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Ukazały się:

Kodeks Handlowy z orzecznictwem SN 
Janusz Strzępka, Ewa Zielińska, Ireneusz Pindel 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997 r.

Opracowanie obejmuje najciekawsze i najważniejsze tezy orzeczeń 
sądów polskich dotyczące Kodeksu handlowego. W wydanym tomie 
zebrano orzeczenia za lata 1934-1995. Orzeczenia uporządkowano 
według chronologii, a całość uzupełnia bogaty wykaz literatury.

Prawo karne -  zagadnienia teorii i praktyki
Andrzej Marek 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997 r.

Opracowanie obejmuje część ogólną i część szczególną prawa 
karnego. Książka zajmuje się nie tylko teorią, ale również uwzględnia 
problemy wykładni i stosowania prawa na tle orzecznictwa Sądu 
Najwyższego. Wykład oparto na analizie rozwiązań prawnych zawar
tych w obowiązującym jeszcze Kodeksie karnym -  z uwzględnieniem 
nowelizacji z lat 1989-1996, oraz rozwiązań przyjętych w nowym 
Kodeksie karnym, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 1998 r.

Ustawa o obligacjach
Ludwik Sobolewski 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997 r.

Autor omówił zasady emitowania i obrotu dłużnymi papierami 
wartościowymi, które mają coraz większy udział w dynamicznym 
rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. Wiele miejsca zajmuje w 
książce analiza problemu emitowania obligacji zamiennych i innych 
opiewających na świadczenia niepieniężne, analiza zabezpieczeń 
wierzytelności wynikających z obligacji oraz trybu i zasad oferowania 
obligacji. Rozwiązania ustawy omówione zostały na tle obowiązują
cych i planowanych regulacji publicznego obrotu papierami wartoś
ciowymi.
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Postępowanie cywilne
Henryk Mądrzak, Dariusz Krupa,
Elwira Marszałkowska-Krześ 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997 r.

Podręcznik zawiera omówienie całości postępowania cywilnego. 
Autorzy uwzględnili najnowsze zmiany w k.p.c, poświęcając szczegól
ną uwagę nowym instytucjom odwoławczym -  kasacji i apelacji.

Umowa najmu lokali
Ryszard Strzelczyk 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997 r.

Książka jest profesjonalnym narzędziem pomocnym przy formuło
waniu zapisów precyzyjnej umowy najmu. Zawiera spójny i przejrzysty 
wzór umowy najmu, z uwzględnieniem najczęściej spotykanych wa
riantów. Autor po każdym paragrafie umowy zamieścił objaśnienia 
prawne, powiązane z problemami, których dotyczą poprzez system 
odniesień. Całość uzupełniają teksty wybranych aktów normatywnych 
i orzecznictwo.

Kazusy z prawa karnego materialnego z rozwiązaniami 
Marek Enerlich, Izabela Nowicka 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997 r.

Książka zawiera 29 kazusów, obejmujących różnorodne zagadnienia 
z zakresu prawa karnego materialnego. Każdy z nich został wnikliwie 
przeanalizowany i rozwiązany. Wykład uzupełniają wykresy graficzne 
oraz indeks rzeczowy. Celem tej pozycji jest kształtowanie umiejętno
ści wyszukiwania faktów istotnych z punktu widzenia rozstrzygania 
określonego problemu.

Najwyższa Izba Kontroli
Andrzej Sylwestrzak 
Dom Wydawniczy ABC, 1997 r.

Publikacja podsumowuje wieloletnie poszukiwania autora wokół 
problematyki kontroli państwowej. Autor przedstawia prace NIK w II 
Rzeczypospolitej oraz po II wojnie światowej. Książkę zamyka opraco
wanie skomplikowanego trybu przygotowania i uchwalenia ustawy z 
23 grudnia 1994 r. o NIK oraz omówienie jej postanowień.
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Prawne aspekty ochrony danych osobowych 
przetwarzanych w systemach informatycznych 
Katarzyna Napierała 
Dom Wydawniczy ABC, 1997 r.

Autorka podejmuje temat ochrony prawnej tak delikatnej materii 
w dziedzinie informacji, jak ochrona danych osobowych przetwarza
nych w systemach informatycznych. Zagadnienie to zostało przed
stawione na gruncie europejskich regulacji prawnych, a także na 
podstawie pierwszego polskiego projektu ustawy o ochronie danych 
osobowych. Całość uzupełniają testy aktów prawnych polskich i mię
dzynarodowych z omawianej dziedziny prawa.

Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym 
i rejestrze zastawów 
Zbigniew Struś, Monika Strus-Wołos 
Dom Wydawniczy ABC, 1997 r.

Autorzy cytują orzecznictwo dotyczące skomplikowanej tematyki 
omawianej w książce, podając miejsce publikacji. Powołują się w ko
mentarzu na literaturę i wskazują na nierozwiązane dotychczas zagad
nienia teoretyczne. Wiele miejsca poświęcono problematyce sposobów 
zabezpieczenia wierzytelności, egzekucji, a także upadłości dłużnika.

Prawo upadłościowe, Prawo o postępowaniu układowym
A

Wprowadzenie Zdzisław Swieboda 
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997 r.

