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1. prawo zwyczajowe   common law 

2. prawo precedensowe   case law / judge-made law 

3. prawo stanowione   civil law 

4. prawo cywilne    civil law 

5. prawo karne    criminal law / penal law 

6. spór     dispute 

7. ustawodawstwo    legislation 

8. być związanym czymś   to be bound by sth 

9. przepisy / postanowienia   provisions 

10. precedens    precedent 

11. orzeczenie    ruling 

12. uwzględnić    to take into consideration 

13. dyrektywa    directive 

14. rozporządzenie    regulation 

15. regulamin    rules and regulations / regulations 

16. ustawa      statute 

17. projekt ustawy    bill 

18. przepis lokalny    ordinance (US) / by-law (UK) 

19. sąd apelacyjny    appellate court / court of appeal  

20. sąd pierwszej instancji   court of first instance 

21. sąd pokoju (UK)    magistrates’ court 

22. sąd hrabstwa (UK)   county court 

23. sąd koronny (UK)    crown court 

24. wysoki trybunał (UK)   high court of justice 

25. sąd najwyższy    supreme court 

26. sąd rejonowy (PL)   district court 

27. sąd okręgowy (PL)   regional court 

28. powód     claimant (UK) / plaintiff (US) 

29. pozwany    defendant 

30. sędzia     judge 

31. sekretarz sądowy    court clerk 

32. biegły sądowy    expert witness 

33. oświadczenie złożone pod przysięgą  affidavit 

34. pozew     claim / complaint / statement of claim 

35. odpowiedź na pozew   answer 

36. pismo procesowe    pleading 

37. nakaz sądowy / zakaz sądowy  injunction 

38. sporządzić    to draw up / to prepare / to draft 

39. sporządzić projekt   to draft 

40. wydać     to issue 

41. wnieść coś do sądu   to file something with a court 

42. złożyć coś do organu   to submit something to an authority 

43. doręczyć coś komuś   to serve sth on sb / to serve sb with sth 

44. tj.     i.e. / id est / that is 

45. np.     e.g. / exempli gratia / for example 

46. m.in.     inter alia 

47. proporcjonalny    pro rata / proportional / proportionate 

48. proporcjonalnie    on a pro rata basis / proportionally / proportionately 

49. kworum     quorum 

50. z wykroczeniem poza zakres umocowania ultra vires  
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1. prawo zwyczajowe   c........ l........ 

2. prawo precedensowe   c........ l........ / j........-m........ l........ 

3. prawo stanowione   c........ l........ 

4. prawo cywilne    c........ l........ 

5. prawo karne    c........ l........ / p........ l........ 

6. spór     d........ 

7. ustawodawstwo    l........ 

8. być związanym czymś   to b........ b........ b........ sth 

9. przepisy / postanowienia   p........ 

10. precedens    p........ 

11. orzeczenie    r........ 

12. uwzględnić    to t........ i........ c........ 

13. dyrektywa    d........ 

14. rozporządzenie    r........ 

15. regulamin    r........ a........ r........ / r........ 

16. ustawa      s........ 

17. projekt ustawy    b........ 

18. przepis lokalny    o........ (US) / b........ (UK) 

19. sąd apelacyjny    a........ c........ / c........ o........ a........  

20. sąd pierwszej instancji   c........ o........ f........ i........ 

21. sąd pokoju (UK)    m........’ c........ 

22. sąd hrabstwa (UK)   c........ c........ 

23. sąd koronny (UK)    c........ c........ 

24. wysoki trybunał (UK)   h........ c........ o........ j........ 

25. sąd najwyższy    s........ c........ 

26. sąd rejonowy (PL)   d........ c........ 

27. sąd okręgowy (PL)   r........ c........ 

28. powód     c........ (UK) / p........ (US) 

29. pozwany    d........ 

30. sędzia     j........ 

31. sekretarz sądowy    c........ c........ 

32. biegły sądowy    e........ w........ 

33. oświadczenie złożone pod przysięgą  a........ 

34. pozew     c........ / c........ / s........ o........ c........ 

35. odpowiedź na pozew   a........ 

36. pismo procesowe    p........ 

37. nakaz sądowy / zakaz sądowy  i........ 

38. sporządzić    to d........ u........ / to p........ / to d........ 

39. sporządzić projekt   to d........ 

40. wydać     to i........ 

41. wnieść coś do sądu   to f........ sth w........ a c........ 

42. złożyć coś do organu   to s........ sth t........ an a........ 

43. doręczyć coś komuś   to s........ sth o........ sb / to s........ sb w........ sth 

44. tj.     i........ / i........ e........ / t........ i........ 

45. np.     e........ / e........ g........ / f........ e........ 

46. m.in.     i........ a........ 

47. proporcjonalny    p........ r........ / p........ / p........ 

48. proporcjonalnie    o........ a p........ r........ b........ / p........ / p........ 

49. kworum     q........ 

50. z wykroczeniem poza zakres umocowania u........ v........ 
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1. prawo zwyczajowe 

2. prawo precedensowe 

3. prawo stanowione 

4. prawo cywilne 

5. prawo karne 

6. spór 

7. ustawodawstwo 

8. być związanym czymś 

9. przepisy / postanowienia 

10. precedens 

11. orzeczenie 

12. uwzględnić 

13. dyrektywa 

14. rozporządzenie 

15. regulamin 

16. ustawa 

17. projekt ustawy 

18. przepis lokalny 

19. sąd apelacyjny 

20. sąd pierwszej instancji 

21. sąd pokoju (UK) 

22. sąd hrabstwa (UK) 

23. sąd koronny (UK) 

24. wysoki trybunał (UK) 

25. sąd najwyższy 

26. sąd rejonowy (PL) 

27. sąd okręgowy (PL) 

28. powód 

29. pozwany 

30. sędzia 

31. sekretarz sądowy 

32. biegły sądowy 

33. oświadczenie złożone pod przysięgą 

34. pozew 

35. odpowiedź na pozew 

36. pismo procesowe  

37. nakaz sądowy / zakaz sądowy 

38. sporządzić 

39. sporządzić projekt 

40. wydać 

41. wnieść coś do sądu 

42. złożyć coś do organu 

43. doręczyć coś komuś 

44. tj. 

45. np. 

46. m.in. 

47. proporcjonalny 

48. proporcjonalnie 

49. kworum 

50. z wykroczeniem poza zakres umocowania 


