
Komunikaty Wydawnictwa
Prawniczego
Palestra 31/6(354), 141-144

1987



N r  6  (354 K o m u n ik a ty  1 4 l

2) to tirze 12 na drugiej stronie okładki (w Spisie rzeczy) w wierszu 10 od 
góry należy przed wyrazem „adwokat” dodać skrót: „dr”.

3) w tymże nrze 12 na str. 121 w wierszu 8 od góry zamiast wyrazu 
„wyróżniających” powinno być „wyróżnionych, a na str. 122 w wierszu 
7 od dołu (prawa szpalta) zamiast wyrazu „losowych” powinno być 
„losowego”.

Ponadto w „Palestrze” z 1987 r. w nrze 1 prostuje się na str. 7 w wierszu 
14 od dołu błąd polegający na tym, że zamiast „błędnych rozstrzygnięć” 
powinno być „uchwał sprzecznych z prawem”.

Komunikaty Wydawnictwa Prawniczego

Wydawnictwo Prawnicze informuje, że w III kwartale 1987 r. planuje 
wydanie m.in. następujących publikacji mogących zainteresować środowis
ko adwokatów:

— J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski; Kodeks karny. Komentarz. T. 1—2
Jest to trzecie poprawione i uaktualnione wydanie komentarza do kodek

su karnego z 1969 r. Uwzględniono w nim liczne nowelizacje przepisów 
kodeksu, które spowodowały potrzebę zaktualizowania, uzupełnienia lub 
napisania od nowa wielu tez komentarza. Oprócz poprawek wynikają
cych ze zmian obowiązującego ustawodawstwa autorzy uwzględnili nowe 
orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym wiele wytycznych wymiaru spra
wiedliwości i praktyki sądowej o istotnym znaczeniu.
— A. Wiśniewski: Prawo wekslowe i czekowe oraz przepisy wykonawcze 

i związkowe
Książka zawiera teksty prawa wekslowego i czekowego zaopatrzone przez 

autora w odpowiednie przypisy i objaśnienia. Zamieszczono w niej rów
nież wyciągi aktów prawnych wiążących się z tą problematyką: z dzie
dziny prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa o notariacie itp. 
Czytelnik znajdzie tu wyjaśnienie zagadnień które sprawiają duże trud
ności zarówno obywatelom jak i prawnikom zajmującym się zawodowo 
wekslami i czekami.
— Orzecznictwo Państwowego Arbitrażu Gospodarczego za rok 1985

Praca jest usystematyzowanym i zaopatrzonym w skorowidze zbiorem 
orzeczeń wydanym przez PAG w 1985 r. Orzeczenia te to rozwiązania róż
nych kwestii spornych powstałych między jednostkami gospodarki uspołecz
nionej i nieuspołecznionej. Zbiór zawiera tezy orzeczeń, ich uzasadnienia 
oraz uchwały Rady PAG.
— Z. Trybulski: Bibliografia prawa i postępowania cywilnego

Kolejny piąty tom „Bibliografii...” uwzględnia publikacje (literaturę 
i orzecznictwo) z zakresu cywilistyki polskiej za lata 1976—1981; obejmuje 
ona m.in. materiał z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prawa
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prywatnego międzynarodowego, postępowania cywilnego sądowego i arbi
trażowego oraz prawa autorskiego i wynalazczego.
— E. Madę jeżyk: Kredyty bankowe dla ludności (seria „Prawo dla każ

dego”)
Książka przeznaczona jest głównie dla Czytelników pragnących skorzys

tać z pomocy kredytowej Państwa. Autor w przystępnej formie przedsta
wia niezbędny zasób informacji dotyczących zasad udzielania kredytów, 
które w praktyce cieszą się największym zainteresowaniem wśród kredy
tobiorców, tzn. kredytów na cele mieszkaniowe, kredytów dla młodych 
małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci oraz kredytów na zagos
podarowanie dla nauczycieli podejmujących pracę na wsi.
— B. Bladowski: Umowa o dzieło i umowa zlecenia (seria „Prawo dia 
każdego”)

Rozróżnienie między wymienionymi w tytule umowami jest o tyle ważne, 
że różne są prawa i obowiązki stron zawierających jedną z tych umów oraz 
różne skutki prawne niewykonania każdej z nich. Autor, sędzia Sądu Naj
wyższego, omawia w sposób przystępny oba rodzaje tych umów, różnice 
występujące między nimi oraz sposób dochodzenia roszczeń w razie nie
należytego wykonania każdej z tych umów lub ich niewykonania.
— A. Gola; Współwłasność (seria „Prawo dla każdego”)

Praca adresowana jest do szerokiego kręgu Czytelników. Zawiera teore
tyczne wiadomości dotyczące instytucji prawnej współwłasności, poparte 
przykładami. Książka informuje, jak zarządzać istniejącą współwłasnością 
i jakie zasady obowiązują przy jej znoszeniu.

