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#uczsię
#uczsię

Wkrótce masz egzamin, ale jeszcze nie znasz
najważniejszych zagadnień z danej dziedziny
prawa?

#uczsię razem z Beckiem!
Najistotniejsze zagadnienia związane
z poszczególnymi gałęziami prawa
opanujesz z wybranymi przez siebie seriami,
charakteryzującymi się zróżnicowanym
poziomem omawianej tematyki. Sam zdecyduj,
jak obszerne powinno być źródło Twojej wiedzy
i przygotuj się w wybrany przez siebie sposób.
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PODRĘCZNIKI
PRAWNICZE
Niezbędne źródło wiedzy

Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Tytuły w tej
serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców.
Publikacje z tego cyklu przedstawiają w czytelnej formie najważniejsze regulacje z zakresu
danej dziedziny prawa, systematyzując tym samym Twoją wiedzę. Każdy tytuł wyróżnia się
idealnym doborem zagadnień egzaminacyjnych niezbędnych do zdania egzaminu z wybranego
przedmiotu. Indeks rzeczowy i numery brzegowe umieszczone na marginesach pozwolą Ci
szybko i sprawnie odnaleźć wybrane hasła lub tematy. Coroczne aktualizacje dają Ci pewność
aktualnego i obowiązującego stanu prawnego.

TOPicki

akadem
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POLECANE TYTUŁY SERII PODRĘCZNIKI PRAWNICZE
Kryminologia. Zarys systemu

2022 r., 79 zł

Autorzy: Wojciech Dadak †, Magdalena Grzyb,
Anna Szuba-Boroń, Jan Widacki

Prawo karne

22 wyd. 2021 r., 59 zł

Autor: Lech Gardocki

Postępowanie cywilne

3. wyd. 2022 r., 75 zł

Redakcja: Maciej Rzewuski
Autor: Arkadiusz Krzysztof Bieliński,
Joanna Derlatka, Magdalena Rzewuska,
Marek Salamonowicz, Magdalena Skibińska,
Jakub Szczerbowski

Prawo pracy

21. wyd. 2021 r., 65 zł

Autor: Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk

Prawo spadkowe

14. wyd. 2022 r., 69 zł

Autor: Elżbieta Skowrońska-Bocian

Prawo rodzinne i opiekuńcze

11. wyd. 2022 r., 69 zł

Autorzy: Marek Andrzejewski,
Tadeusz Smyczyński

Prawo rzeczowe

14. wyd. 2022 r., 69 zł

Autor: Edward Gniewek

Postępowanie administracyjne
i sądowoadministracyjne

3. wyd. 2022 r., 79 zł

Autorzy: Marek Wierzbowski, Rafał Stankiewicz

Prawo cywilne

2021 r., 69 zł

Redakcja: Maciej Rzewuski
Autorzy: Jacek Barczewski, Katarzyna Jerka,
Magdalena Rzewuska, Natalia Rzewuska,
Maciej Rzewuski

Prawo rodzinne

4. wyd. 2022 r., 69 zł

Autor: Arkadiusz Bieliński, Maciej Pannert

Publiczne prawo gospodarcze

9. wyd. 2022 r., 65 zł

Autorzy: Zofia Snażyk, Adam Szafrański

Prawo handlowe

5. wyd. 2022 r., 69 zł

Autorzy: Katarzyna Bilewska,
Aleksander Chłopecki

Prawo rzymskie. Instytucje

6. wyd. 2014 r., 55 zł

Autorzy: Witold Wołodkiewicz, Maria Zabłocka

5. wyd. 2021 r., 75 zł

Redakcja: Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz
Autorzy: Marcin Burzec, Michalina Duda-Hyz,
Andrzej Gorgol, Beata Kucia-Guściora, Monika
Münnich, Piotr Pomorski, Paweł Smoleń,
Wanda Wójtowicz

Prawo podatkowe

Sprawdź na

student.beck.pl

9

STUDIA
PRAWNICZE
Opracowanie całości problematyki
z danej dziedziny prawa

Kompletne opracowania prezentujące całość problematyki z danej dziedziny prawa,
uwzględniające dorobek doktryny oraz najnowsze orzecznictwo. Publikacje w tej serii
wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, gwarantowanym przez wybitnych
Autorów, specjalizujących się w danej tematyce prawa.
Dużym atutem serii jest przywoływanie wyroków i orzeczeń tam, gdzie będzie Ci to
potrzebne do lepszego zrozumienia warstwy teoretycznej. Autorzy przy opisywaniu danego
zagadnienia przywołują także podstawę prawną, dzięki czemu sprawnie sprawdzisz
konkretny artykuł kodeksu i ustawy regulujący opisywaną kwestię. Wyróżnienie
najważniejszych zagadnień pozwoli Ci na szybkie wzrokowe odszukanie hasła, także
na lepsze jego zapamiętanie. Dzięki obszernemu indeksowi ważnych haseł łatwo
odnajdziesz wybrane hasło, w czym dodatkowo pomogą Ci numery brzegowe umieszczone
na marginesach.
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Podręcznik ma unikatowy charakter
na polskim rynku wydawniczym.
Napisało go 14 wybitnych Autorów i Autorek
reprezentujących większość ośrodków
akademickich prowadzących w Polsce
badania nad ustrojem i prawem UE.
W 16 rozdziałach przedstawiono pełny
wykład obejmujący system prawa UE.

119 zł

POLECANE TYTUŁY SERII STUDIA PRAWNICZE
Prawo konstytucyjne
współczesnej Polski

3. wyd. 2022 r., 99 zł

Autor: Marek Zubik

Prawo handlowe

24. wyd. 2022 r., 119 zł

Autor: Andrzej Kidyba

Prawo pracy

5. wyd. 2020 r., 99 zł

Redakcja: Jakub Stelina

Prawo karne

4. wyd. 2020 r., 99 zł

Autor: Michał Królikowski, Robert Zawłocki

2021 r., 99 zł

Redakcja: Teresa Mróz, Mirosław Stec
Autor: Katarzyna Bagan-Kurluta,
Elżbieta Bieniek-Koronkiewicz, Marta Czech,
Adam Doliwa, Teresa Mróz, Marta Janina
Skrodzka, Mirosław Stec

Prawo gospodarcze prywatne
Podstawowe instytucje

Sprawdź na

student.beck.pl
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SKRYPTY
BECKA
Kluczowe zagadnienia
 Przejrzysty podział  Przykłady

Seria Skrypty Becka przeznaczona jest dla studentów prawa i administracji. Tytuły w tej
serii wyróżniają się przejrzystością zagadnień omawianych w krótkiej formie, co
pozwoli Ci na szybką i efektywną naukę. Dzięki temu poznasz najważniejsze pojęcia
i instytucje z danej dziedziny prawa.
Autorzy posługują się językiem prawniczym, ale prostszym niż w innych seriach
teoretycznych, i w bardzo przystępny sposób tłumaczą kluczowe zagadnienia. Częste
aktualizacje dadzą Ci pewność znajomości obowiązującego stanu prawnego. Przekonasz
się, że zwięzłe opisy danych zagadnień, ich przejrzyste podziały oraz przedstawianie
ich na podstawie przykładów to największe zalety tej serii.