Zbiór zawiera akty prawne -  poczynając od rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe, 
kończąc na rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 10 stycznia 
1995 r. o trybie dokonywania licytacji publicznej ruchomości w po
stępowaniu upadłościowym. Obszerny wstęp Zdzisława Swiebody, 
w którym autor omawia problematykę prawną prawa upadłościowego.

Europejska Konwencja Praw Człowieka 
Wprowadzenie Piotr Hofmański 
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997 r.

Zbiór, poza tekstem samej Konwencji, zawiera teksty Protokołów 
dodatkowych uzupełniających katalog praw i wolności, łącznie z niera-
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tyfikowanym jeszcze przez Polskę Protokołem nr 6. Zamieszczony 
został także Protokół 11, nie tylko nieratyfikowany przez nas, ale 
jeszcze dotąd nie wprowadzony w życie. Całość uzupełnia Europejskie 
porozumienie dotyczące spraw osób uczestniczących przed Komisją 
i Trybunałem w Strasbourgu.

Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym 
Bogusław Ptak
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997 r.

Autor we wstępie do książki wyraża nadzieję, że trzecie już wydanie 
Komentarza dotyczącego tak istotnej aktualnie tematyki będzie z ko
rzyścią zarówno dla zagranicznych inwestorów jak i ich krajowych 
partnerów.

Ubezpieczenia społeczne i zaopatrzenie społeczne w Polsce
Teresa Liszcz
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997 r.

Autorka przedstawiając genezę i rozwój ubezpieczenia społecznego 
oraz źródła prawa ubezpieczeń społecznych omawia całość systemu 
tychże ubezpieczeń w Polsce. Znajdziemy tu różne formy ubezpieczeń: 
na wypadek choroby, macierzyństwa, emerytalno-rentowe, pracow
nicze od następstw wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
a także ubezpieczenia różnych podmiotów: osób prowadzących działal
ność gospodarczą, duchownych, twórców itd. Całość zamyka omówie
nie polskiego ubezpieczenia społecznego w świetle „zabezpieczeń 
społecznych”  w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy 
i w prawie europejskim.

Zarys prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Roman A. Tokarczyk
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997 r.

W przedmowie do książki Wieńczysław J. Wagner pisze: „Przed
sięwzięcie profesora Tokarczyka -  to praca, której w całości nie 
dokonał żaden polski prawnik. Autor miał wszelkie dane ku temu, aby 
dokonać dzieła z powodzeniem. Zna Stany Zjednoczone, gdzie miał 
możliwości zapoznania się z ich prawem na kilku uczelniach. Jest 
autorem szeregu wnikliwych prac z dziedziny prawa. Wielokrotnie 
wykładał wstęp do prawa amerykańskiego na macierzystym uniwer
sytecie” .
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Filozofia Prawa w perspektywie prawa natury 
Roman A. Tokarczyk 
Temida 2, 1997 r.

Dzięki zmianie klimatu politycznego w kierunku liberalizacji, do 
programów nauczania na uniwersytetach powrócił przedmiot pod na
zwą „filozofia prawa” . Brak tego przedmiotu spowodował, że nie ma 
aktualnych podręczników do nauki filozofii prawa. Książka Romana 
A. Tokarczyka wypełnia tę lukę na polskim rynku wydawniczym.

Polecamy:

Rozwód 
Zdzisław Krzemiński
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997 r.

Autor, adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, przedstawia 
w kolejnym wydaniu książki całość problematyki związanej z roz
wodem według stanu prawnego na 4 kwietnia 1997 r. Znajdziemy tu 
omówienie przepisów prawa materialnego i procesowego wraz z orze
cznictwem Sądu Najwyższego w przedstawionej materii. Ponadto 
zamieszczono w książce koszty sądowe oraz przepisy międzynarodo
wego prawa prywatnego i umów międzynarodowych z dziedziny 
rozwodów.

Prawo rzeczowe 
Edward Gniewek 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997 r.

Pozycja zamyka cykl wydawniczy podręczników z zakresu prawa 
cywilnego. Ten wykład obejmuje pełny zakres prawa rzeczowego, ze 
wszystkimi instytucjami. Najobszerniej omówiono problematykę prawa 
własności, dużo miejsca poświęcono nieruchomościom. Całość uzupeł
niają najnowsze poglądy judykatury, wybór literatury przedmiotu oraz 
indeks rzeczowy.
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Kodeks Wydawcy 
Wprowadzenie Andrzej Karpowicz 
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997 r.

We wprowadzeniu czytamy: „Chcielibyśmy (Autor i Wydawcy), aby 
książka ta stała się dla każdego pracownika wydawnictwa prawdziwym 
„niezbędnikiem” . W zbiorku zamieszczono ustawę o prawie autorskim 
oraz szereg innych aktów prawnych regulujących działalność wydaw
niczą; m.in. zarówno załącznik do Konwencji Berneńskiej o ochronie 
dzieł literackich i artystycznych, jak i Statut Polskiej Izby Książki. 
Autor umieścił w zbiorze tak potrzebne praktykom wzory umowy 
wydawniczej i umowy licencyjnej z autorem.

Opracowała: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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