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U M T Y  OD C Z Y T E L N I K Ó W

TADEUSZ DE VISION
[— ------- ] [art. 2 pkt 1, 6 ustawy z dnia 3*1 lipca 198iT r. o kontroli publkacji

i widowisk (Dz. U. Nr 20, poz. 99), zm.: 1985 r. Dz. U. Nr 44, poz, 204]

NOWOŚCI WYDAWNICTWA PRAWNICZEGO

STARCZEWSKI H.

Naczelny Sąd Administracyjny

Zbiór przepisów według stanu prawnego ńa dzień 1.VII.1983 r. 

#tr. 144, zl 50,—

Publikacja zawiera kompleks przepisów stanowią
cych gwarancje prawne obywateli do sprawnej 
i praworządnej administracji, polegających na znacz
nym rozszerzeniu sądowej kontroli decyzji admini
stracyjnych. Oprócz podstawowego aktu, jakim jest 
ustawa o powołaniu Naczelnego Sądu Administra- 
cyjnego, zbiór zawiera wyciągi ze wszystkich aktów 
bezpośrednio wiążących się z działalnością tego sądu.



SAFIAN M.

Osamotnione dzieei, Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Seria „Prawo dla każdego” 

str. 76, zł 50,—

Los osamotnionego dziecka to temat, który nie może 
być obojętny nikomu. W omawianej książce autor 
ograniczył się do prostego przedstawienia od strony 
prawnej tych instytucji opieki, które są stosunkowo 
nowe w systemie opiekuńczym i w związku z tym 
mało znane.
W szczególności Czytelnik może się dowiedzieć, jakie 
są rodzaje i funkcje rodziny zastępczej, jaki jest 
tryb powołania takiej rodziny, kto może utworzyć 
rodzinę zastępczą, jakie są prawa i obowiązki ro
dziny wobec dziecka, a takie, jakie są formy po
mocy rodzinom zastępczym ze strony Państwa. 
Ponadto autor wykazał różnicę między adopcją, 
prawmą, a rodziną zastępczą. Wszystkie te kwestię 
zostały przedstawione również w stosunku do $pr 
dzinnych domów dziecka.

BOSAKIRSKA M.

Dochodzenie roszczeń z czynów niedozwolonych w procesie 
cywilnym

str. 184, zł 100,—

Praca naukowa poświęcona procesowym problemom 
dochodzenia roszczeń z czynów niedozwolonych. 
Omówiono w niej: właściwość sądu, powództwo, pod
mioty postępowania oraz orzekanie w tych sprawach 
przed sądem I i II instancji. Dzięki walorom prak
tycznym praca zainteresuje nie tylko przedstawicieli 
nauki prawa, ale także sędziów, adwokatów i rad
ców prawnych.