65 zł
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65 zł

Pierwszy rok?
Z nami to nie problem

TOP

i
akademick

59 zł

59 zł

65 zł

Sprawdź na

student.beck.pl
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Studencie!
System Informacji Prawnej Legalis
Otwarty na Twojej uczelni!

1

Połącz się
z wydziałową
siecią Internet*

2

Wejdź na
legalis.pl

3

Kliknij

… i korzystaj!

* Lista uczelni oferujących dostęp do Systemu Legalis dla użytkowników sieci wewnętrznej znajduje się na stronie legalis.pl/student

#ćwicz
#ćwicz

Wykorzystaj swoją wiedzę w praktyce
i oceń, ile już potrafisz.
Sprawdź i usystematyzuj swoją wiedzę
poprzez rozwiązywanie kazusów, korzystanie
z tablic i schematów. Opracowania zawierają
odpowiedzi na najważniejsze pytania z danej
dziedziny prawa. Dzięki nim z łatwością
uzupełnisz luki w Twojej wiedzy.

Sprawdź na

student.beck.pl

15

REPETYTORIA
BECKA

Szybko i skutecznie
przygotuj się do egzaminu!
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Publikacje w serii Repetytoria Becka składają się z czterech głównych części:
 ytań z odpowiedziami, dzięki którym przyswoisz
p
wiedzę niezbędną z danej dziedziny prawa,
 azusów z rozwiązaniami opartymi na aktualnym stanie prawnym
k
i przykładowym orzecznictwie,
t ablic prezentujących w sposób przejrzysty i uporządkowany wiedzę z danej
dziedziny prawa ułatwiających Ci wzrokowe zapamiętanie haseł, pojęć i definicji,
testów dostępnych online, dzięki którym możesz sprawdzić
i ocenić swoją wiedzę.

Tablice pomagają
zapamiętać ważne
informacje

Schematy w przejrzysty
sposób prezentują dane
WEZWANIA
zagadnienie

Wezwania należą do czynności techniczno-procesowych postępowania wywołujących skutki prawne
przez fakty (tabl. 20).
Na gruncie ogólnego postępowania administracyjnego wyróżnia się trzy podstawowe zasady dotyczące
wezwań:
1) zasadę jawności celu wezwania;
230
Część C. Tablice
Rozdział
Ogólneekonomii
postępowanie
administracyjne
231
procesowej;
2)II.zasadę
DORĘCZENIA
3) zasadę zachowania względów wobec osób wzywanych.
Tablica 21.należą
Doręczenia
w ogólnym
postępowaniu administracyjnym
Tablica
22
. Wezwania
oraz
pomoc prawna
w ogólnym
postępowaniu
50–56 KPA
Wezwania
zostały
uregulowane
w art.
, przy czymadmininależy również zwrócić uwagę na sankcj
Doręczenia
do czynności
techniczno-procesowych
postępowania, wywołujących skutki prawne
przez
fakty.
stracyjnym
Skutki te są bardzo doniosłe, w szczególności
w zakresie terminów procesowych, które bardzo często rozpoczynają
DORĘCZENIA
z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem osoby wezwanej wiąże art. 88 KPA.
swój
bieg właśnie
od daty
doręczenia pisma
(np. termin
do wniesienia
odwołania
art. 129 § 2 KPA). Należy podkreślić,
Doręczenia
należą do czynności
techniczno-procesowych
postępowania,
wywołujących
skutki prawne przez
fakty.
Przedmiotem wezwania WEZWANIA
może być udział w podejmowanych w toku postępowania czynnościach proces
Skutki te są bardzo doniosłe, w szczególności w zakresie terminów procesowych, które bardzo często rozpoczynają
że KPA
–
podobnie
jak
inne
procedury
–
wiąże
skutek
prawny
wyłącznie
z
samym
faktem
doręczenia
pisma
swój bieg właśnie od daty doręczenia pisma (np. termin do wniesienia odwołania art. 129 § 2 KPA). Należy podkreślić,
czynności techniczno-procesowych
skutki
prawne
Wezwania
należą do złożenie
postępowania
a adresatowi,
także
wyjaśnień lub
zeznańwywołujących
osobiście,
przez
pełnomocnika, na piśmie (art. 50 § 1 KPA).
że KPA – podobnie
jak inne procedurydoręczenia
– wiąże skutek prawny
wyłącznie
z samym
doręczenia
pisma adresatowi,
natomiast
dla skuteczności
nieistotne
jest,
czyfaktem
adresat
zapoznał
się z treścią pisma, czy też nieprzez fakty (tabl. 20).
Elementy
wezwania,
jak
również
tryb
dokonywania
wezwań w przypadkach niecierpiących zwłoki
natomiast dla skuteczności doręczenia nieistotne jest, czy adresat zapoznał się z treścią pisma, czy też nie
trzy podstawowe
zasady dotyczące
Na gruncie ogólnego postępowania administracyjnego
wyróżnia się
wezwań:określają art. 54–55 KPA.
1) zasadę jawności celu wezwania;
DORĘCZENIE DOMNIEMANE (ZASTĘPCZE)
DORĘCZENIE RZECZYWISTE (WŁAŚCIWE)
ekonomii procesowej;
zasadę
Kwestię
zwrotu kosztów i innych należności związanych z wezwaniem reguluje art. 56 KPA
DORĘCZENIE DOMNIEMANE2) (ZASTĘPCZE)
DORĘCZENIE
RZECZYWISTE (WŁAŚCIWE)
Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy pomimo że adresat
3) zasadę zachowania względów wobec osób wzywanych.
Istotą jest faktyczne (rzeczywiste) otrzymanie przez adresata
(zob.
art.w266
KPA)
faktycznie (w rzeczywistości) pisma nie otrzymał,
skierowanego do niego pisma w formie elektronicznej
art. 50–56
KPA, przy czym należy również zwrócić uwagę na sankcję, jaką
Wezwania
zostałytakże
uregulowane

Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy
pomimo że adresat
Istotą
jest faktyczne (rzeczywiste) otrzymanie pismo
przez
adresata
z mocy
domniemania zawartego w przepisach KPA
lub tradycyjnej (papierowej).
z nieusprawiedliwionym niestawiennictwem osoby wezwanej wiąże art. 88 KPA.
uważa się za skutecznie doręczone
temu adresatowi
Zgodnie z zasadądo
oficjalności
KPA): elektronicznej
faktycznie
(w rzeczywistości) pisma nie
otrzymał,
skierowanego
niegodoręczeń
pisma(art.
w39formie
Przedmiotem
wezwania może być udział w podejmowanych w toku postępowania czynnościach procesowych,
(domniemanie to ma charakter zwykły, a zatem może
1) organ administracji publicznej doręcza pisma na adres
a także złożenie wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie (art. 50 § 1 KPA).
pismo z mocy domniemania zawartego
w przepisach KPA
lub tradycyjnej
(papierowej).
zostać obalone w drodze przeciwdowodu).
do doręczeń elektronicznych,
o którym mowa w art. 2 pkt 1
Elementy wezwania, jak również tryb dokonywania wezwań w przypadkach niecierpiących zwłoki
siedziba organu prowadzącego
ustawy
z 18.11.2020oficjalności
r. o doręczeniach elektronicznych,
do zasady, konstrukcja doręczenia
domniemanego
uważa
się za skutecznie doręczone temu
adresatowi
Zgodnie
z zasadą
doręczeń (art. 39CoKPA):
określają
art. 54–55 KPA.
chyba że doręczenie następuje w siedzibie organu;
znajduje zastosowanie w przypadkach, w których dokonaKwestię
zwrotu
kosztów i innych należności związanych z wezwaniem reguluje art. 56 KPA
postępowanie lub miejsce prze
(domniemanie
to
ma
charakter
zwykły,
a
zatem
może
1) organ
administracji
publicznej
doręcza
pisma
na
adres
2) w przypadku braku możliwości doręczenia w sposób,
nie doręczenia w sposób rzeczywisty okazało się
(zob. także art. 266 KPA)
o którym mowa elektronicznych,
powyżej, organ administracjiopublicznej
niemożliwe.
być różnew drodze przeciwdowodu).
czynności procesowej
zostaćmogą
obalone
do doręczeń
którym mowa
w art. Przyczyny
2 pkt 1 tej niemożności
doręcza pisma za pokwitowaniem:
i na takim właśnie kryterium opiera się dalsza klasyfikacja
gmina lub miasto dalsze
ustawy
18.11.2020
r. o doręczeniach
a) przezzoperatora
wyznaczonego
z wykorzystaniem elektronicznych,
rodzajów doręczenia domniemanego
§ 4 KPA) konstrukcja doręczenia domniemanego
Co (art.
do44zasady,
siedziba organu prowadzącego
miejsce zamieszkania lub poby
usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7
postępowanie lub miejsce przeprowadzenia
chybapublicznej
że doręczenie
następuje w siedzibie organu;
znajduje zastosowanie w przypadkach, w których dokonaustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo
NIEPOINFORMOWANIE ORGANU O ZMIANIE
wezwanej
czynności procesowej
gmina
lub
miasto
dalsze
b)
przez
swoich
pracowników
lub
przez
inne
upoważnione
2) w przypadku braku możliwości doręczenia w sposób,
doręczenia w sposób rzeczywisty okazało się
ADRESU STRONY (JEJnie
PRZEDSTAWICIELA)
osoby lub organy;
miejsce zamieszkania lub pobytu osoby
Strona (jej przedstawiciel lubniemożliwe.
pełnomocnik) ma Przyczyny tej niemożności mogą być różne
o 3)którym
mowa
powyżej,
organnaadministracji
publicznej
w przypadku
braku możliwości
doręczenia
adres
wezwanej
obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie
gmina lub miasto sąsiednie
do doręczeń
elektronicznych
lub za pokwitowaniem,
doręcza
pisma
za pokwitowaniem:
na takim
właśnie kryterium opiera się dalsza klasyfikacja
POMOC PRAWNA
adresu pod rygorem uznaniai doręczeń
dokonywanych
organ administracji publicznej doręcza pisma:
gmina lub miasto sąsiednie
POMOC PRAWNA
na dotychczasowy adres za skuteczne
( art. 41doręczenia
KPA)
a) przez
operatora
wyznaczonego
wykorzystaniem
rodzajów
domniemanego (art. 44 § 4 KPA)
a) przesyłką
rejestrowaną,
o której mowa w art. 3zpkt
23
PrPoczt albo usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7
W przypadkach, kiedy z uwagi na miejsce zamieszkania
W przypadkach, kiedy z uwagi na miejsc
publicznej
NIEOBECNOŚĆ ADRESATA
gmina lub miasto
b) przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione
lub
pobytu
strony,
jak
również
ze
względu
na
charakter
gmina lub miasto
ustawy
z organy.
18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
osoby lub
lub pobytu strony, jak również ze względ
czynności nie ma w świetle KPA możliwości wezwania
ORGANU O ZMIANIE
Przypadków tychalbo
dotyczą art. 43 i 44NIEPOINFORMOWANIE
§ 4 KPA,
Zob. też art. 40 § 1–4 KPA. Odbierający pismo potwierdza
osoby do osobistego stawiennictwa, organ prowaktóre znajdują zastosowanie do osób fizycznych.
b)doręczenie
przez swoich
pracowników lub przez inne upoważnione
czynności nie ma w świetle KPA możliw
ADRESU STRONY (JEJ PRZEDSTAWICIELA)
mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty
dzący postępowanie powinien skorzystać z instytucji
Do jednostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio
doręczenia
(art. 46
§ 1 KPA). Jeżeli odbierający uchyla się
osoby lub
organy;
tzw. pomocy prawnej.
wyłącznie art. 44 KPA
osoby do osobistego stawiennictwa, org
od potwierdzenia doręczenia lub nie może tego uczynić,
Strona (jej przedstawiciel lub pełnomocnik) ma
Pomoc prawna polega na tym, iż organ prowadzący
3) wdoręczający
przypadku
braku możliwości
doręczenia
na adres
sam stwierdza
datę doręczenia oraz
wskazuje
dzący postępowanie powinien skorzysta
zwraca
się
postępowanie
do
właściwego
organu
zawiadomić organ o każdej zmianie
ODMOWA PRZYJĘCIA PISMAobowiązek
PRZEZ ADRESATA
która odebrała
pismo wraz z przyczyną
jej podpisu
doosobę,
doręczeń
elektronicznych
lubbraku
za pokwitowaniem,
terenowego o wezwanie osoby zamieszkałej
(art. 46 § 2 KPA).
tzw. pomocy prawnej.
adresu
pod rygorem uznania doręczeń dokonywanych
przypadku odmowy przyjęcia pisma
przez adresata
lub przebywającej w danej gminie lub mieście
organ administracji publicznej doręcza pisma: W
pismo uważa się za skutecznie doręczone
w dniu odmodo złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonaniaPomoc prawna polega na tym, iż organ
na
dotychczasowy
adres
za
skuteczne
(
art.
41
KPA)
DORĘCZANIE
PISM
OSOBOM
FIZYCZNYM
jego przyjęcia
a) przesyłką rejestrowaną, o której mowa w art. wy
3 pkt
23 przez adresata (art. 47 KPA)
innych czynności związanych z postępowaniem.
Pisma doręcza się w ich mieszkaniu lub w miejscu pracy,
Organ prowadzący postępowanie oznacza zarazem postępowanie zwraca się do właściweg
PrPoczt
albo
albo na adres do korespondencji wskazany w bazie adresów
NIEZNAJOMOŚĆ MIEJSCA POBYTU ADRESATA
okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań
NIEOBECNOŚĆ ADRESATA
terenowego o wezwanie osoby zamieszk
elektronicznych.
także w lokalu
b) przez
swoichEwentualnie
pracowników
luborganu
przez inne upoważnione
OSOBISTE STAWIENNICTWO
albo czynności, jakie mają być dokonane.
Pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu,
administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie
Organ wezwany może z urzędu lub na wniosek strony
lub przebywającej w danej gminie lub m
osoby
lub
organy.
dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela,
osobistego
stawiennictwa osoba wezwana
Do §
stanowią
inaczej.
Dopiero w razie niemożności doręczenia
Przypadków tych dotyczą art. 43 i 44
4 KPA,
przesłuchać również nowych świadków i biegłych,
doręcza się ze skutkiem prawnym przedstawicielowi
jest zobowiązana zasadniczo w obrębie gminy lub
w powyższy
sposób,
a takżeOdbierający
w razie koniecznej pismo potwierdza
Zob. teżpisma
art.
40 § 1–4
KPA.
do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo d
jednak
wyłącznie
na
okoliczności
oznaczone
fizycznych.
takiej osoby wyznaczonemu przezktóre
organ znajdują zastosowanie do osóbmiasta,
potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się
w którym zamieszkuje albo przebywa,
przez organ wzywający
doręczenie
mu
pisma
podpisem
ze wskazaniem
(art. 48 §daty
1 KPA)
adresata
zastanie
(art. 42swym
KPA). Należy
przy tym odnotojak również
w obrębie gminy lub miasta
innych czynności związanych z postępow
Do jednostek organizacyjnych stosuje
się odpowiednio
wać, że(art.
odebranie
pisma
przez adresata
w 14-dniowym
(art. 52 w zw. z art. 77 § 3 KPA)
sąsiedniego
doręczenia
46
§
1
KPA).
Jeżeli
odbierający
uchyla
się
Organ prowadzący postępowanie oznacz
wyłącznie art. 44 KPA
terminie wynikającym z art. 44 § 1–3 KPA ma charakter
(art.
51
KPA)
Doręczeniem domniemanym, aczkolwiek niewynikającym
od potwierdzenia
doręczenia
nie może
doręczenia rzeczywistego.
Dopierolub
niepodjęcie
pisma tego uczynić,
okoliczności będące przedmiotem wyjaś
z
niemożności
doręczenia
pisma
adresatowi
w
sposób
w tym terminie powoduje, zgodnie z art. 44 § 4 KPA,
doręczający
sam stwierdza datę doręczenia oraz
wskazuje
rzeczywisty,
jest także doręczenie dokonane w drodze
że doręczenie nabiera charakteru domniemanego
OSOBISTE STAWIENNICTWO
albo czynności, jakie mają być dokonane
ODMOWA PRZYJĘCIA PISMA Ograniczeń
PRZEZ związanych
ADRESATA
obwieszczenia
lub w inny sposób zwyczajowo
z obowiązkiem osobistego stawiennictwa osoby wezwanej, a co za tym idzie także
osobę, która odebrała pismo wraz z przyczyną braku
jej podpisu
DORĘCZANIE PISM JEDNOSTKOM

