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Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4,1994 r.
Tematem zeszytu jest „Polityka, legislacja a teoria prawa” . Cykl 

rozpoczyna Z. Ziembiński pracą pt „Teoria prawa a polityka i zasady 
legislacji” . Pohadto artykuły: A. Turskiej „Transformacja ustrojowa 
jako proces społeczny” , E. Kustry „Władczy oraz negocjacyjny typ 
tworzenia prawa. Szanse i zagrożenia” , S. Czepity „Reguły konstrukcji 
systemu prawnego a prawotwórstwo” , M. Król i M. Zirk-Sadowskiego 
„Prawo Wspólnoty Europejskiej w aspekcie teoretycznym”, M. Zirk- 
-Sadowskiego „Sposoby uczestniczenia prawników w kulturze” , 
P.Winczorka „Uwagi o aksjologicznych aspektach działalności legis
lacyjnej w dziedzinie prawa publicznego (konstytucyjnego) w Polsce” , 
L. Leszczyńskiego „Kontekst czasu w powstawaniu konstytucji (prob
lem wykorzystania efektu reakcji na zmianę społeczną), J. Smiałows- 
kiego „Pojęcie natury i prawa naturalnego w koncepcjach kontrak- 
tualistycznych” .

W cyklu artykułów „Wybrane problemy źródeł prawa” znajdziemy 
opracowania: A. Piotrowskiego „Precedens w systemie polskiego 
prawa ustrojowego” , T. Kozłowskiego „Legislacja bez autorytetu 
prawa” , R. Piszko „System prawny a normy pozaprawne” , M. Kordek 
„Zasady państwa prawnego w wystąpieniach Rzecznika Praw Obywa
telskich’ ’.

Pod wspólnym tytułem: „Ogólne zagadnienia polityki prawa” ar
tykuły: J. Niesiołowskiego „O rodzajach polityki prawa” , W. Groms- 
kiego „Spór o koncepcję polityki prawa w gospodarce rynkowej” oraz 
A. Kozaka „O granicach socjotechniki poprzez prawo” .

W ostatnim cyklu zatytułowanym „Szczegółowe kwestie polityki 
prawa” artykuł A. Municzewskiego „Amnestie a legislacja” , artykuł 
J. Majchrowskiego „Instrumentalizacja prawa wyborczego w Polsce” 
oraz artykuł P. Suta „Ochrona sfery intymności w prawie polskim 
-  uwagi de lege lata i de lege ferenda” .

Monitor Prawniczy, nr 9, 1994 r.
Na uwagę zasługuje artykuł K. Korzana „Prawne ograniczenia 

umowy leasingu” , a także artykuł A. Janiaka „Tryb postępowania 
z wekslami gwarancyjnymi w praktyce publicznej sprzedaży wierzytel
ności bankowych” . Ponadto artykuły: W. Buczka „Funkcja uprawnień 
do dziedziczenia gospodarstwa rolnego przy nabywaniu nieruchomości 
rolnych” oraz J. Iwulskiego „Odpowiedzialność pracodawcy za szkody
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wyrządzone pracownikowi, cz. II” , a także H. Golanowskiego „Do
chodzenie należności bezspornych, cz. II” , zawierający omówienie 
wzorów pism.

Państwo i Prawo, z. 9, 1994 r.
Refleksjami dotyczącymi instytucji ombudsmana w Polsce dzieli się 

T. Zieliński w artykule „Ombudsman -  możliwości i granice skutecz
nego działania” . Ponadto artykuły: L. Florka „Zasadnicze kierunki 
nowelizacji kodeksu pracy” , J. Jaskiemi „Ustawodawstwo a sądowa 
kreacja prawa w Stanach Zjednoczonych Ameryki” , K. Wojtyczka 
„Konieczność jako legitymacja działań władzy w demokratycznym 
państwie prawnym” , H. Izdebskiego „Reforma administracji publicz
nej w Polsce -  doświadczenia i wnioski” , M. Guzińskiego i 
T. Kocowskiego „Struktura prawna władczych działań organów ad
ministracji w procesie prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego” , 
M. Szewczyk „Regulacja władania gruntami na podstawie art. 80 ust. 2 
ustawy z 29 IV 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości” , A. Dyoniaka „Wspólne opodatkowanie członków 
rodziny a konstytucyjna zasada ochrony rodziny” oraz polemika 
E. Łętowskiej „Coś znacznie więcej niż spór kompetencyjny” .