* *

Wydawnictwo Prawnicze informuje, że na rynku księgarskim znajdują
się jeszcze następujące publikacje mogące zainteresować środowisko ad
wokatów:
— R. Grupiński: Opis statystyczny w badaniach prawoznawczych (1981, 

cena 90 zł.)
— S. Surowiec: Prawo wodne. Komentarz (1981, cena 75 zł.)
— B. Wierzbicki: O azylach i ekstradycji przestępców (1982, cena 100 zł.)
— S. Rek: Sygnalizacja profilaktyczna organów karnoprocesowych (1982, 

cena 100 zł.)
— T. Szymanowski, J. Górski: Wykonanie kary pozbawienia wolności 

w świetle wyników badań (1982, cena 170 zł.)
— Z. Kallaus: Przestępne nadużycie władzy (1982, cena 90 zł.)
— Z. Sobolewski: Samooskarżenie w świetle prawa karnego (1982, cena 

95 zł.)
— M. Filar i in.: Prawo karne niektórych państw Europy Zachodniej 

(1982, cena 220 zł.)
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— M. Safjan: Instytucja rodzin zastępczych (1982, cena 140 zł.)
— J. Służewski: Postępowanie administracyjne (1982, cena 100 zł.)
— F. Prusak, K. Prusak: Bibliografia prawa karnego za lata 1975—1979, 

t. IV (1983, cena 700 zł.)
— M. Wyrzykowski: Sądownictwo administracyjne (1983, cena 150 zł.)
— T. Kolarczyk, J. Kubiak, P. Wierzbicki: Przestępczość kobiet (1984, 

cena 200 zł.)
— F. Prusak: Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym

(1984, cena 200 zł.)
— S. Waltoś: Świadek w procesie sądowym (1985, cena 450 zł.)
— J. Kochanowski: Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności 

karnej (1985, cena 150 zł.)
— M. Antoniszyn, A. Marek: Prostytucja w świetle badań kryminologicz-

nych (1985, cena 180 zł.)
— Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu 

terytorialnego oraz przepisy wykonawcze (1985, cena 75 zł.)
— K. Pietrzykowski: Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności 

w prawie międzynarodowym (1985, cena 130 zł.)
— Urzędnik państwowy. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych 

oraz przepisy wykonawcze (1985, cena 100 zł.)
— Przepisy o radcach prawnych (oprać. B. Tylkowski, 1985, cena 75 zł.)
— M. Lubelski, J. Stanik, L. Tyszkiewicz; Wybrane zagadnienia psychologii 

dla prawników (1986, cena 450 zł.)
— J. Mazur: Planowanie tworzenia prawa w państwie socjalistycznym

(1986, cena 250 zł.)
— M. Domagała: Kontrola zgodności prawa z konstytucją w europejskich 

państwach socjalistycznych (1986, cena 250 zł.)
— A. Gaberle: Wypadki drogowe. Aspekty kryminologiczne (1.986, cena 

550 zł.)
— M. Pochwicka: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1986, cena 

200 zł.)
— Emerytury i renty. Wybór przepisów (1986, cena 380 zł.)
— T. Górzyńska, J. Łętowski: Urzędnicy administracji państwowej (1986, 

cena 150 zł.)

— S. Sawicki: Prawo państwa do regulowania międzynarodowego ruchu 
osobowego (1986, cena 230 zł.)

— S. Jezierski, H. Konstanta-Brus, J. Rostkowski, B. Żukowski; Nowe usta
wodawstwo rolne (1986, cena 200 zł.)

— J. Skoczylas: Cywilnoprawne środki ochrony środowiska (1986, cena 
300 zł.)

— Z. Radzimowski, Z. Tarasińska: Obowiązki uspołecznionych zakładów
pracy w zakresie ubezpieczeń społecznych (1986, cena 180 zł.) '
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— M. Nesterowicz, A. Rembieliński: Odpowiedzialność cywilna zakładu 
hotelarskiego za rzeczy gości hotelowych (1986, cena 250 zł.)

— E. Radziszewska: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Ko
mentarz. Przepisy wykonawcze (1987, cena 600 zł.)

— Problemy współczesnej penitencjarystyki w święcie. T. T (1987, cena 
350 zł.)

— I. Andrejew: Kwalifikacja prawna czynu przestępnego (1987, cena 
150 zł.)

— Kodeks karny oraz ważniejsze ustawy dodatkowe (oprać. M. K. Pia
seckiej, 1987, cena w oprawie twardej 900 zł., w oprawie broszurowej 
750 zł.)

— S. Kania: Proces zbrodniarzy z Majdanka (1987, cena 120 zł.)