(art. 46 § 2 KPA). ORGANIZACYJNYM

Doręcza się w lokalu ich siedziby do rąk osób
uprawnionych do odbioru pism (art. 45 KPA)

przyjęty w danej miejscowości (art. 49–49b KPA),
a ponadto doręczenie w trybie art. 40 W
§ 5 KPA
przypadku

DORĘCZANIE PISM OSOBOM FIZYCZNYM

Organ wezwany może z urzędu lub na
przesłuchać również nowych świadków
jednak wyłącznie na okoliczności oznac
przez organ wzywający
Tablica 22
(art. 52 w zw. z art. 77 § 3 KPA)

przepisów o pomocy prawnej, nie stosuje się w przypadkach, w których charakter sprawy lub czynności wymaga

osobistego
stawiennictwa
Do
osoba wezwana
dokonania
czynności
przed organem
prowadzącym postępowanie
odmowy przyjęcia pisma
przez
adresata
(art. 53 KPA,
zob.
także
wyjątek z art.zasadniczo
50 § 3 KPA)
pismo uważa się za skutecznie doręczone
w dniu
odmojest
zobowiązana
w obrębie gminy lub
wy jego przyjęcia przez adresata (art. 47
KPA) w którym zamieszkuje albo przebywa,
miasta,

Pisma doręcza się w ich mieszkaniu lub w miejscu pracy,
jak również w obrębie gminy lub miasta
Postępowanie administracyjne, wyd. 5, Repetytoria Becka
Postępowanie administracyjne, wyd. 5, Repetytoria Becka
albo na adres do korespondencji wskazany w bazie adresów
NIEZNAJOMOŚĆ MIEJSCA POBYTU
ADRESATA
sąsiedniego
elektronicznych. Ewentualnie także w lokalu organu
(art.
51pobytu,
KPA)
Pisma skierowane do osób nieznanych z miejsca
administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie
dla których sąd nie wyznaczył przedstawiciela,
stanowią inaczej. Dopiero w razie niemożności doręczenia
doręcza się ze skutkiem prawnym przedstawicielowi
pisma w powyższy sposób, a także w razie koniecznej
takiej osoby wyznaczonemu przez organ
potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się
Ograniczeń związanych z obowiązkiem osobistego stawiennictwa osoby wezwanej, a co za tym idzie
(art. 48 § 1 KPA)
adresata zastanie (art. 42 KPA). Należy przy tym odnotoprzepisów o pomocy prawnej, nie stosuje się w przypadkach, w których charakter sprawy lub czynnośc
wać, że odebranie pisma przez adresata w 14-dniowym
dokonania czynności przed organem prowadzącym postępowanie
terminie wynikającym z art. 44 § 1–3 KPA ma charakter
Doręczeniem domniemanym, aczkolwiek niewynikającym
doręczenia rzeczywistego. Dopiero niepodjęcie pisma
(art. 53 KPA, zob. także wyjątek z art. 50 § 3 KPA)
z niemożności doręczenia pisma adresatowi w sposób
w tym terminie powoduje, zgodnie z art. 44 § 4 KPA,
rzeczywisty, jest także doręczenie dokonane w drodze
że doręczenie nabiera charakteru domniemanego
obwieszczenia lub w inny sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości (art. 49–49b KPA),
DORĘCZANIE PISM JEDNOSTKOM
a ponadto doręczenie w trybie art. 40 § 5 KPA
ORGANIZACYJNYM

Tablica 21

Dzięki Repetytoriom Becka skutecznie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy
najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz, ocenisz i uzupełnisz
ewentualne braki w przygotowaniu do zdania egzaminu.

