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WYDAWNICTWO PRAWNICZE POLECA NIEKTÓRE TYTUŁY, KTÓRE UKAŻĄ
SIĘ W I KWARTALE 1985 R.

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”.


