
Agnieszka Ostrowska-Metelska

Nowe książki
Palestra 41/1-2(469-470), 189-194

1997



Zapowiedzi:

Ustawa o zamówieniach publicznych 
J. Pieróg, W. Łysakowski
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Ustawa o zamówieniach publicznych uchwalona, 10 czerwca 1994 
roku, była już dwukrotnie nowelizowana. Obecna jej treść wymaga 
dalszych zmian i doskonalenia. Jednak okres funkcjonowania nowych 
rozwiązań prawnych pozwolił doktrynie i orzecznictwu na wypracowa
nie takich reguł, które czynią ją  przystępniejszą. Autorzy komentarza 
prezentują dotychczasowe doświadczenia i wskazują na próbę ujed
nolicenia praktyki.

Inwestycje budowlane 
I. Weiss, R. Jurga
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

W opracowaniu można znaleźć, oprócz problematyki ekonomicznej, 
organizacyjnej i prakseologicznej budowlanego procesu inwestycyjnego, 
zestawienie aktualnych aktów normatywnych oraz najważniejsze przepi
sy prawne obowiązujące w omawianym zakresie, także wzory umów 
i dokumentów stosowanych w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Moje prawa jako podatnika 
J. Szymański, J. Sobczak
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Autorzy wychodząc ze słusznego założenia, że podatnik powinien 
wiedzieć w jaki sposób chronić swoje interesy oraz jakich środków 
prawnych użyć w tym celu, opracowali jasną i przejrzystą pozycję, 
która może się przydać w sporach z organami podatkowymi. Tematyka 
poruszana w książce, aczkolwiek jak twierdzą autorzy, mało skom
plikowana, budzi niekiedy wątpliwości, szczególnie jeżeli chodzi o pra
widłowe określenie właściwości organu podatkowego czy uznania za 
stronę w postępowaniu podatkowym. Pamiętać należy, że naruszenie
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którejkolwiek z zasad postępowania administracyjnego stanowi pod 
stawę do wzruszenia decyzji organu podatkowego.

Kodeks pracy
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1996

W serii kieszonkowej, bardzo praktyczny, bo niewielki kodeks pracy 
zawiera znowelizowane przepisy. Jak zaznacza Teresa Liszcz, autorki 
wprowadzenia, wszystkie dotąd publikowane ujednolicone teksty kode 
ksu z niniejszym włącznie, są sporządzone przez wydawców i nie maj; 
charakteru urzędowego. W okresie kilku, co najmniej 3 lat po wejścit 
w życie ustawy z 20 lutego 1996 roku należy pamiętać o regulacjacl 
przejściowych, zawartych w art. 2—41 tej ustawy.

Księgi wieczyste i hipoteka 
Aleksander Oleszko
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1966

Autor, adwokat, specjalizujący się w problematyce prawa rzeczą 
wego przybliża nam orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawad 
więczystoksięgowych. W książce znalazły się nie tylko tezy orzeczei 
Sądu Najwyższego, ale także istotne motywy prawne, które zadecyda 
wały o przedstawionym stanowisku. Rozważania autora z jedne 
strony uwzględniają stanowisko Sądu Najwyższego a z drugiej stroni 
odnoszą się do konkretnych rozstrzygnięć i praktyki notarialnej 
Znajdziemy tu zagadnienia dotyczące aktu notarialnego jako pod 
stawy wpisu, wpisy związane z wywłaszczeniem oraz zwrotem 
nieruchomości, wpis prawa własności, odmowę dokonania wpisu 
prawa własności, postępowanie o założenie księgi wieczystej i doko 
nanie wpisów, hipotekę, jej wygaśnięcie, opłaty sądowe od wnioskói 
o wpis.

