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Ukazały się

Kodeks cywilny
C.H. Beck -  PWN, cena 150000 zł

Z wprowadzeniem prof. dr. hab. Adama Szpunara, omawiającym 
genezę, strukturę, zasady oraz nowelizację kodeksu cywilnego. 
Publikacja zawiera również Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, 
rozporządzenie ministra wprowadzające tę ustawę, Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy oraz ustawę -  Prawo prywatne międzynarodowe. 
Wszystkie dodatkowe ustawy są również omówione. Stan prawny na 
31 maja 1993 r.

Kodeks postępowania cywilnego
C.H. Beck -  PWN, cena 150000 zł

Z wprowadzeniem prof. dr. hab. Marii Jędrzejewskiej, które jest 
znakomitym przypomnieniem podstawowych wiadomości z zakresu 
postępowania cywilnego. Publikacja zawiera dwa rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości dotyczące zabezpieczenia spadku i sporzą
dzenia spisu inwentarza z 1 października 1991 r. oraz złożenia 
przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Ponadto opub
likowana ustawa wprowadzająca kodeks postępowania cywilnego. 
Dużą zaletą tej publikacji jest przejrzyście sporządzony indeks 
rzeczowy. Stan prawny na 31 maja 1993 r.

Kodeks handlowy
C.H. Beck -  PWN, cena 120000 zł

Z wprowadzeniem  prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego, 
będącym krótkim  omówieniem  historii i poszczególnych in 
stytucji praw a handlow ego. Publikacja zawiera ponad to  roz
porządzenie o rejestrze handlow ym , wyciąg z kodeksu cywilnego 
dotyczący spółki cywilnej oraz ustawy o działalności gospodar
czej i spółkach z udziałem  zagranicznym . D użą zaletą publikacji 
jest zamieszczony przejrzysty indeks rzeczowy. Stan praw ny na 
31 m aja 1993 r.
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Kodeks pracy
C.H. Beck -  PWN, cena 90000 zł

Z wprowadzeniem prof. dr. hab. Ludwika Florka, omawiającym 
pojęcie przedmiot oraz źródła prawa pracy. Ponadto zamieszczone są 
ustawy o rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z przy
czyn związanych z sytuacją zakładu pracy, o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych i o związkach zawodowych. Dużą zaletą publikacji jest 
zamieszczony przejrzysty indeks rzeczowy. Stan prawny na 31 maja 
1993 r.

Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii 
ekonomicznej
Pod red. W. Morawskiego 
-  PWN, cena 65 000 zł

Zawarte w tomie teksty są swoistym dokumentem pewnej epoki, 
przedstawiają one naukowo opracowany opis schyłkowego etapu 
realnego socjalizmu w Polsce, a także ujawniają stan świadomości, 
dylematy i złudzenia samych badaczy tej epoki. Jest to dokument 
ważny, zasługujący na utrwalenie i upowszechnienie, ponieważ 
wbrew potocznym opiniom, znajomość i zrozumienie mechanizmów 
społecznych, politycznych i ekonomicznych systemu socjalistycznego 
jest stosunkowo słabe i powierzchowne.

Skuteczność środków penalnych stosowanych wobec mło
dzieży
Pod redakcją L. Tyszkiewicza 
Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1992

Jest to praca z zakresu kryminologii, reprezentująca problematykę 
badań nad szczególnoprewencyjną rolą prawa karnego. W badaniach, 
które przeprowadzono w latach 1981-1985, skupiono się na nieletnich 
i młodocianych, wychodząc z założenia, że z punktu widzenia polityki 
kryminalnej te grupy sprawców są szczególnie ważne.

Studia iuridica, t. 24
Z  przeszłości konstytucjonalizmu polskiego. Materiały sesji.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992

Tom zawiera opracowania referatów wybitnych polskich praw- 
ników-historyków wygłoszonych na dwóch sesjach organizowanych
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w dniach 18 marca i 29 kwietnia 1991 roku na Wydziale Prawa 
i Administracji UW. M ogą one stanowić podstawę dokonania 
przewartościowania własnych poglądów oraz ułatwią ocenę propo
nowanych rozwiązań konstytucyjnych.

Studia iuridica, t. 25
Nauczycielom tajnego Wydziału Prawa Uniwersytetu War
szawskiego.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993

Tom ten jest wyrazem hołdu, jaki Wydział Prawa UW składa 
w pięćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia tajnego nauczania gronu ludzi, 
którzy podjęli walkę o kształcenie nowych pokoleń prawników,
0 kontynuowanie nauki prawa i zachowanie kultury prawniczej. 
Wśród wielu wspomnień są również wspomnienia o adwokatach- 
-nauczycielach tajnego Wydziału Prawa.

Idea sumienia w filozofii moralnej
J. Górnicka-Kalinowska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993

Pojęcie sumienia w naszym potocznym myśleniu moralnym zaj
muje szczególne miejsce, jednocześnie jest to pojęcie niejasne. Z tych 
to powodów lektura tej pracy powinna być inspirująca i użyteczna. 
Autorka próbuje odpowiedzieć na szereg pytań, które są istotne dla 
każdego człowieka.

Rola współczesnej administracji w gospodarce ( zagad
nienia prawne)
K. Strzyczkowski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992

Rola administracji w sferze gospodarczej zmieniała się w czasie, 
w zależności od koncepcji państwa. Wpływ zasad konstytucyjnych, 
przede wszystkim zasady państwa prawnego i zasady państwa 
socjalnego na działalność administracji jest bardzo interesujący
1 godny uwagi szczególnie dziś, kiedy ważą się losy naszej kon
stytucji.
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Polecamy

H. Cichocka, J.Z. Lichański: Zarys historii retoryki, 
R. Volkmenn: Wprowadzenie do retoryki
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Książka składa się z dwu części: Zarysu historii retoryki i Wprowadze
nie do retoryki, dając przez to opis dziejów i charakterystykę najważniej
szych szkół retorycznych antyku i średniowiecza, a jednocześnie jest 
jasnym, zwięzłym omówieniem podstawowych problemów retoryki. 
Bardzo przydatna dla adwokatów i aplikantów adwokackich.

Wyobrażenia społeczne. Szkice o nadziei i pamięci zbiorowej 
B. Baczko
PWN, cena 55000 zł

Zbiór studiów napisanych z humanistyczną werwą przez znakomi
tego historyka idei i myśli, który po 1968 r. opuścił kraj. Autor 
omawia zjawiska marksizmu, stalinizmu, Solidarności. Zawiera 
wnikliwe rozważania na temat współczesnego totalitaryzmu, mecha
nizmów manipulowania wyobraźnią społeczną w procesie sprawo
wania władzy.

O nauce, rozumowaniu i wartościach. Wybór pism.
K. Szaniawski 
PWN, cena 90 000 zł

Tom jest zbiorem artykułów Klemensa Szaniawskiego, uczonego, 
który odegrał istotną rolę w polskim życiu naukowym i społecznym. 
Artykuły te były dla czytelnika polskiego dotychczas niedostępne.

Przewodnik po literaturze filozoficznej X X  wieku. T. I. 
Pod red. B. Skargi 
PWN, cena 110000 zł

Książka pomoże poznać dzieła o nieprzemijającej wartości -  ich 
podstawowe problemy, główne tezy, nowatorskie wątki i inspirujące 
myśl współczesną motywy -  prace ważne i ciekawe. To książka dla 
każdego czytelnika o ambicjach humanistycznych.

Opracował: Paw eł Panek  

185


