawo karne, prawo międzynarodowe i europejskie oraz prawo handlowe. Zajęcia wykładane będą na żywo przez profesjonalistów – Profesorów, Doktorów Prawa,
a także adwokatów oraz radców prawnych.

Zakup kursu gwarantuje dostęp do platformy, na której będą odbywać się zajęcia, zamieszczane
będą następnie nagrania w celu powtórki lub niemożliwości uczestnictwa w czasie realnym, zadania dla uczestników w celu usystematyzowania wiedzy oraz skrypty przedmiotowe, które można
wykorzystać na późniejszych etapach nauki, a na koniec kursu zamieszczony zostanie egzamin
końcowy. Każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy Youth Law School, otrzyma certyfikat
potwierdzający nabyte umiejętności.

program kursu
Wstęp do prawa
8 godzin
1.1 Wstęp do prawoznawstwa [3h]
syntaktyka, semantyka, normy postępowania, systemowość prawa, filozofia prawa, wykładnia prawa
1.2 Logika dla prawników [3h]
semiotyka, nazwy, definicje, podział logiczny, zdanie, implikatury konwersacyjne, pytania i odpowiedzi,
argument, reguły racjonalnej dyskusji, argument i jego typy, rozumowanie logiczne, wnioskowania
prawnicze
1.3 Tworzenie i stosowanie prawa [1h]
technika prawodawcza i jej dyrektywy, ustawa, rozporządzenie, akt prawa miejscowego
1.4 Obsługa baz danych [1h]

Prawo konstytucyjne
8 godzin
2.1 Podstawowe wiadomości o prawie konstytucyjnym i ustroju państwowym [1h]
przedmiot i pojęcie, ustrój państwowy pojęcie, zasady ustroju, transformacja ustrojowa w Polsce,
uchwalenie KRP
2.2 Konstytucja i inne źródła prawa konstytucyjnego [1h]
pojęcie źródeł prawa konstytucyjnego, czynniki warunkujące rozwój Konstytucji, cechy Konstytucji
i jej funkcje, normy i ich hierarchia, źródła prawa w KRP, gwarancje konstytucyjne (systemy kontroli
konstytucyjności), TK, kompetencje Prezydenta w tym zakresie, zmiana Konstytucji

Prawo konstytucyjne
8 godzin
2.3 Konstytucyjne zasady ustroju społeczno-gospodarczego [1h]
charakter ustroju, prawa socjalne, elementy systemu gospodarki rynkowej w zestawieniu z gospodarką centralnie planowaną, wolności gospodarcze i własność
2.4 Konstytucja a prawo międzynarodowe [1h]
hierarchia źródeł prawa - art. 9 KRP, multicentryczność systemu prawa polskiego
2.5 Prawa i obowiązki obywatela RP [1h]
nadawanie obywatelstwa, organy wewnątrzkrajowe, które są zobligowane do ochrony praw i wolności człowieka
2.5.1 Część praktyczna [1h]
Skargi do RPO, wymogi, procedury sejmowe
2.6 Prawa człowieka [1h]
wprowadzenie (pojęcie, geneza, systematyka, źródła)
2.6.1 Skarga do ETPCz [1h]
wymogi formalne, praktyka

Prawo cywilne
10 godzin
3.1 Prawo rzymskie [1h]
historia prawa rzymskiego, źródła prawa rzymskiego ze szczególnym uwzględnieniem kodyfikacji
Justyniańskiej, prawo osobowe; prawo rodzinne; prawo rzeczowe
3.2 Część ogólna [2h]
pojęcie stosunków cywilnoprawnych i najważniejsze zasady prawa prywatnego, zdolność prawna,
zdolność do czynności prawnych, osoby fizyczne, osoby prawne, tzw. "ułomne osoby prawne", dobra
osobiste i ich ochrona, przedmioty stosunków cywilnoprawnych, czynności prawne (forma, rodzaje,
treść, składanie oświadczenia woli, wady oświadczenia woli), przedstawicielstwo, przedawnienie

Prawo cywilne
10 godzin
3.3 Prawo zobowiązań [2h]
pojęcie zobowiązania, podmioty zobowiązania, świadczenie, wielość dłużników i wierzycieli, wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, odpowiedzialność odszkodowawcza, wygaśnięcie zobowiązań, omówienie wybranych rodzajów umów (sprzedaż, darowizna,
zlecenie, umowa o dzieło, najem, dzierżawa, użyczenie, pożyczka)
3.4 Elementy postępowania cywilnego [2h]
sprawa cywilna, droga sądowa, przesłanki procesowe, strony procesowe, sąd, powództwo, środki
zaskarżenia, omówienie przykładowych pozwu i apelacji
3.5 Prawo rzeczowe i spadkowe [1h]
własność (treść, nabycie i utrata, współwłasność, własność lokalu, ochrona własności), użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, timesharing, służebności, prawo zastawu, hipoteka, posiadanie, księgi wieczyste, pojęcie spadku, dziedziczenie – kwestie ogólne, dziedziczenie ustawowe, testament, wydziedziczenie a niegodność dziedziczenia, przyjęcie i odrzucenie spadku, ochrona dziedziczenia, odpowiedzialność za długi spadkowe, dział spadku, zachowek
3.6 Prawo własności intelektualnej [1h]
prawo autorskie (autorskie prawa majątkowe, autorskie prawa osobiste), prawa pokrewne, umowy
prawa autorskiego, prawo własności przemysłowej (wynalazki, patenty, umowy licencyjne, wzory
przemysłowe, znaki towarowe)
3.7 Prawo rodzinne [1h]
zawarcie małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, rozwód i separacja, małżeńskie ustroje majątkowe,
konkubinat, przysposobienie, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi

Prawo administracyjne
4 godziny
4.1 Samorząd terytorialny [1h]
ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, zadania samorządu terytorialnego, władze i organy samorządu terytorialnego, organy uchwałodawcze, radni, organy wykonawcze, jednostki pomocnicze
w gminie i powiecie, gminy o specjalnym statusie, powiatowa administracja zespolona, zespolenie
w samorządzie województwa referendum lokalne i konsultacje społeczne, związki i porozumienia
komunalne, mienie komunalne i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, nadzór
nad działalnością samorządu terytorialnego, samorządowe kolegia odwoławcze

Prawo administracyjne
4 godziny
4.2 Prawne formy działania administracji publicznej [1h]
pojęcie aktu administracyjnego, decyzja administracyjna, klasyfikacje aktów administracyjnych (decyzji), mechanizm powstawania aktu administracyjnego (decyzji), luzy decyzyjne, zawartość aktu administracyjnego (decyzji), obowiązywanie aktu administracyjnego (decyzji), wadliwość aktu administracyjnego (decyzji), akty i czynności egzekucyjne, dwustronne i wielostronne działania administracji –
umowa cywilnoprawna i administracyjna, tak zwane działania bezpośrednio zobowiązujące, ugoda
administracyjna, przyrzeczenie administracyjne, działania faktyczne administracji - działania materialno-techniczne i działania społeczno-organizatorskie, bezczynność i milczenie administracji publicznej
4.3 Organy i struktura administracji publicznej [2h]
pojęcie organu administracji publicznej, rodzaje i kompetencje organów administracji publicznej,
rodzaje samorządów, zakłady administracyjne i inne podmioty administracji publicznej – fundacje
prawa publicznego, fundusze państwowe, przedsiębiorstwa państwowe, agencje, prywatyzacja funkcji administracji publicznej i zadań publicznych, struktura administracji publicznej – resortowa i terytorialna, związki między podmiotami administrującymi- centralizacja i decentralizacja oraz wzajemne
oddziaływanie podmiotów administracji publicznej – nadzór, kontrola, kierownictwo, zwierzchnictwo,
zespolenie, koordynacja i współdziałanie, pojęcie działania i pojęcie formy działania administracji,
centralne organy administrujące poza administracją rządową, organy centralne, terenowa administracja rządowa – wojewoda, wojewódzka administracja zespolona i niezespolona, ogólnie o samorządzie
terytorialnym - podstawowe elementy konstrukcyjne

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne
8 godzin
5.1 Postępowanie administracyjne [2h]
pojęcie sprawy administracyjnej, podmioty zobowiązane do stosowanie postępowania administracyjnego, wyłączenia stosowania k.p.a., zasady ogólne k.p.a., pojęcie organów wyższego stopnia, właściwość (miejscowa, rzeczowa), pojęcie strony, udział organizacji społecznych, udział pełnomocnika oraz
udział prokuratora, termin załatwienia sprawy administracyjnej, doręczenia, wezwania, terminy i przywrócenie terminu, wszczęcie postępowania, postępowanie dowodowe, domniemania faktyczne
i prawne, uprawdopodobnienie, uprawnienia strony, rozprawa na gruncie k.p.a., mediacja, pojęcie
decyzji, uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, skutki
doręczenia/ogłoszenia decyzji, uzupełnienie decyzji, umorzenie postępowania, ugoda/ milczące
załatwienie sprawy, postanowienie a decyzja, odwołanie (dewolutywność i suspensywność, termin,
zrzeczenie się prawa do odwołania, wpływ na wykonanie decyzji), wstrzymanie wykonania, możliwość
uzupełnienia dowodów w k.p.c., decyzje organu II instancji, postępowanie uproszczone, administracyjne kary pieniężne, postępowanie skargowe z omówieniem skarg i wniosków