Łączenie spółek kapitałowych 
Andrzej Przewrocki
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1996

W książce przedstawiono proces łączenia spółek kapitałowych z ana 
lizą prawnego charakteru tej operacji oraz stosunków zachodzącyd 
pomiędzy jej uczestnikami. Autor pisze we wstępie: „Ponieważ ksztan 
tych stosunków zdeterminowany jest metodą połączenia, z analizą t 
będzie związane wykazywanie cech wspólnych oraz różnic pomięda 
fuzją a inkorporacją; połączone ze wskazywaniem możliwości o<f
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powiedniego zastosowania przepisów regulujących łączenie przez prze
jęcie do łączenia przez zawiązanie nowej spółki” .

Publiczny obrót papierami wartościowymi. 
Ustrój prawny i procedury 
Jan Garbowski
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996

Pierwsza w literaturze polskiej próba całościowego, monograficz
nego ujęcia problematyki regulowanej ustawą z 22 marca 1991 roku 
-  Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach 
powierniczych. Główną uwagę poświęcono analizie norm prawa ust
rojowego, określających zasady tworzenia, pozycję prawną oraz wza
jemne stosunki pomiędzy podmiotami spełniającymi różne funkcje 
w publicznym obrocie, jak również rozmaitym aspektom prawnop- 
roceduralnym ochrony praw uczestników tego obrotu.

Umowy w obrocie krajowym i międzynarodowym. 
Komentarz. Wzory. Objaśnienia 
Kazimierz Kraczalak
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996

Opracowanie to stanowi próbę przedstawienia w zwięzłym komen
tarzu umów najczęściej występujących w obrocie krajowym i między
narodowym, takich jak sprzedaż, dostawa, umowy z bankiem. Autor 
szczególnie zaakcentował i rozwinął komentarz do ukształtowanych 
w obrocie umów nienazwanych (leasing, franchising, factoring) a także 
omówił stosunkowo nową w Polsce problematykę bankowych kart 
płatniczych. Komentowane umowy zostały zilustrowane odpowiednimi 
wzorami, opatrzonymi objaśnieniami.

Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 
Jerzy Poczobut
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996

Autor omawia leasing jako zjawisko cywilnoprawne analizując 
założenia legislacyjne, podstawową konstrukcję i charakter prawny 
umowy leasingu. Książka wprowadza w problematykę leasingu w sys
temach prawa wybranych państw oraz w międzynarodowym prawie 
handlowym jako zjawiska ekonomicznego, omawia jego strukturę 
i charakter prawny w prawie innych państw, a także analizuje treść
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umów leasingu zawieranych w Polsce, proponując jej model i charakter 
w polskim prawie.

Komentarz do Kodeksu cywilnego 
Księga Trzecia, Zobowiązania
Wydawnictwo Prawnicze, 1996

Książka została opracowana przez zespół znakomitych prawników- 
-cywilistów -  sędziów Sądu Najwyższego. Wcześniej ukazały się 
komentarze do księgi drugiej i czwartej kodeksu cywilnego. Ze wzglę
du na obszar materiału komentarz do tej księgi kodeksu ukaże się 
w dwóch tomach.

Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze 
Jerzy Pieńkos
Wydawnictwo Prawnicze, 1996

Druga edycja słownika została znacznie rozszerzona i uzupełniona. 
Znaleźć można w niej bogaty zasób słów, zwrotów frazeologicznych, 
sentencji i paremii z dziedziny prawa, nauk humanistycznych, społecz
nych, z podaniem objaśnień dotyczących znaczenia i prawidłowości ich 
użycia.

Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego 
Część Pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze 
Tadeusz Ereciński, Jacek Gudowski, Maria Jędrzejewski
Wydawnictwo Prawnicze, 1996

Autorzy położyli nacisk na uregulowania mogące sprawiać trudność 
w praktycznym stosowaniu, kładąc nacisk na zmiany wprowadzon« 
nowelą w 1996 roku i ustawami z lat ubiegłych. Opracowanie mi 
postać klasycznego komentarza, a objaśnienia do poszczególnycl 
artykułów zostały ujęte w numerowane, obszerne tezy. Wykorzystani 
bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraj 
piśmiennictwo prawnicze.