Doręcza się w lokalu ich siedziby do rąk osób
uprawnionych do odbioru pism (art. 45 KPA)

Sprawdź na

student.beck.pl

17

POLECANE TYTUŁY SERII REPETYTORIA BECKA
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Prawo cywilne - część ogólna. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

9. wyd. 2022 r., 59 zł

Spadki i prawo rodzinne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

5. wyd. 2022 r., 59 zł

Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

9. wyd. 2022 r., 59 zł

Zobowiązania. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

5. wyd. 2021 r., 59 zł

Postępowanie cywilne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

3. wyd. 2020 r., 59 zł

Prawo rzymskie. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

4. wyd. 2017 r., 59 zł

Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

5. wyd. 2021 r., 59 zł

Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

5. wyd. 2021 r., 59 zł

Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

5. wyd. 2021 r., 59 zł

Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

4. wyd. 2020 r., 59 zł

Prawo konstytucyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

2016 r., 59 zł

Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

3. wyd. 2021 r., 59 zł

Postępowanie administracyjne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

5. wyd. 2021 r., 59 zł

Jedyne na rynku fachowo opracowane
czasopismo adresowane do studentów
prawa i młodych prawników

Edukacja Prawnicza:
● z
 awiera

materiały niezbędne w czasie przygotowywania

do egzaminów,
●

poszerza ogólną wiedzę prawniczą,

● z
 awiera

artykuły dotyczące m.in.: nowelizacji kodeksów

i najważniejszych ustaw.

edukacjaprawnicza.pl

Uzupełniające źródło wiedzy
w trakcie studiów prawniczych
Pakiet testów STUDENT PRAWA został przygotowany dla osób chcących efektywnie wykorzystać
czas na przygotowanie się do zajęć i egzaminów.
Zawiera zestaw pytań opartych na wykładzie
akademickim lub przepisach ustaw.

Czy wiesz, że...
W wybranych podręcznikach C.H.Beck
znajdziesz kod dostępu do testów online
z dopasowanej do książki dziedziny prawa.

JAK KORZYSTAĆ?
AKTUALIZACJA
System oferuje wszystko, czego potrzeba do
zdania egzaminu. Poza kilkunastoma tysiącami

1. Wykorzystaj plan powtórek
Korzystając z platformy, możesz sam ustalić,
jakich zagadnień chcesz się uczyć i w jakiej ko-

pytań, wzorowanymi na tych padających podczas

lejności. Możesz samodzielnie dodawać i usu-

egzaminów, użytkownik otrzymuje podstawę

wać poszczególne ustawy i zagadnienia z planu

prawną rozwiązania o zawsze aktualnej treści.

powtórek.

Czy wiesz, że...
Serwis zawiera podstawy prawne z systemu Legalis. Masz gwarancję, że treść
przepisów aktualizowana jest na bieżąco.

2. Ucz się w trybie nauki lub egzaminu
Testy możesz rozwiązywać w trybie nauki – po
każdym rozwiązanym pytaniu wyświetlana jest
prawidłowa odpowiedź i podstawa prawna. Z kolei, jeżeli zdecydujesz się na tryb egzaminacyjny,
odpowiedzi i podstawy prawne wyświetlane są

PAKIET STUDENT PRAWA
Pakiet został przygotowany na podstawie przed-

po zakończeniu testu.
3. Sprawdź, czy zdasz egzamin

miotów objętych programem studiów prawni-

W trybie egzaminu po rozwiązaniu całego testu

czych, wykładów akademickich z tego zakresu

dowiesz się, czy liczba poprawnych odpowiedzi

oraz zawsze aktualnych przepisów prawa.

jest wystarczająca do zdania egzaminu.

4. Analizuj rozwiązane testy
Po rozwiązaniu każdego testu możesz zobaczyć
dokładną analizę swojego wyniku i sprawdzić,
na które pytania znałeś odpowiedzi. Znajdziesz
rozwijaną listę pytań zarówno błędnie, jak i prawidłowo rozwiązanych.
5. Twórz własne testy i je rozwiązuj
Możesz układać własne pytania testowe. Własne
testy możesz dodawać też do planu nauki.
6. Importuj i eksportuj własne testy
Masz możliwość importowania i eksportowania
własnych zestawów testów w formacie JSON,
XML, XLS lub CSV.
7. Rób testy z błędnych odpowiedzi
Po zakończeniu testu możesz rozwiązać test
z pytań, na które udzieliłeś nieprawidłowej odpowiedzi. W ten sposób utrwalisz powtarzane
wiadomości, ale już w poprawnej formie.
8. Dodawaj pytania do ulubionych
Możesz wybrane pytania dodawać do ulubionych, aby potem rozwiązywać z nich testy. Jest
to szczególnie przydatne przy zagadnieniach,
z których opanowaniem masz trudności.

i szukać odpowiedniego przepisu, system daje
możliwość sprawdzenia treści podstawy prawnej
od razu, za pomocą jednego kliknięcia.
10. Powtarzaj
Powtarzanie pytań oparte jest na udowodnionych naukowo zasadach utrwalania wiadomości
w pamięci długotrwałej. Im częściej prawidłowo
odpowiadasz na pytanie, tym rzadziej pojawia się
ono w planie nauki. Uznaje się, że pięciokrotne
udzielenie prawidłowej odpowiedzi oznacza
opanowanie materiału.
11. Sprawdzaj statystyki
Analizuj statystyki pomagające mierzyć postępy w nauce, aby osiągać coraz lepsze wyniki.
Sprawdź, jakie dziedziny opanowałeś już dobrze,
a nad którymi musisz jeszcze popracować.
12. N
 ie zapominaj o codziennej nauce
– powiadomienia mailem
i w aplikacjach
Ustawiaj powiadomienia, aby nie zapominać
o powtórkach materiału. Możesz dostawać od
nas maile lub powiadomienia bezpośrednio
w aplikacji.

9. Korzystaj z podstaw prawnych

Czy wiesz, że...

Przy pytaniach wyświetlane są linki do podstaw prawnych opracowanych przez redakcję
SIP „Legalis”. Akty prawne aktualizowane są na
bieżąco. Nie musisz mieć przy sobie kodeksu

Aplikacje mobilne działają również offline
– nie potrzebujesz połączenia z Internetem,
żeby rozwiązywać testy na smartfonie.

Pakiet testów: STUDENT PRAWA
Zbiór 76 testów stanowiących uzupełniające źródło wiedzy w trakcie studiów prawniczych.

Twój niezbędnik przed egzaminem. Wybierz swój dostęp!
JEDEN MIESIĄC

TRZY MIESIĄCE

PLAN ROCZNY

69.99 PLN

129.99 PLN

199.99 PLN

Więcej informacji:

testy-prawnicze.pl

Wybierz e-booka
i czytaj w dowolnym
miejscu i czasie!
Dzięki e-bookom zyskasz nowe możliwości:

$

Natychmiastowy
dostęp do treści książki
oraz szybkie wyszukiwanie
informacji.

Możliwość tworzenia
własnej biblioteki, dodawania
zakładek i notatek (w zależności
od funkcjonalności czytnika).

Brak kosztów
dostawy.

