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Zapowiedzi

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego 
T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska 
Wydawnictwo Prawnicze, 1995

Będzie to pierwszy obszerny komentarz do tekstu kodeksu po
stępowania cywilnego po licznych zmianach, które po 1989 r. wiązały 
się przede wszystkim z przekształceniami ustrojowymi i gospodar
czymi kraju i do których stopniowo dostosowywane są normy po
stępowania cywilnego, obejmującego coraz szerszy zakres spraw prze
kazywanych do sądownictwa powszechnego. Komentarz będzie 
uwzględniał także zmiany przygotowane w projektowanej noweli, 
wprowadzającej m.in. od dawna oczekiwaną kasację. Zamieszczone też 
zostanie orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz bibliografia prawnicza. 
Autorzy położą główny nacisk na skomentowanie nowych instytucji 
i rozwiązań. Komentarz nie będzie obejmował części drugiej kodeksu: 
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, która została wyodręb
niona do samodzielnego komentarza.

Pochodne instrumenty finansowe -  derywaty 
E. Pietrzak
Zarządzanie i Finanse, 1995

Książka poświęcona jest tzw. derywatom, czyli pochodnym in
strumentom finansowym. Autor opracowania to wybitny specjalista 
w dziedzinie międzynarodowych operacji finansowych. Derywaty to 
dziedzina operacji na giełdach (walutowych, towarowych, papierów 
wartościowych) znana od dawna, gdy chodzi o metodę, niegdyś 
marginalna, obecnie żywiołowo rozwijająca się. Derywaty były i są 
instrumentami mającymi zabezpieczać interesy podmiotów występują
cych na giełdach, jak i służącymi spekulacji. Książka warta jest 
szczególnej uwagi ze względu na tworzący się w Polsce nowy segment 
rynku papierów wartościowych, obejmujący właśnie operacje derywa
tami.
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Prawo konkurencji
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Broszura zawiera szeroki wybór aktów prawnych chroniących zasa
dy racjonalnej gospodarki wolnorynkowej. W zbiorze oprócz Ustawy 
antymonopolowej i Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
znajdziemy odpowiednie fragmenty Umowy Europejskiej i Konwencję 
Paryską. W całość tej problematyki wprowadza i omawia poszczególne 
zagadnienia T. Skoneczny, autor wielu prac z tej dziedziny.

Prawo prasowe
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Prawo prasowe swoją problematyką obejmuje wiele różnorodnych 
zagadnień prawniczych i takie założenie leży u podstaw tego zbioru. 
Dlatego w zbiorze znajdziemy ustawę Prawo prasowe, Prawo autorskie, 
Ustawę o radiofonii i telewizji oraz inne akty prawne. Do całości tej 
problematyki wstęp napisał A. Karpowicz.

Ukazały się

Umowne nabycie własności ruchomości 
W.J. Katner
Wydawnictwo Prawnicze, 1995

Jest to drugie wydanie książki, która zyskała bardzo wysoką ocenę 
czytelników. Obecne wydanie uwzględnia wszelkie zmiany stanu 
prawnego zaszłe po 1992 r., kiedy to ukazało się pierwsze wydanie 
książki. Autor omawia nie tylko umowne nabycie własności, ale także 
te zdarzenia, z których obowiązek przeniesienia własności wynika. 
Książka jest nie tylko solidnym teoretycznoprawnym opracowaniem 
problematyki nabycia własności ruchomości, ale uwzględnia również 
stanowisko praktyki, tj. orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Podręcznik zamówień publicznych. Polskie procedury. 
Zarys systemu
T. Grzeszczyk 
Zarządzanie i Finanse, 1995

Autor podręcznika jest wybitnym znawcą problematyki związanej 
z zamówieniami publicznymi w Polsce i na świecie. Ta nowa
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dziedzina w polskim życiu publicznym wiąże się ze znajomością 
praktyczną wielu zagadnień prawnych. Dlatego książka ta, będąca 
podręcznikowym -  wszechstronnym i wyczerpującym przedstawie
niem polskich procedur zamówień publicznych, powinna przyczynić 
się do pełnego poznania tej problematyki. W książce publikowany jest 
tekst Ustawy o zamówieniach publicznych oraz omówienie m.in. 
zagadnień postępowania przygotowawczego i postępowania przetar
gowego oraz zagadnień związanych z umowami w sprawach zamó
wień publicznych.

