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Prawo w diagramach to innowacyjna seria charakteryzu-
jąca się przejrzystą formą i zwięzłym przedstawieniem 
wszystkich potrzebnych informacji. Doświadczony zespół 
autorów i zastosowana formuła sprawią, że przygotowania 
do egzaminu będą szybsze i skuteczniejsze, i to nie tylko 
dla osób o pamięci wzrokowej.

Aktualny stan prawny i liczne odwołania do konkret-
nych wyroków i postanowień sprawiają, że w oparciu 
o książkę można dowolnie pogłębiać swoją wiedzę. Na 
końcu rozdziałów zamieszczono także wykaz literatury 
przedmiotowej. 

Życzymy skutecznej nauki i szybkiego przyswajania 
informacji!
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Diagramy skonstruowano w oparciu o kilka środków 
graficznych:
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