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne
8 godzin
5.2 Postępowanie sądowoadministracyjne [2h]
5.3 Podatki [1h]
struktura podatku, PIT- struktura, rozliczenie, formularze, interpretacje podatkowe
5.4 Zamówienia publiczne [1h]
charakter prawny procesu zamówień publicznych, najważniejsze etapy procesu zamówieniowego
oraz realizacji inwestycji, podstawy wykluczenia, badanie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, udzielenie zamówienia, unieważnienie postępowania, zawarcie umowy, procedura odwoławcza przed KIO,
zaskarżenie do sądu okręgowego
5.5 Prawo budowlane z elementami prawa zagospodarowania przestrzennego [1h]
zasady prawa budowlanego, budowa obiektu budowlanego – podstawa prawna, zakres regulacji,
organy właściwe, formy prawne działania, sanacja naruszeń prawa budowlanego, użytkowanie obiektu budowlanego, samodzielne funkcje techniczne, warunki zabudowy, system źródeł prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, organizacja planowania i zagospodarowania przestrzennego
(podział zadań i kompetencji), zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, prawo do zabudowy a prawo
własności, decyzje o warunkach zabudowy, znaczenie oraz ogólnikowa treść miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
5.6 Stowarzyszenia, fundacje i partie polityczne [1h]
konstytucyjne prawo zrzeszania się – art. 58 Konstytucji, konstytucyjna zasada wolności tworzenia
partii – art. 11 Konstytucji, stowarzyszenia (zakładanie, statut, władze stowarzyszenia, wpis do KRS),
nadzór (organ nadzoru, środki nadzoru, kurator w stowarzyszeniu i postanowienie o jego rozwiązaniu),
majątek stowarzyszenia, stowarzyszenie zwykłe, partie (struktura i zasady działania, ewidencja partii
politycznych, finanse i finansowanie partii, zgodność z konstytucją celów i działalności partii), fundacje
(podstawy działania, fundatorzy, statut, wpis do rejestru, prowadzenie działalności gospodarczej,
kontrola, likwidacja, fundacje zagraniczne)

Prawo karne
8 godzin
6.1 Prawo karne materialne – część ogólna [3h]
podstawowe definicje prawa karnego: czym jest wina przestępstwo bezprawność społeczna szkodliwość, zasady odpowiedzialności karnej, obrona konieczna, stan wyższej konieczności, inne kontratypy,
wyłączenie świadomości

Prawo karne
8 godzin
6.2 Prawo karne materialne – część szczególna [2h]
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu
6.3 Elementy postępowania karnego [2h]
środki przymusu bezpośredniego, dowody (zatrute drzewo), uprawnienia prokuratora, postępowanie
przygotowawcze (tryby konsensualne), pierwsza instancja (akt oskarżenia, przygotowanie przed
pierwszą rozprawą, ciągłość postępowania, przewlekłość postępowania
6.4 Kryminalistyka [1h]
analiza kryminalna, ślady, modus operandi sprawcy, metody pozyskiwania informacji

Prawo międzynarodowe
7 godzin
7.1 Źródła prawa międzynarodowego [2h]
pojęcie źródeł prawa międzynarodowego i ich hierarchia, pierwszeństwo zobowiązań wynikających
z Karty NZ, normy bezwzględnie obowiązujące (ius cogens), zobowiązania erga omnes i „zbrodnie
międzynarodowe”, umowy międzynarodowe, zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego, ogólne
zasady prawa jako źródło prawa międzynarodowego, zasady ogólne w orzecznictwie trybunałów
międzynarodowych
7.2 Podmioty prawa międzynarodowego [2h]
pojęcie państwa - Koncepcja państwa w świetle Konwencji z Montevideo, organizacje międzynarodowe i osobowość organizacji międzynarodowych w prawie wewnętrznym państw członkowskich,
kompetencje organizacji międzynarodowej, osoby fizyczne - ludność państwa, pojęcie obywatelstwa,cudzoziemcy i pojęcie ekstradycji
7.3 Odpowiedzialność międzynarodowa i egzekwowanie prawa międzynarodowego [1h]
odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego, przesłanki odpowiedzialności międzynarodowej i okoliczności wyłączające odpowiedzialność międzynarodową, konsekwencje naruszenia
prawa międzynarodowego i międzynarodowej, pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych metody dyplomatyczne i procedury sądowe i arbitrażowe, egzekwowanie prawa międzynarodowego
środkami pokojowymi
7.4 Prawo UE [2h]

Prawo handlowe
7 godzin
8.1 Zagadnienia ogólne prawa handlowego [1,5h]
definicja prawa handlowego, źródła prawa, przedsiębiorca, konsument, przedsiębiorstwo oraz firma,
rejestracja przedsiębiorcy, prowadzenie spraw a reprezentacja, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, koncesje, zezwolenia, pozwolenia, promesy
8.2 Spółki [3h]
jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osobowa, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka kapitałowa, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, EZIG, spółka europejska
8.3 Wybrane umowy handlowe nienazwane [1,5h]
wstęp – pojęcie (wyróżnienie umów z prawa cywilnego), wolność kontraktowania i pacta sunt servanda, franchising, factoring, forfaiting
8.4 Fuzje i przejęcia [1h]
fuzja i przejęcie, umiejscowienie w KSH, rodzaje przejęć, przekształcenie przedsiębiorcy, j.d.g. w spółkę
osobową, j.d.g. w spółkę kapitałową, osobowa w kapitałową, kapitałowa w osobową, transgraniczne
łączenie się spółek
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