Zrozumieć Wall-Street 
J.B. Little, L. Rhodes 
Zarządzanie i Finanse, 1995

Szybki rozwój polskiego rynku papierów wartościowych, w tym 
również Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zwrócił uwagę 
wielu specjalistów -  znawców prawa papierów wartościowych. Jedno
cześnie wiadomo, że polski rynek kapitałowy dopiero się tworzy i brak 
jest w tym zakresie rodzimych -  polskich doświadczeń. Dlatego 
z uwagą należy przyjąć każdą książkę tej dziedzinie poświęconą. 
Prezentowana książka przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytel
ników, przybliża i pomaga zrozumieć wiele trudnych zagadnień, często 
zupełnie nowych dla polskich odbiorców. Książka cieszyła się dużą 
popularnością w USA.

Sponsoring. Aspekty prawne i gospodarcze 
J. Polakowska-Kujawa, M. Kujawa 
Poltext, 1994

Sponsoring to zagadnienie, które obecnie jest nie tylko bardzo 
popularne, ale które stało się szczególnie aktualne. Jednocześnie jednak 
nie znajduje ono odpowiedniego opracowania w literaturze fachowej. 
Stąd z uznaniem przyjąć należy pierwszą w Polsce publikację o tak 
szerokim zakresie tematycznym, przedstawiającą funkcję i zasady 
działania sponsoringu, a także korzyści, jakie przynosi jego stosowanie 
zarówno sponsorowi, jak i sponsorowanemu. Książka jest szczególnie 
cenna dla prawników, ponieważ autorzy m.in. analizują możliwości 
wykorzystania w sponsoringu zwolnień podatkowych, specyfikę pra
wną oraz proces zawierania i realizacji a także niewykonania umów 
sponsorskich. Dodatkowym walorem książki jest umieszczenie w anek
sie wzorów umów sponsorskich.
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Mitologia dla dorosłych 
S. Stabryła
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Po raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym pojawi się „Mito
logia dla dorosłych” pióra prof. S. Stabryły, autora wielu prac z dzie
dziny literatury greckiej i rzymskiej. Mitologia, jaką autor przedstawia, 
nie jest zbiorem miłych i gładkich historyjek o ludziach, herosach 
i bogach. Przeważają tu barwy ponure, zło okazuje się niejeden raz 
silniejsze niż dobro, podłość bierze górę nad szlachetnością, takie 
bowiem mity, w których odbijało się prawdziwe życie, przekazała nam 
starożytna Grecja. Czytelnik polski po raz pierwszy będzie miał 
możliwość poznania mitów greckich w formie, która różni je zdecydo
wanie od wszystkich dotychczasowych wersji dostępnych na rynku 
księgarskim.

Słownik poprawnej polszczyzny
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Książka informuje nie tylko o tym, jak się mówi po polsku, lecz 
również o tym, jak nie należy mówić. Podaje typowe błędy językowe 
i uczy, jak ich unikać. Więcej tu niż w innych słownikach informacji 
gramatycznych o wyrazach, których użycie budzi wątpliwości. Zawiera 
również artykuły metajęzykowe, dotyczące kwestii ogólnych, np. od
miany nazwisk, tworzenie tytułów zawodowych kobiet, użycia wielkich 
i małych liter.

Kredyty i gwarancje bankowe 
J. Heropolitańska, E. Borowska 
TWIGGER S.A., 1995

Jest to już czwarte wydanie tej książki -  zaktualizowane i rozszerzone. 
Książka wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki w zakresie kredytów, 
pożyczek i gwarancji udzielanych podmiotom gospodarczym, wypełniając 
dotkliwą lukę istniejącą w tym zakresie. Opracowanie to, łącząc teorię 
z praktyką, przybliża instytucję kredytu, rodzaje kredytów udzielanych 
przez banki oraz prawne zabezpieczenia zwrotu kredytów. W książce 
omówiono zagadnienia związane z rozpatrywaniem wniosku kredytowego, 
sposobem badania sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. 
Ponadto omówione zostały nowe formy usług bankowych, którymi są 
gwarancje, awale i poręczenia bankowe, przy czym ograniczono się 
wyłącznie do obrotu krajowego. W książce zostały zaprezentowane
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instytucje szeroko w praktyce bankowej znane, również takie, które stosuje 
tylko jeden lub kilka banków (np. skup faktur, akcepty bankowe), a także 
takie, które przez banki nie są jeszcze stosowane (np. forfaiting).