Dostęp do publikacji
na kilku urządzeniach
jednocześnie, w dowolnym
miejscu i czasie.

Więcej informacji o e-bookach znajdziesz w artykule
„Korzystanie z e-booków a odpowiedzialność
z tytułu naruszenia praw autorskich”
opublikowanego w Edukacji Prawniczej.
Sprawdź 

edukacjaprawnicza.pl

#powtarza
#powtarzaj

Szybka powtórka? Sięgnij po kompaktowe
opracowania zawierające najważniejsze
zagadnienia z danej dziedziny.
Dostosowany do Twoich potrzeb schemat
sprawi, że bez wysiłku znajdziesz i powtórzysz
interesujące Cię kwestie nawet na krótko
przed egzaminem.

Sprawdź na

student.beck.pl
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PRAWO
W PIGUŁCE

Kompaktowe opracowanie z najnowszym stanem prawnym do
nauki i powtórki przed egzaminem.
Dzięki zwięzłemu ujęciu tematu oraz
przejrzystej strukturze treści szybko przyswoisz wiedzę, a podejście
do egzaminu stanie się dla Ciebie
mniej stresujące.

Logika w pigułce to:
• podstawowe informacje z zakresu semiotyki logicznej • systemy logiki formalnej: rachunek
zdań oraz sylogistyka • zbiory oraz relacje • nacisk na rozwiązywanie zadań • teoria
ilustrowana praktycznymi przykładami.
Nowatorskie podejście w książce – cykl ćwiczeń i zadań – pozwoli Ci skutecznie i bez stresu
przygotować się do egzaminu.

24

Sprawdź praktyczną stronę popularnej serii
PRAWO W PIGUŁCE

Przykład
obecny król Polski

Przykład

  Wyróżnienia najważniejszych
informacji

obecny król Polski

Przykład

Przykład

Jakiego rodzaju nazwą jest obecny król Polski?

Jest to nazwa: (1) złożona; (2) niezbiorowa;długie
(3) pustaprzemówienie
(ponieważ nie istnieje żaden jej desygnat); (4) konkretna (wprawdzie nie ma żadnego desygnatu tej nazwy, ale gdyby jakiś
istniał, to byłby człowiekiem, a więc obiektem materialnym); (5) generalna; (6) ostra.

  Przykłady ułatwiające
zrozumienie materiału

karta z zapisem długiego

PrzykładPrzykład
przemówienia

Jakiego rodzaju nazwą jest długie przemówienie?

długie przemówienie

Jest to nazwa: (1) złożona; (2) niezbiorowa; (3) ogólna (można wskazać wiele przykładów
długich przemówień); (4) abstrakcyjna (przemówienie to wydarzenie, a więc nie jest
to obiekt materialny; nazwą konkretną byłaby natomiast np. karta z zapisem długiego
przemówienia); (5) generalna; (6) nieostra (nie da się wskazać jednoznacznej granicy
Przykład
karta z zapisem długiego
oddzielającej długie przemówienia od tego, co nimi nie jest).

  Schematy, tabele
pomocne w zapamiętaniu

las
Przykład
Jakiego rodzaju nazwą jest las?

  Przydatne podsumowania
na końcu rozdziałów

Jest to nazwa: (1) prosta; (2) zbiorowa (ponieważ odnosi się nie do indywiduów, ale do

Przykładzbiorów – w tym przypadku do zbiorów drzew); (3) ogólna (istnieje wiele lasów); (4) konkretna; (5) generalna; (6) nieostra (nie da się wskazać jednoznacznej granicy, od której
jakieś skupisko drzew zaczyna
las być lasem).
Ważne
Ważne

  Poręczny format

Przy klasyfikowaniu nazw dobrze jest zwrócić uwagę na następujące sprawy.
Należy uważać, aby nie mylić nazw pustych i abstrakcyjnych. Nazwy puste to takie,
które nie mają żadnych desygnatów (np. żonaty kawaler), a abstrakcyjne to takie, których
desygnaty istnieją inaczej niż jako przedmioty materialne (np. wielka miłość).

żonaty kawaler

Ważne

Sprzeczność ta pokazuje, że reguła jest dedukcyjna, a więc oparte na niej wnioskowanie
jest poprawne – jego wniosek wynika logiczne z przesłanek.

Trzeba pamiętać, aby nie mylić nazw jednostkowych i indywidualnych. Nazwa jednostkowa to taka, która ma tylko jeden desygnat. Natomiast nazwa indywidualna to
imię własne – nazwa, która przysługuje jakiemuś obiektowi dzięki czyjejś arbitralnej
decyzji, bez względu na posiadane przez ten obiekt cechy. Każda nazwa indywidualna
jest na pewno jednostkową, ale nie na odwrót. Na przykład Rysy jest nazwą zarówno

żonaty
każde
S jestkawaler
P

30

Powyższy przykład można też było rozwiązać inaczej, obliczając wartość q w drugiej
przesłance. W takim przypadku q równałoby się 0, a po przepisaniu tej wartości do
pierwszej przesłanki to w niej wychodziłaby sprzeczność.

żadne S nie jest P

wielka miłość

Rysy
wielka miłość

niektóre S są P

30

niektóre S nie są P

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE

Każdy pies
Rysy
jestPrzy
ssakiem
Żaden kot nie jest psem Niektóre ssaki są drapieżnikami Niektóre drapomocy wyrażeń obecnych w słowniku sylogistyki można utworzyć cztery typy
pieżniki
ssakamicztery tak zwane zdania kategoryczne:
formuł, nie
któresą
reprezentują

Reguła inferencyjna (w skrócie: reguła) to schemat wnioskowania.
Reguły dzielą się na dedukcyjne (niezawodne) i niededukcyjne. Te pierwsze są schematami wnioskowań logicznie poprawnych, czyli takich, w których wniosek wynika
logicznie z przesłanek.
Aby sprawdzić, czy reguła jest dedukcyjna, najwygodniej jest posłużyć się skróconą
metodą zero-jedynkową w sposób analogiczny do tego, w jaki stosuje się tę metodę
przy sprawdzaniu, czy formuła jest tautologią bądź kontrtautologią.

30

SaP – co odczytujemy jako każde S jest P.
SeP – co odczytujemy jako żadne S nie jest P.

Każde
P
SiP – S
cojest
odczytujemy
jako niektóre S są P.

SoP – Sconie
odczytujemy
Żadne
jest P jako niektóre S nie są P.

5.9. TWIERDZENIE O DEDUKCJI
Do sprawdzania, czy pomiędzy zdaniami zachodzi relacja wynikania, można wykorzystać również pojęcie tautologii. Umożliwia to jedno z ważnych twierdzeń obowiązujących w logice – tzw. twierdzenie o dedukcji. W jednej ze swoich wersji mówi ono, że:

5.9. TWIERDZENIE O DEDUKCJI

Reguła o przesłance α i wniosku β jest dedukcyjna wtedy i tylko wtedy, gdy formuła
α → β jest tautologią.

