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Wybór wiadomości zawartych w podręczniku wynika z potrzeb dydaktycznych,
związanych z procesem kształcenia studentów ekonomii, zarządzania, administracji i innych kierunków, dla których wstęp do nauki prawa jest jednym
z przedmiotów nauczania, a wiedza prawnicza jest niezbędna i rozwijana w toku
studiów. Drugie wydanie podręcznika, które oddaję do rąk Czytelników, stanowi uzupełnione i poprawione podsumowanie cyklu wykładów dotyczących
problematyki prawnej, prowadzonych przeze mnie dla studentów kilku uczelni
wyższych.
Na dobór wiadomości wpłynął także program nauczania, przewidujący
na wyższych latach studiów pogłębienie wiedzy w takich dziedzinach, jak: prawo administracyjne, prawo cywilne i gospodarcze, prawo finansowe czy prawo
handlowe, dla których istnieją odrębne pomoce dydaktyczne. Z podręcznika
korzystać też mogą praktycy niemający przygotowania prawniczego, uczący
się dopiero wyszukiwania niezbędnej informacji prawnej dla swoich celów.
Czytelnik otrzymuje bowiem wiedzę z podstawowych dziedzin prawa – niezbędną do świadomego uczestniczenia w życiu społecznym, ale także przygotowującą przedsiębiorców i studentów do współpracy biznesowej, w której niezbędne
staje się korzystanie z prawa.
Moim zamierzeniem było pokonanie barier, z jakimi często zmagają się osoby
niezwiązane zawodowo z prawem, poprzez przedstawienie treści w sposób komunikatywny i ujednolicony. Przyjazny dla Czytelników układ treści, wydzielone
definicje dotyczące najważniejszych pojęć i indeks haseł mają ułatwić to zadanie.
Wiedza zawarta w publikacji jest uaktualniona w stosunku do poprzedniego wydania podręcznika. Odnosi się do stanu prawnego z 15.01.2012 r. Czytelnik zapozna się przede wszystkim z systematyką prawa, organizacją i zasadami
ustrojowymi aparatu państwowego, podstawowymi prawami i obowiązkami oby11
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watelskimi wynikającymi z Konstytucji RP oraz instrumentami ich ochrony, instytucjami prawnymi i funkcjonowaniem prawa w sferze działalności gospodarczej
oraz organizacją i zasadami postępowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach
administracyjnych, karnych, cywilnych i gospodarczych. Praca dotyczy również
prawa Unii Europejskiej – stąd osobny rozdział, zawierający opis zasadniczych instytucji Unii Europejskiej oraz podstawowych cech i źródeł prawa wspólnotowego.
Nie należy uzasadniać potrzeby nauczania prawa na kierunkach ekonomicznych i pokrewnych. Znajomość prawa jest przesłanką konieczną zarówno do uzyskania umiejętności w dziedzinie zarządzania gospodarką, jak i do zrozumienia
procesów zachodzących w gospodarce. Podstawy znajomości prawa niezbędne
są także we wstępnej fazie kształcenia dla studentów administracji. Mam nadzieję, że podręcznik będzie prawdziwą pomocą dla studentów oraz dla wszystkich
osób zainteresowanych zawartą w nim tematyką.
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