Prawna ochrona danych osobowych 
A. Mednis
Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, 1995

Rozwój techniki pozwalającej wtargnąć w życie prywatne człowieka 
wbrew jego woli i bez jego wiedzy, stawia w centrum zainteresowania 
problem prywatności człowieka, problem prawa do prywatności. Jednym 
z aspektów tego zagadnienia jest ochrona danych osobowych znaj
dujących się w zinformatyzowanych zbiorach danych osobowych. Książ
ka obejmuje przede wszystkim omówienie regulacji prawnych dotyczą
cych ochrony danych osobowych w poszczególnych państwach -  człon
kach Rady Europy, jak również zalecanych przez instytucje europejskie. 
W książce szerzej Autor potraktował tajemnicę bankową w kontekście 
ochrony danych osobowych. Dodatkowym walorem tej pozycji jest 
zamieszczenie tekstów prawnych wydanych przez odpowiednie instytu
cje europejskie, a dotyczących ochrony danych osobowych.

Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego 
A. Kabat
BWP „JUSTITIA” , Wydawnictwo „69” , 1995

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest instytucja pytań prawnych 
jako jedna z podstaw wszczęcia postępowania przed Trybunałem 
Konstytucyjnym oraz jako forma kontroli zgodności prawa z konstytu
cją. W pracy zostały poddane analizie zarówno zagadnienia procedural
ne, dotyczące wszczęcia i przebiegu postępowania przed Trybunałem 
w sprawie pytania prawnego, jak i materialnoprawne, a więc dotyczące 
charakteru i zakresu kontroli zgodności prawa z konstytucją dokonywa
nej w ramach tej procedury.

Kodeks karny
J. Bednarkiewicz, W. Popiołek
BWP „JUSTITIA” , Wydawnictwo „69” , 1995

Opracowanie obejmuje teksty normatywne: Kodeksu karnego wraz 
z przepisami wprowadzającymi oraz zestawienia ustaw: zmieniających 
Kodeks kamy i przepisów wprowadzających, pozakodeksowych, związa
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nych z prawem karnym materialnym oraz aktów amnestyjnych. W zbio
rze zamieszczono tekst Ustawy o ochronie obrotu gospodarczego i zmia
nie niektórych przepisów prawa karnego, a także zmiany wynikające 
z Ustawy o denominacji złotego. W przeciwieństwie do aktualnej 
praktyki wydawniczej, a polegającej na ujawnianiu li tylko zaktualizowa
nego tekstu Kodeksu, w opracowaniu przedstawiono zupełność treści 
normatywnej od chwili promulgacji aktu do stanu prawnego obowiązują
cego aktualnie. Integralną częścią opracowania jest indeks rzeczowy.

Prawo mieszkaniowe
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Zbiór zawiera najważniejsze ustawy dotyczące Prawa mieszkaniowe
go: Ustawę o własności lokali; Ustawę o najmie lokali i dodatkach 
mieszkaniowych, Prawo spółdzielcze, Ustawę o gospodarce gruntami 
i wywłaszczaniu nieruchomości oraz trzy bardzo istotne rozporządzenia 
Rady Ministrów. Wprowadzenie do zbioru napisali W. Łyszczak i 
R. Sosnowski. Obejmuje ono krótkie omówienie problematyki okreś
lanej zawartością zbioru. Zamieszczony na końcu zbioru indeks rzeczo
wy ułatwia odnalezienie potrzebnego zagadnienia.

Prawo o ruchu drogowym
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Dokonany wybór aktów prawnych, składających się na treść zbioru, 
obejmuje m.in. Prawo o ruchu drogowym, Wykroczenia drogowe, 
Znaki i sygnały drogowe, Warunki techniczne i badanie pojazdów oraz 
inne akty prawne. Rangę tego zbioru podnosi niewątpliwie wprowadze
nie autorstwa R.A. Stefańskiego, jednego z wybitniejszych znawców 
problematyki prawa o ruchu drogowym.

VAT
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Problematyka podatku od towarów i usług, zwanego w skrócie VAT 
jest obecnie bardzo popularna. Zaznajomieniu z tą problematyką 
powinien pomóc ten właśnie zbiór, który oprócz Ustawy o podatku od 
towarów i usług zawiera również Ustawę o podatku akcyzowym. Zbiór 
ponadto zawiera akty wykonawcze do wymienionych wyżej ustaw. 
Wprowadzenie w problematykę VAT-u i akcyzy jest autorstwa wybitnej 
specjalistki z zakresu prawa finansowego, W. Wojtowicz. Na końcu, jak 
we wszystkich broszurach BECK’a, znajduje się indeks rzeczowy ułat
wiający orientację w tej dosyć skomplikowanej dziedzinie.

194



Nowe książki

Podatek dochodowy od osób prawnych
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Proponowany wybór aktów prawnych dotyczących podatku od osób 
prawnych, obejmuje zasadniczo całość tej problematyki. Oprócz usta
wy o podatku dochodowym od osób prawnych w zbiorze znajdziemy 
m.in. akty prawne dotyczące poboru podatku, zaliczki, ryczałtu, zanie
chania ustalania podatku, wyceny wartości środków trwałych. Wprowa
dzenie do problematyki podatku dochodowego od osób prawnych 
napisał M. Aleksandrowicz. Zbiór zawiera indeks rzeczowy.