Rejent, nr 9, 1994 r.
Coraz częściej w praktyce spotyka się wnioski ZUS o wpis hipoteki 

jako zabezpieczenia wierzytelności od nie opłaconych w terminie 
składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, dlatego warto pole
cić artykuł A. Oleszko „Wnioski Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
o wpis hipoteki” . Ponadto w numerze artykuł R. Sztyka „Notariusz
jako płatnik danin publicznych” , artykuł B. Jeżyńskiej „Izby rolnicze 
jako organizacje samorządu gospodarczego (uwagi do projektu usta
wy)” oraz artykuł M. Serwatki „Charakter prawny umowy o oddanie 
mienia do odpłatnego korzystania” .

Przegląd Sądowy, nr 9, 1994 r.
Nowelizacja prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi 

wywoływała szereg kontrowersji, dlatego artykuł M. Wierzbowskiego 
„Nowelizacja prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi” , 
omawiający te zmiany zasługuje na szczególną uwagę. Ponadto in
teresujące artykuły Z. Swiebody „Egzekucja przeciwko Skarbowi 
Państwa oraz podmiotom gospodarczym (art. 1060-1062 k.p.c.), 
M. Kalinowskiego „Zaległości podatkowe w postępowaniu upadłoś
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ciowym” oraz K. Krajewskiego „Czy i jak dokonać w ustawodawstwie 
polskim kryminalizacji posiadania środków odurzających i psycho
tropowych?’ ’.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 10, 1994 r.
Dolegliwy problem rozwiązania zadłużenia przedsiębiorstw i ban

ków został omówiony w artykule W. Wąsowskiego „Ustawa o restruk
turyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków” , w którym Autor 
omawia m.in. założenia wymienionej w tytule artykułu ustawy oraz 
formy restrukturyzacji. Ponadto artykuł Z. Ofiarskiego „Obligacje 
indeksowej rocznej pożyczki państwowej” oraz artykuł M. Niedośpiała 
„Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym” .

Przegląd Prawa Handlowego, nr 10, 1994 r.
W numerze: A. Walaszek-Pyzioł i W. Pyzioł „Czyn nieuczciwej 

konkurencji (analiza pojęcia)” , A. Jędrzejewska „Istota spółki cywilnej 
o charakterze wewnętrznym” , będący kolejnym artykułem poświęco
nym tej problematyce, a także I. Weiss „Cywilnoprawna odpowiedzial
ność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i innych osób wobec jej 
wierzycieli” oraz A. Szpunar „Uwagi o dacie wystawienia czeku” .

Monitor Podatkowy, nr 10, 1994 r.
Zwraca uwagę artykuł P. Witte „Kodeks celny Wspólnoty Europejs

kiej” , omawiający podstawowe zagadnienia związane z obowiązywa
niem kodeksu celnego m.in. zasady ogólne, odprawy celne, przepisy 
dotyczące zobowiązań celnych. Warto tu dodać, że kodeks celny 
stanowi podstawę prawa celnego Wspólnot Europejskich. Ponadto 
w numerze znajdziemy artykuły: B. Brzezińskiego i M. Kalinowskiego 
„Wybrane zagadnienia podatkowe przekształcenia przedsiębiorstwa 
państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa” , artykuł 
M. Metryckiego „Wybrane aspekty w zakresie poprawności faktur 
VAT a prawo do obliczeń podatku naliczonego” oraz C. Gawlasa 
„Umowa ubezpieczenia należności celnych i podatkowych” , a także 
artykuł M. Godzisza „Podstawy wymiaru składek ZUS” .

Monitor Prawniczy, nr 10, 1994 r.
Na szczególną uwagę zasługuje glosa Z. Krzemińskiego do Uchwały 

Sądu Najwyższego dotyczącej tajemnicy adwokackiej. Ponadto w 
numerze artykuły: A. Szumańskiego „Podział spółki akcyjnej” ,
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A. Kallausa „Realizacja ochrony wierzycieli spadkowych” , M.J. Rad- 
wan-Róhrenschef „Wstrzymanie wykonania decyzji administracyjnej 
w postępowaniu przed NSA” , a także kolejny odcinek cyklu artykułów 
J. Iwulskiego „Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone 
pracownikowi, cz. III” i artykuł R. Eccles w tłumaczeniu T. Kilik 
„Europejski Obszar Gospodarczy” .

