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>■ „Staraniem Fundacji Adwokatury Polskiej wydany został Kodeks Handlowy 
w przekładzie na język angielski. THE POLISH COMMERCIAL CODE 
przedstawia stan prawny na 15 października 1991 r. Tłumaczenie wykonał 
angielski prawnik, absolwent Uniwersytetu w Birmingham, specjalista 
w dziedzinie prawa handlowego, p. Roman Popławski. Recenzentami i kon
sultantami prawnymi byli adw. Tomasz Wardyński i prof. Andrzej Wierciński, 
adw. Tomasz Ujejski (z Londynu) oraz adw. Andrzej Tomaszek. Kodeks 
zyskał pozytywną ocenę i jest rekomendowany przez INTERNATIONAL 
BAR ASSOCIATION (EASTERN EUROPEAN FORUM). Jest do nabycia 
w Spółce Cywilnej Fundacji Adwokatury Polskiej i Eurodeal - 00-333 Warsza
wa, Krakowskie Przedmieście 4/6, p. 114, lei. 26 28 78, w cenie 220.000 zł”.

>■ „W październiku 1991 r. powstało w Lubljnie Chrześcijańskie Stowarzysze
nie Prawników Polskich, które 17 grudnia 1991 r. zostało zgodnie z obowią
zującymi przepisami zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie 
i uzyskało osobowość prawną. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem 
obszar całej Polski, a jego głównymi zadaniami statutowymi opartymi o spo
łeczną naukę Kościoła i wartości moralne etyki chrześcijańskiej są:
- podejmowanie inicjatyw naukowych, popularyzatorskich i edukacyjnych 
w zakresie różnych dziedzin prawa,
- udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych,
- działalność publikacyjna,
- reprezentowanie chrześcijańskiego środowiska prawniczego, które dotych
czas nie miało własnego stowarzyszenia zawodowego.
Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Prawników Polskich z siedzibą 
w Lublinie, zaprasza prawników do udziału w pracach Stowarzyszenia i two
rzenia oddziałów terenowych.
Adres: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Prawników Polskich z siedzibą 
w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 43, tel. 208-40; 
299-95, fax 228-45, tlx 642361.

>- Zrzeszenie Prawników Polskich organizuje Drugie Ogólnopolskie Dni Pra
wnicze, które odbędą się w dniach 21 do 24 maja 1992 r. w Poznaniu i w Kie- 
krzu. Otwarcie nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Po
znaniu po czym uczestnicy zostaną przewiezieni autokarami do Ośrodka 
Wypoczynkowego Policji w Poznaniu - Kiekrzu.
Przedmiotem referatów, które zostaną wygłoszone przez wybitnych przedsta
wicieli nauki i praktyki z kraju i z zagranicy będą: sprawy związane z dosto
sowaniem polskiego systemu prawnego do prawa Wspólnot Europejskich 
oraz zagwarantowaniem w nowej Konstytucji praw człowieka, demonopoli
zacji, prywatyzacji i zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza „korupcyj
nej” i „aferowej”. Poza programem merytorycznym przewiduje się imprezy 
towarzyszące: spotkania koleżeńskie przy ognisku połączone z występami 
zespołów artystycznych, bal prawnika, udział w przedstawieniu w Operze 
Poznańskiej, zwiedzanie zabytków Poznania. Całkowity koszt uczestnictwa 
według obecnych cen będzie wynosił 980.000,- zł od osoby (w razie wzrostu 
cen zaistnieje konieczność dopłaty). Z uwagi na limitowaną liczbę miejsc
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hotelowych, chęć uczestnictwa należy zgłosić przesyłając pod adres Zarządu 
Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich w Poznaniu kartę zgłoszenia wraz 
z odcinkiem potwierdzającym wpłatę kwoty 980.000,- zł w terminie do dnia 
30 kwietnia 1992 r. na konto organizatora (można wpłacić w dwóch ratach). 
Karta zgłoszenia powinna zawierać: imię, nazwisko, rok ukończenia studiów, 
wykonywany zawód, miejsce pracy, adres miejsca zamieszkania, numery 
telefonów, zgłoszenie udziału w dyskusji.
Istnieje możliwość uczestnictwa z osobą towarzyszącą, wobec czego należy 
wypełnić drugą kartę zgłoszenia lub dołączyć na piśmie dane zawierające imię 
i nazwisko tej osoby oraz potwierdzenie wpłaty z tytułu uczestnictwa tej 
osoby.
Adres: Zarząd Oddziału Zrzeszenia Prawników Polskich w Poznaniu, 60-967 
Poznań, ul. Marcinkowskiego 32, skrytka pocztowa 270, konto: Wielkopolski 
Bank Kredytowy III O/w Poznaniu, ul. Św. Marcina, nr konta głównego: 
3566211-2541-132, nr subkonta: 2541-139-139-11.

Spółka Municipium 

Wydawnictwo Przemiany 

00-519 Warszawa, ul. Wspólna 32/46

oferuje do sprzedaży następujące tytuły wydawnicze:

1. Kodeks handlowy z komentarzem Maurycego Allerhanda
księga I Kupiec ....................................................................................  140 000 zł
księga II Czynności handlowe .............................................................. 60 000 zł
2. Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym z ko

mentarzem Maurycego Allerhanda w dwóch to m a c h ............................  200 000 zł
3. Postępowanie administracyjne. Postępowanie egzekucyjne 

w administracji wraz ze zbiorem przepisów, decyzji, postanowień
i pism pod redakcją Ryszarda Taradejny i Marka H o lo w n i......................95 000 zł

4. Prawo handlowe, wekslowe i czekowe St. Janczewskiego . . . 120 000 zł

Zamówienia realizuje dział handlowy (tel: 625-23-32) na podstawie telefonicz
nego bądź pisemnego zgłoszenia. Zamówione egzemplarze wysyłamy pocztą. 
Wpłat należy dokonywać po otrzymaniu przesyłki na konto: Bank Inicjatyw Gos
podarczych Warszawa 429999-9032-136-3.
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