




Z PRAWEM za pan brat

dr Mariusz Olężałek (red.)
dr Piotr Bogacki, dr Michał Kłos, dr Sylwester Redeł

Poradnik dla licealistów

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Łódź 2019



Wykaz skrótów

art. – artykuł
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Konstytucja RP –  Konstytucja Rzeczypospolitej 
  Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm. 
  i sprostowaniami)
nr – numer 
tekst jedn. – tekst jednolity 
ze zm. – ze zmianami

Redakcja
dr Mariusz Olężałek

Korekta 
Iwona Cłapińska

Projekt graficzny/skład DTP 
Joanna Niekraszewicz 

Grafiki
freepik.com

© Copyright by 
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Łódź 2019

Wydanie pierwsze
ISBN 978-83-7405-673-1 

Druk i oprawa
ViperPrint sp. z o.o.
www.viperprint.pl

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26
www.ahe.lodz.pl/prawo



Spis treści

Wstęp

Rozdział I. PRAWO CYWILNE I RODZINNE 
1. Stosunki rodzinne
2. Zawieranie umów
3. Odpowiedzialność
4. W sieci
5. Dziedziczenie
6. Ochrona prawna

Rozdział II. PRAWO KONSTYTUCYJNE
1. Pojęcie prawa konstytucyjnego
2. Sejm
3. Senat
4. Zgromadzenie Narodowe
5. Prezydent

Rozdział III. PRAWO ADMINISTRACYJNE
1.  Prawo administracyjne – podstawowe  

zagadnienia
2. Źródła prawa administracyjnego
3. Zasady prawa administracyjnego
4. Terminy załatwienia spraw 
5. Doręczenia
6. Przywrócenie terminu
7. Pełnomocnik 

Rozdział IV. PRAWA PACJENTA
1. Masz prawo do świadczeń zdrowotnych
2. Masz prawo do informacji
3. Masz prawo do zachowania poufności
4. Masz prawo do wyrażenia zgody
5.  Masz prawo do dostępu do dokumentacji  

medycznej
6.  Masz prawo do poszanowania intymności  

i godności
7.  Masz prawo do złożenia sprzeciwu wobec  

opinii lub orzeczenia lekarza

Noty o autorach



4

WSTĘP

Nieznajomość prawa szkodzi. Ta łacińska paremia prawni-
cza Ignorantia iuris nocet obowiązuje do dnia dzisiejszego. 
Niniejszy poradnik jest skierowany przede wszystkim do 
licealistów. Ma uświadomić im podstawowe prawa i obo-
wiązki z wybranych przez autorów dziedzin prawa. 

Autorzy tej publikacji, są wykładowcami na kierunku Prawo 
i Administracja na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej  
w Łodzi oraz osobami, które na co dzień mają bezpośred-
ni kontakt praktyczny ze wszystkimi dziedzinami prawa. 
Są przykładowo sędziami i adwokatami, w tym również 
kierownikami szkoleń aplikantów adwokackich oraz sądo-
wych, a także wykładowcami Krajowej Szkoły Sądownic-
twa i Prokuratury oraz prowadzą zajęcia w ramach szkoleń 
dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwo-
kackiej w Łodzi.

Wskazać należy, że praktyczne zdobywanie wiedzy, realizo-
wanie kreatywnych i twórczych projektów to codzienność na 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  – w  tym 
na kierunkach Prawo (jednolitych studiach magisterskich) 
oraz na kierunku Administracja. 

Jednym z takich przykładów są symulacje rozpraw sądo-
wych – karnych, cywilnych, administracyjnych czy z za-
kresu prawa pracy. Odbywają się one w ramach różnych 
zajęć, bowiem powyższe studia prowadzone są w oparciu 
o profile praktyczne. Świadczyć o tym może między inny-
mi symulacja rozprawy sądowej, która odbyła się w 2018 r. 
w ramach warsztatów sporządzania pism procesowych 
i mów końcowych z postępowania karnego w Sądzie Rejo-
nowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi – pod przewodnictwem 
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samego Prezesa tego Sądu. Zarówno studenci, jak i liceali-
ści wskazują, że było to niezwykle cenne dla nich doświad-
czenie. Podkreślają, iż dzięki takim zajęciom mogą przeko-
nać się, jak wygląda w praktyce rzeczywista rozprawa są-
dowa i działalność sądu. To doskonałe przygotowanie, aby 
zobaczyć, jak od środka i na żywo wyglądają procesy oraz 
rozprawy sądowe. Dzięki takim inicjatywom łatwiej wejść 
studentom w zawód związany z prawem. 

Warto nadmienić, że takie wcielanie się w rzeczywiste role 
procesowe podczas symulowanych rozpraw sądowych to 
na kierunku Prawo i Administracja na Akademii Humani-
styczno-Ekonomicznej w Łodzi codzienność. Są to studia 
o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad 50 procent za-
jęć całego programu studiów stanowią ćwiczenia, warsztaty 
czy też laboratoria. Pod nadzorem specjalistów – praktyków 
z danej dziedziny – studenci przygotowują różnego rodza-
ju pisma procesowe, a także uczą się formułowania mów 
końcowych. Dzięki temu nabywają niezwykle cenne umie-
jętności praktyczne, pożądane podczas odbywania każdego 
rodzaju aplikacji. Uczymy oczywiście teorii, ale stawiamy na 
praktykę i kształcimy w oparciu o zasadę, że prawnik musi 
mieć „głowę w kodeksie”, a nie „kodeks w głowie”.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją i mamy 
nadzieję, że nie tylko pomoże ona Państwu w życiu codzien-
nym, ale również spotkamy się w siedzibie Akademii Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w przyszłości!

adw. dr Mariusz Olężałek 
Prorektor ds. Kształcenia  

Prodziekan kierunku Administracja i Prawo 
(jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym) 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Nieznajomość prawa 
szkodzi
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