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Całość problematyki podatkowej opracowanej przez BECK’a zamy
ka zbiór aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób 
fizycznych. Oprócz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz
nych w broszurze znajdziemy akty wykonawcze do tej ustawy. Wpro
wadzenie do problematyki podatku dochodowego od osób fizycznych 
napisał M. Grzybowski. Wydanie zawiera oczywiście indeks rzeczowy 
zamieszczony na końcu zbioru.

Wprowadzenie do prawa podatkowego
R. Mastalski
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

W ostatnich latach rola prawa podatkowego bardzo wzrosła. Jedno
cześnie regulacje prawne w zakresie polskiego prawa podatkowego 
znacznie odbiegają od europejskich standardów. Książka omawia 
podstawowe reguły i zasady funkcjonowania prawa podatkowego, 
istotę podatku, miejsce i rolę prawa podatkowego w systemie prawa, 
wskazując przez to na właściwą tej dziedzinie prawa specyfikę. Jako 
zaletę tej książki należy poczytać to, iż rozważania dotyczące prawa 
podatkowego oparte są głównie na literaturze obcej. Książka zawiera 
wykaz literatury.

Wstęp do prawoznawstwa
T. Stawecki, P. Winczorek 
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Głębokie zmiany ustrojowe powodują, iż wiele ustalonych niegdyś 
poglądów prawniczych musi ulec weryfikacji. Jednocześnie postępują
cy ciągle proces zmian nie sprzyja krystalizowaniu się nowych po
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glądów. Taki stan rzeczy stawia niewątpliwie w bardzo trudnej sytuacji 
autorów podręczników akademickich. Autorzy tego podręcznika mając 
świadomość wszystkich tych trudności i chcąc im zaradzić proponują, 
oprócz opracowania dydaktycznego pewnej wiedzy teoretycznopraw- 
nej, położyć większy nacisk na samodzielną pracę i dokształcanie. 
Temu celowi służyć ma szeroki wybór literatury przedmiotu oraz 
dołączone do poszczególnych rozdziałów aneksy, w których zawarte są 
przykłady ilustrujące wywody i twierdzenia stanowiące główną treść 
podręcznika. Wydaje się, że ta koncepcja podręcznika może być 
szczególnie pomocna aplikantom, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę 
teoretycznoprawną.

Historia myśli politycznej i prawnej 
H. Izdebski
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Podręcznik, jakkolwiek tyczy historii myśli dotyczącej państwa, 
prawa i polityki, ma jednak istotne znaczenie dla współczesności, 
ponieważ znajomość wielu współczesnych pojęć, instytucji i poglądów 
jest znacznie łatwiejsza, a często nieodłącznie związana z ich historią. 
W podręczniku Autor w szczególny sposób potraktował myśl prawną 
i prawniczą, jak również szczególną uwagę zwrócił na problematykę 
dotyczącą dziejów stosunków międzynarodowych oraz koncepcji pra
wa międzynarodowego publicznego, która to problematyka była do
tychczas w podręcznikach raczej pomijana. Książka ta, ze względu na 
pewne nowatorstwo w ujęciu warta jest szczególnej uwagi.

Polecamy

Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym
J. Poczobut
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Książka dotyczy leasingu jako formy obrotu gospodarczego oraz 
metody finansowania i kredytowania inwestycji, która odgrywa coraz 
większą rolę w reformujących się gospodarkach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Autor zajmuje się leasingiem jako zjawiskiem prywat
noprawnym. Głównym celem jego rozważań jest analiza założeń 
legislacyjnych podstawowej konstrukcji i charakteru prawnego umowy 
leasingu w systemach prawa wybranych państw oraz w międzynarodo
wym prawie handlowym.
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Prawo obrotu nieruchomościami
S. Rudnicki (red.)
Wydawnictwo C.H. BECK, 1995

Autorzy za cel postawili sobie omówienie problemów, które sprawia
ją najwięcej trudności w praktyce, bądź mają dla niej zasadnicze 
znaczenie. Książka stanowi komentarz do wybranych przez Autorów 
zagadnień. Szczególnie przydatna jest dla prawników -  praktyków, 
aplikantów i studentów. Opracowanie uwzględnia stan prawny, stan 
publikacji i stan orzecznictwa Sądu Najwyższego na 30 września 1994 
r. Autorzy uwzględnili również w opracowaniu Ustawę o własności 
lokali i wynikające z niej zmiany stanu prawnego.

Oprać. Paweł Panek