Polska jurysdykcja administracyjna 
Jan Zimmermann
Wydawnictwo Prawnicze, 1996

Książka z pogranicza monografii i komentarza pokazuje działanif 
decyzyjne polskiej administracji publicznej z punktu widzenia prawi;
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materialnego administracyjnego. Każdy rozważany problem został 
odniesiony do konkretnych przepisów kodeksu postępowania administ
racyjnego i do literatury z tego zakresu.

Prawo dla nauczycieli
Wydawnictwo Sejmowe, 1996

W książce wydanej w serii Macrolex znajdują się ujednolicone teksty 
aktów prawnych -  Karty Nauczyciela oraz aktów wykonawczych. We 
wprowadzeniu Jan Zaciura, poseł na Sejm, prezes Zarządu Głównego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego uzasadnia sens dokonanych przez 
Sejm poprawek w noweli do Karty z 1996 roku.

Polecamy:

Kodeks karny oraz ustawy szczególne 
zawierające przepisy karne 
Wybór i opracowanie 
Barbara Stachurska-Marcińczak
Wydawnictwo Prawnicze, 1996

Pozycja będąca uwieńczeniem pięciu lat benedyktyńskiej pracy 
redaktorskiej zawiera -  w jednym zbiorze -  całokształt przepisów 
z dziedziny prawa karnego materialnego: oprócz kodeksu karnego 
zapisy ustaw szczególnych. Akty prawne opracowano zgodnie z zasa
dami według stanu prawnego aktualnie obowiązującego. Kwoty pienię
żne, tj. grzywny, nawiązki, kary pieniężne, zostały odpowiednio przeli
czone i podane w wysokości wynikającej z przepisów ustawy z 1994 
roku o denominacji złotego oraz ustawy z 1995 roku o podwyższeniu 
dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym. 
Książka stanowi cenną pomoc dla praktyków w stosowaniu prawa 
karnego.

Prawo cywilne. Reprint
Zebrał i opracował Zenon Łączyński
Wydawnictwo Prawnicze, 1996

Reprint pozycji wydanej w 1937 roku przez Księgarnię Powszechną. 
Zawiera: Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, Prawo o małżeństwie, 
Kodeks Cywilny Napoleona, Kodeks zobowiązań, ustawy hipoteczne,
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ustawy związkowe. Ustawy z ubiegłego stulecia przytoczono według 
Dzienników Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, 
uwzględniając zmianę pisowni.

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych,
gospodarczych i rejestrowych
Barbara Bryl, Alfred Gola, Tadeusz Żyznowski
Wydawnictwo Prawnicze, 1996

II wydanie pozycji, która cieszyła się powodzeniem wśród czytel
ników. W obecnym wydaniu uwzględniono zmiany dokonane nowelą 
z 1 marca 1996 roku do kodeksu postępowania cywilnego przez 
wprowadzenie apelacji i kasacji. Pod każdym wzorem autorzy, sędzio
wie SN, zamieścili uwagi odautorskie będące rodzajem komentarza, 
powołane też zostały odpowiednie przepisy stanowiące podstawę 
prawną pisma i rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.

Uznanie długu
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996

Celem książki jest próba stworzenia konstrukcji czynności prawnej 
uznania długu, która odpowiadałaby potrzebom wzmożonego obrotu, 
zwłaszcza w sferze obrotu gospodarczego, gdzie instytucja ta pojawia 
się coraz częściej. Autorka przytacza genezę uznania długu odwołując 
się do prawa niemieckiego, szwajcarskiego, angielskiego, kładąc nacisk 
na różnice pomiędzy uznaniem właściwym i niewłaściwym, a także na 
skutki prawne tych czynności dla wierzycieli i dłużników.

Oprać.: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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