Po uogólnieniu twierdzenia o dedukcji na dowolną liczbę zdań przybiera ono postać:
Reguła o przesłankach α 1, α 2,…, α n i wniosku β jest dedukcyjna wtedy i tylko wtedy,
gdy tautologią jest formuła: [(α 1 ∧ α 2)… ∧ α n] → β.
Jeśli więc mamy sprawdzić, czy dedukcyjna jest reguła, w której jest tylko jedna przeReguła
o przesłance α i wniosku β jest dedukcyjna wtedy i tylko wtedy, gdy formuła
słanka, to możemy zbudować formułę mającą postać implikacji wiodącej od przesłanki
α →tejβreguły
jest tautologią.
do jej wniosku, a następnie sprawdzić, czy formuła ta jest tautologią. Jeśli
okaże się, że jest ona tautologią, oznacza to, że reguła, od której wyszliśmy, jest de-

Formuły sylogistyczne są schematami takich zdań języka naturalnego, jak: Każdy pies

Niektóre
S sąŻaden
P kot nie jest psem, Niektóre ssaki są drapieżnikami, Niektóre drajest ssakiem,
pieżniki nie są ssakami itp.

Niektóre S nie są P

Zdania kategoryczne definiowane są na gruncie sylogistyki następująco:

każde
żadne S nie jest P
Każde S jest P = Nie istnieją S, które
nie są SP. jest P
ogólnymi
Żadne S nie jest P = Nie istnieją S, które są P.
niektóre S są P
niektóre S nie są P
Niektóre S są P = Istnieją S będące P.
szczegółowymi
Niektóre S nie
są P = Istnieją S niebędące P.
Zdania kategoryczne typu każde S jest P (SaP) oraz żadne S nie jest P (SeP) nazywamy
każde
S jest
P niektóre
S są Pobiektów
ogólnymi – ponieważ stwierdzają one
pewien
fakt dotyczący
wszystkich
objętych nazwą
S. Z S
kolei
typu niektóre
S są P (SiP)
orazsą
niektóre
są P (SoP)
żadne
niezdania
jest P
niektóre
S nie
P S nieprzeczące
nazywamy szczegółowymi – jako że mówią one tylko o niektórych S. Podział zdań
jakość nazywamy podziałem ze względu na ilość.
kategorycznych na ogólne i szczegółowe
Dodatkowo zdania o formach każde S jest P i niektóre S są P określamy jako twierdzące,
natomiast żadne S nie jest P oraz niektóre S nie są P jako przeczące. Taki podział zdań
to podział ze względu na jakość. Krzyżując ze sobą oba podziały, możemy powiedzieć,
że jakieś zdanie jest np. szczegółowo-przeczące, ogólno-twierdzące itp.

ilość
twierdzące

Oto tabelka systematyzująca powyższe wiadomości dotyczące zdań rozpatrywanych
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Reguła o przesłankach α 1, α 2,…, α n i wniosku β jest dedukcyjna wtedy i tylko wtedy,
gdy tautologią jest formuła: [(α 1 ∧ α 2)… ∧ α n] → β.

na gruncie
sylogistyki.
Zdania
kategoryczne
Zdania kategoryczne
Schemat

Zdanie

Nazwa zdania

SaP

Każde S jest P
(Nie istnieją S, które nie są P)

zdanie ogólno-twierdzące

SeP

Żadne S nie jest P
(Nie istnieją S, które są P)

zdanie ogólno-przeczące
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TYTUŁY SERII PRAWO W PIGUŁCE

26

Prawo handlowe w pigułce

3. wyd. 2022 r., 35 zł

Prawo finansowe w pigułce

2. wyd. 2022 r., 35 zł

Prawo Unii Europejskiej w pigułce

2019 r., 24,90 zł

Prawo gospodarcze publiczne w pigułce

2. wyd. 2021 r., 29 zł

Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce

2020 r., 24,90 zł

Powszechna historia państwa i prawa w pigułce

2020 r., 29,90 zł

Prawo rzymskie w pigułce

2020 r., 24,90 zł

Prawo medyczne w pigułce

2021 r., 24,90 zł

Postępowanie cywilne w pigułce

2. wyd. 2021 r., 35 zł

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce

2. wyd. 2021 r., 25 zł

Prawo cywilne. Zobowiązania. Spadki

2. wyd. 2022 r., 29 zł

Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce

2. wyd. 2021 r., 35 zł

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce

2. wyd. 2021 r., 25 zł

Prawo konstytucyjne w pigułce

2020 r., 24,90 zł

Postępowanie karne w pigułce

2. wyd. 2021 r., 35 zł

Prawo karne w pigułce

2. wyd. 2021 r., 29 zł

#teksty
ustaw
#teksty
ustaw

Sprawdź na
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AKTUALNE
TEKSTY USTAW

kieszonkowe wydania

przypisy od redakcji

zawsze aktualny stan prawny

czytelne hasła

boldowanie zmian

indeks rzeczowy

Najnowszy stan prawny!
28

POLECANE TYTUŁY SERII TEKSTY USTAW BECKA
KSH. Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące

11. wyd. 2022 r., 49 zł

KP. Kodeks pracy oraz ustawy towarzyszące

14. wyd. 2022 r., 49 zł

KC. KRO. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
oraz ustawy towarzyszące

11. wyd. 2022 r., 45 zł

KPK. Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

10. wyd. 2022 r., 49 zł

KK. Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące

11. wyd. 2022 r., 45 zł

KPC. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

9. wyd. 2022 r., 49 zł

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące

6. wyd. 2021 r., 45 zł

POLECANE TYTUŁY SERII TWOJE PRAWO
KSH. Kodeks spółek handlowych

37. wyd. 2022 r., 15 zł

Prawo budowlane. Warunki techniczne

38. wyd. 2022 r., 25 zł

Prawo restrukturyzacyjne

14. wyd. 2022 r., 18 zł

KC. Kodeks cywilny

51. wyd. 2022 r., 10 zł

KKS. Kodeks karny skarbowy

38. wyd. 2022 r., 15 zł

KPK. Kodeks postępowania karnego

48. wyd. 2022 r., 17 zł

Prawo wykroczeń

37. wyd. 2022 r., 15 zł

KP. Kodeks pracy

57. wyd. 2022 r., 12 zł

KPA. PPSA. Kodeks postępowania administracyjnego
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

42. wyd. 2022 r., 12 zł

Prawo Unii Europejskiej

25. wyd. 2022 r., 20 zł

KK. Kodeks karny

57. wyd. 2022 r., 12 zł

KPC. Kodeks postępowania cywilnego

57. wyd. 2022 r., 20 zł

Prawo upadłościowe

37. wyd. 2021 r., 17 zł

KRO. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

27. wyd. 2020 r., 9,90 zł
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Zostań Ambasadorem Wydawnictwa C.H.Beck!

