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LIGIĘZA S., PIOTROWSKI J.
Prawo klienta zakładu usługowego
Seria „Prawo dla każdego” 
str. 96, zł 40,—

Książka stanowi popularne omówienie uprawnień klientów zakładów usłu
gowych — zarówno prywatnych jak i uspołecznionych. Autorzy omawiają 
w niej umowy o usługi z różnych branż na tle przepisów kodeksu cywil
nego oraz ogólnych warunków umów, w szczególności o usługę z zakresu 
motoryzacji, o usługę o charakterze budowlanym oraz o usługę z wynaj
mującym lokale.

JANISZEWSKA-TALAGO E.
Ustawa o zwalczaniu spekulacji. Komentarz, Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
str. 88, zł 60,—

Praca jest komentarzem do ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu 
spekulacji. Celem tej ustawy jest ochrona interesów konsumentów w obro
cie artykułami powszechnego użytku, a środkiem mającym zapewnić tę 
ochronę jest ściganie przestępstw i wykroczeń noszących znamiona spe
kulacji i zwiększenie przez to skuteczności jej zwalczania. Układ komen
tarza jest przejrzysty. Autorka najpierw komentuje poszczególne przepisy 
ustawy, a następnie przedstawia orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące 
przestępstw spekulacji uregulowanych zarówno w samej ustawie, jak 
i w kodeksie karnym i w kodeksie wykroczeń.

SŁUGOCKI L.
Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie
str. 300, zł 180,—

Praca naukowa o charakterze empirycznym. Prezentowane w niej wyniki 
badań dotyczą orzekania kary grzywny, jej wymiaru i dolegliwości, wyko
nania tej kary w praktyce oraz jej skuteczności, tj. poprawy i powrotności 
do przestępstwa skazanych. Książka interesująca i przydatna dla praktyki 
wymiaru sprawiedliwości.

KULESZA W.
Zniesławienie i zniewaga. (Ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim 
prawie karnym — zagadnienia podstawowe)
str. 184, zł 150,—

Jest to monografia, w której autor rozważa podstawy prawnego uregulowa
nia ochrony dobrego imienia jednostki i konsekwencje takiego unormo
wania w kodeksie karnym. Autor analizuje min. takie zagadnienia, jak 
odpowiedzialność karna za zniesławienie a ochrona życia prywatnego, znie
sławienie i- zniewaga, dokonane publicznie i niepublicznie, zniesławienie 
prasowe, obrona konieczna przed zamachami na cześć i godność.
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Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego
str. 152, ok. zł 30,—

Ustawa normuje w sposób kompleksowy strukturę i funkcjonowanie rad, 
ich prezydiów i organów wykonawczych oraz samorządu mieszkańców 
miast i wsi. Przepisy ustawy adresowane są przede wszystkim do osób 
zajmujących się z racji swego zatrudnienia sprawami wchodzącymi w za
kres materii ustawy, treść ich jednak zainteresuje także szerokie rzesze 
obywateli.

MAREK A., PECZENIUK A., PŁYWACZEWSKI E.
Kradzież i paserstwo mienia prywatnego 
str. 272, zł 160,—

Praca naukowa, oparta na badaniach orzecznictwa sądów w sprawach o kra
dzież, kradzież szczególnie zuchwałą i z włamaniem oraz paserstwo. 
Uwzględnia ono problematykę karną (wykładnia i stosowanie przepisów), 
kryminologiczną oraz problemy polityki kryminalnej. Książka przeznaczona 
dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

BLADOWSKI B., GOLA A.
Szkoda i odszkodowanie
Seria „Prawo dla każdego” 
str. 108, ok. zł 30,—

Książka zawiera popularne omówienie podstawowych problemów z zakresu 
odpowiedzialności za szkodę wynikłą z czynów niedozwolonych i innych 
zdarzeń. Aby ułatwić osobom poszkodowanym dochodzenie wyrównania 
szkody, autorzy niniejszej książki, doświadczeni prawnicy-praktycy, przed
stawili w przystępny sposób pojęcie szkody i odszkodowania oraz sytuację 
osób uprawnionych i zobowiązanych do odszkodowania, a także sposób 
ustalania odszkodowania i dochodzenia go przed sądem.

SPROSTOWANIE

W nrze 5—6 „Palestry” z 1984 r. prostuje się niniejszym na str. 124 
błędy w ostatnich wierszach od dołu obu łamów w t e n  s p o s ó b ,  
że oba powyższe wiersze należy przestawić miejscami (wiersz prawego 
łamu należy przenieść na samym dole •— na lewą stronę, a . wiersz 
lewego łamu — na prawą).

Poza tym na tej samej stronicy łamu prawego w wierszu czwar
tym od góry zamiast wyrazu „także” powinno być „takie”, a na 
str. 125 łamu lewego w wierszu drugim od góry zamiast wyrażeń „było 
wielu” powinno być „było i jest wielu późniejszych”.