Państwo i Prawo, nr 10, 1994 r.
Omówieniem dwu bardzo istotnych ustaw uchwalonych w tym roku 

przez Sejm zajmują się: J. Błeszyński „Nowe prawo autorskie (Próba 
bilansu)” oraz L. Bar „Ład prawny w budownictwie” . Ponadto 
w zeszycie artykuły: S. Pomorskiego „Dozwolone granice prowokacji 
a doktryna «entrapment» (Uwagi na tle prawa amerykańskiego)” , 
P. Hofmańskiego „Reforma postępowania karnego skarbowego” , 
J. Guścia „Zasada efektywności a zasada legalności jako kryteria 
powstawania i uznawania państw” , Z. Kmieciaka „Idea sprawiedliwo
ści proceduralnej w prawie administracyjnym (Założenia teoretyczne 
i doświadczenia praktyki)” , B. Cudowskiego „Rola państwa w roz
wiązywaniu sporów zbiorowych” , W. Czaplińskiego „Uwagi o kont
roli legalności działań Rady Bezpieczeństwa ONZ (na tle orzeczenia 
ONZ, na tle orzeczenia MTS w sprawie Lockerbie)” , a także artykuł 
z cyklu „Dyskusja nad reformą prawa karnego” autorstwa S. Łagodziń- 
skiego „O projekcie kodeksu karnego -  wybrane uwagi krytyczne” .

Rejent, nr 10, 1994 r.
Problematyka zabezpieczenia wierzytelności jest obecnie bardzo 

aktualna, stąd polecić należy artykuł J. Mojaka „Zastaw na wierzytel
nościach” . Polecić należy również artykuł A. Oleszko „Umowy leasin
gu z opcją sprzedaży w praktyce notarialnej”, poruszający popularną 
obecnie problematykę związaną z umową leasingu. Ponadto w numerze 
znajdziemy artykuł E. Skrętowicza „Z problematyki sędziego w po
stępowaniu wieczystoksięgowym”, artykuł A. Wróbla „Zakres pod
miotowy i przedmiotowy prawa do zakładania przedsiębiorstw w świet
le art. 52-58 Traktatu Rzymskiego. Zagadnienia podstawowe” , artykuł 
E. Skrzydło-Tefelskiej i R. Skubisza „Skuteczność wewnętrzna prawa 
międzynarodowego. Układ Europejski a wybrane kwestie spółek 
z udziałem podmiotów zagranicznych” . Ponadto dwa artykuły o tema
tyce historycznej M. Kuryłowicza „Chirographa i syngrapha. Z historii 
antycznych zobowiązań” oraz artykuł W. Witkowskiego „Notariat 
w XVI-XVIII-wiecznej Polsce w związku z kształceniem notariuszy 
publicznych w Akademii Zamojskiej” .
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Przegląd Sądowy, nr 10, 1994 r.
Uwagę zwraca interesujący artykuł A. Szpunara „Sprawa zdolności 

wekslowej spółki cywilnej” , a także artykuł P. Sicińskiego „Odpowie
dzialność kama za szkody wyrządzone spółce akcyjnej” oraz artykuł 
Z. Młynarczyka „Okazanie czy przesłuchanie?” . Ponadto z cyklu „Wokół 
projektowanych zmian ustawodawczych” O. Gómiok zamieściła artykuł 
zatytułowany „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w proje
kcie kodeksu karnego i noweli do obowiązującego kodeksu karnego” .

Monitor Prawniczy, nr 11, 1994 r.
Nowym prawem autorskim objęty został również program komputero

wy, a problematyką z tym związaną zajmuje się A. Szewc w artykule 
„Program komputerowy jako przedmiot prawa autorskiego” , zaś 
K. Korzan w artykule „Właściwość miejscowa sądu w sprawach z po
wództwa opozycyjnego przeciwko bankom” podejmuje problematykę 
niezwykle istotną z punktu widzenia praktycznego, obejmującą analizę 
problemu z uwzględnieniem różnic zachodzących między przepisami 
Kodeksu postępowania cywilnego a Prawem bankowym.

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 11, 1994 r.
Problematyka związana z prawami autorskimi znalazła szerokie 

omówienie w treści numeru, w którym znajdziemy artykuł J. Błeszyńs
kiego „Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 
prawami pokrewnymi” . Ponadto artykuł J. Barta i R. Mazurkiewicza 
„Podstawowe zasady dotyczące umów autorskich przyjęte w naszej 
ustawie” oraz artykuł M. Bukowskiego „Podmiot prawa autorskiego”. 
Na uwagę zasługuje także artykuł E. Trapie „Treść majątkowych praw 
autorskich” oraz artykuł W. Matlaka „Prawa pokrewne” .

Przegląd Prawa Handlowego, nr 11, 1994 r.
A. Jędrzejewska publikuje kolejny odcinek całego cyklu artykułów 

poświęconych problematyce spółki cywilnej, a zatytułowany „Reżim 
majątkowy w spółce o charakterze wewnętrznym” . Ponadto znaj
dziemy w numerze artykuł I. Hykawy i E. Wojtaszek „Regulacja 
porozumień ograniczających konkurencję w prawie Wspólnoty Euro
pejskiej” oraz artykuł R. Jurgi i M. Michalskiego „Dochodzenie 
roszczeń wekslowych na drodze dobrowolnej” .

Oprać. Paweł Panek
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