Jako Ambasador
Jako Ambasador
będziesz
mógł:
będziesz:

uczestniczyć w najważniejszych
wydarzeniach w ramach
promocji Wydawnictwa

testować
najnowsze produkty
C.H.Beck

budować sieć kontaktów
niezbędną podczas dalszej
kariery zawodowej
rozwijać swoje
zdolności marketingowe

Program ambasadorski Wydawnictwa C.H.Beck ma na celu
współpracę z ambitnymi, aktywnie działającymi studentami.
Jako Ambasador masz możliwość zdobycia
nowych doświadczeń, które pomogą Ci rozwijać
dalszą ścieżkę kariery.
Jeśli chcesz zostać Ambasadorem C.H.Beck,
wyślij swoje zgłoszenie na adres:

rekrutacja.ambasador@beck.pl

#języki
#języki
obce
obce
Sprawdź na
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PODRĘCZNIKI
– JĘZYKI OBCE
Zadbaj o rozwój swoich
kompetencji językowych

Podręcznik Legal English
Basics powstał głównie
z myślą o osobach,
które władają językiem
angielskim na poziomie B1
i chciałyby rozpocząć swoją
przygodę z prawniczym
językiem angielskim.

129 zł

Książka jest efektem wielu lat pracy dydaktycznej Autorki i stanowi odpowiedź na
indywidualne potrzeby uczniów, zgłaszane przez nich podczas zajęć. Koncepcja książki
zakłada wieloaspektowe podejście do procesu nauki. Oznacza to, że w trakcie kursu
młodzi prawnicy mogą nauczyć się specjalistycznego, prawniczego słownictwa oraz
zwrotów językowych, rozumienia tekstu pisanego, charakterystycznych dla języka
prawniczego reguł gramatycznych czy też rozumienia tekstu mówionego oraz
nabyć podstawowe w późniejszej pracy zawodowej umiejętności komunikacyjne.

32

Publikacja Español jurídico ma za zadanie
umożliwić Ci naukę hiszpańskiego języka
prawniczego. Podręcznik prezentuje terminologię prawną w oparciu o hiszpańskie przepisy z poszczególnych dziedzin
prawa oraz – dzięki praktycznym ćwiczeniom – pozwala ją utrwalić i usystematyzować. Książka jest podzielona na
8 tematycznych rozdziałów poświęconych najważniejszym gałęziom prawa oraz
jeden rozdział z zadaniami, podsumowującymi wiedzę z całego wydania.

129 zł
149 zł

Podręcznik Deutsche Rechtssprache
umożliwi Ci skuteczną naukę niemieckiego języka prawniczego. Materiał
obejmujący specjalistyczną terminologię
z kluczowych dziedzin prawa bazuje
na autentycznych przepisach prawnych.
Dodatek w postaci glosariuszy ułatwi
zapamiętywanie słownictwa, a urozmaicone ćwiczenia językowe pozwolą
Ci zweryfikować umiejętności w praktyce.
W konsekwencji nabywasz
kompetencje i umiejętności
językowe pozwalające zarówno
na zrozumienie sporządzonych
w języku niemieckim
dokumentów, pism
i umów, jak i na
skuteczną
komunikację.
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Niezbędnik przyszłego prawnika
Podręcznik powstał głównie z myślą o studentach I i II roku studiów
prawniczych (poziom B1–B2), którzy
objęci są obowiązkowym lektoratem
z języka obcego. Publikacja pomoże Ci
w opanowaniu tzw. Legal English oraz
poznaniu i ćwiczeniu odpowiedniego
słownictwa. Główny nacisk kładziony
jest na utrwalanie sprawności, takich
jak słuchanie, mówienie, pisanie czy
czytanie w kontekście języka zawodowego.

99 zł

Dlacieli

nauczy

179 zł
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Teacher’s Book to publikacja przygotowana z myślą o nauczycielach
pracujących z podręcznikiem do
prawniczego języka angielskiego
Legal English – Niezbędnik przyszłego prawnika. Książka ta, oprócz
cennych wskazówek metodycznych,
zawiera klucz do zadań, teksty
nagrań oraz dodatkowe informacje
z zakresu prawa, które mogą być
pomocne w nauczaniu prawniczego
języka angielskiego.

#aplikacja
2023
#aplikacja
2023
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EGZAMIN NA
APLIKACJĘ 2023

Szybka powtórka materiału

Kompaktowe opracowanie zagadnień z poszczególnych dziedzin prawa, których
znajomość jest obligatoryjna na egzaminie. Zakres tematyczny obejmujący
kilkadziesiąt aktów normatywnych.

36

W 2021 roku 138 pytań egzaminacyjnych
pokryło się z naszymi testami!
testy jednokrotnego wyboru
ponad 10 000 pytań
prawidłowa odpowiedź wraz z podstawą prawną
stan prawny aktualizowany aż do dnia egzaminu

MuST
Have!
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EGZAMIN

wstępny 2023
na aplikacje
prawnicze
Kursy online
Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy:
warsztatowa
forma
materiały
ćwiczeniowe

Więcej informacji na:

najlepsi
prelegenci
atrakcyjne
bonusy

akademia.beck.pl

Must have dla każdego
początkującego prawnika
transakcyjnego!

Wszystko o umowach.
Czego nie uczą
na studiach prawniczych
prof. Charles M. Fox • 129 zł

Pierwsze polskie tłumaczenie
„Working with Contracts:
What Law School Doesn’t Teach You”
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N O TAT K I

Salony Wydawnictwa C.H.Beck teraz w Twoim mieście

WARSZAWA
Metro Rondo Daszyńskiego, lok. 1013
Tel.: 22 718 33 90
Księgarnia czynna:
poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
ksiegarnia.daszynskiego@beck.pl

WARSZAWA

WARSZAWA

Al. „Solidarności” 83/89
Tel.: 22 250 59 04
Księgarnia czynna:
poniedziałek-piątek: 10.00-18.00
ksiegarnia.solidarnosci@beck.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 20/22
Tel.: 22 873 12 81
Księgarnia czynna:
poniedziałek-piątek: 10.00-18.00
sobota: 10.00-15.00
ksiegarnia.krakowskie@beck.pl

W księgarni dostępne również publikacje wydawnictw:
Wolters Kluwer, ODDK, Difin, PWN, Helion, Od.Nowa.

POZNAŃ
ul. Półwiejska 22
Tel.: 61 661 84 55
Księgarnia czynna:
poniedziałek-piątek: 10.00-18.00
sobota: 10.00-15.00
ksiegarnia.poznan@beck.pll

KATOWICE
pl. Wolności 10A
Tel.: 32 206 89 96
Księgarnia czynna:
poniedzałek-piątek: 9.00-17.00
ksiegarnia.katowice@beck.pl
W księgarni dostępne również publikacje wydawnictw:
Wolters Kluwer, ODDK, Difin, PWN, Helion, Od.Nowa.

WROCŁAW
ul. Kiełbaśnicza 25
Tel.: 71 786 41 10
Księgarnia czynna:
poniedziałek-piątek: 10.00-18.00
ksiegarnia.wroclaw@beck.pl

Zamawiaj online!

student.beck.pl

