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Nowe Książki

Ukazały się:

Samorząd terytorialny w RP 
Zbigniew Leoński
Wydawnictwo C.H. Beck 1998

Autor, profesor nauk prawnych Uniwersytetu im. A. M ickiewicza 
w Poznaniu, przedstawia swoje wieloletnie doświadczenia dydaktycz
ne. Praca przeznaczona jest głównie dla studentów wydziałów prawa 
i administracji, choć mogą z niej korzystać praktycy i osoby związane 
z samorządem terytorialnym. Podręcznik przedstawia węzłowe zagad
nienia ustroju samorządu terytorialnego, koncentrując się na ma
terialnym prawie administracyjnym związanym z funkcjonowaniem 
samorządu. W sposób celowy pominięto sprawy jego gospodarki 
finansowej, ponieważ autor jest zdania, że wymaga to odrębnego 
opracowania. W książce uwzględniono stan prawny na koniec grudnia 
1997 r.

Zawieranie umów sprzedaży 
według Konwencji Wiedeńskiej 
Wojciech Kocot
Wydawnictwo C.H. Beck 1998

Sprzedaż zajmuje nie tylko czołowe miejsce wśród ogółu między
narodowych transakcji handlowych, lecz również stanowi zasadniczy 
czynnik bezpośrednio wpływający na dynamikę wzrostu i postępu 
technicznego w takich dziedzinach, jak transport, telekomunikacja czy 
technologia produkcji. Unifikacja reguł rządzących międzynarodową 
sprzedażą towarów nabrała również wymiaru politycznego. Podstawo
wą funkcją Konwencji Wiedeńskiej z 1980 r. jest wyłączenie kontrak
tów międzynarodowej sprzedaży towarów spod rządów wewnętrznych 
uregulowań prawnych i poddanie ich regulacji jednolitych i powszech
nie akceptowanych norm międzynarodowych. Usuwa to wiele prze
szkód i trudności, a konwencja jest elementem harmonizacji prawa 
międzynarodowych kontraktów sprzedaży.
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Prawo wekslowe i czekowe -  komentarz 
Marek Czarnecki, Lidia Bagińska
Wydawnictwo C.H. Beck 1998

Komentarz został napisany przez praktyków, adwokata i radcę 
prawnego, i jest odzwierciedleniem trudności i barier, na jakie natrafili 
autorzy w pracy zawodowej -  przy okazji stosowania weksla lub czeku. 
Prawo wekslowe i czekowe obowiązuje od 1936 r. w niezmienionej 
formie, ale nadal praktyczna wiedza o tych papierach wartościowych 
jest niezadawalająca, co przy błędnym wypełnieniu dokumentów może 
spowodować znaczne straty materialne. Komentarz jest największym 
od czasów przedwojennych kompendium wiedzy o ciekawych 
i wszechstronnych możliwościach zastosowań czeków i weksli. Z jed
nym zastrzeżeniem, że robi się to profesjonalnie. Dlatego książka 
powinna zainteresować środowiska prawnicze, służby finansowe, ban
kowców itp.

VAT w orzecznictwie NSA 
Juliusz Kamiński, dr Wojciech Maruchin
Wydawnictwo C.H. Beck 1998

W ostatnich dwóch latach Naczelny Sąd Administracyjny podjął 
wiele interesujących rozstrzygnięć w zakresie podatku od towarów 
i usług, które omówione zostały w niniejszym opracowaniu. Spory 
interpretacyjne występowały dotychczas między organami podatkowy
mi oraz podatnikami. W kilku przypadkach NSA mając wątpliwości 
dotyczące prawidłowego rozumienia skomplikowanych przepisów 
o VAT zwracał się do Sądu Najwyższego o dokonanie stosowanej 
wykładni. Rozstrzygnięcia NSA oraz SN w wielu przypadkach przy
czyniają się do ukształtowania powszechnej interpretacji (tj. organów 
podatkowych i podatników VAT) konkretnych przepisów. Dlatego 
znajomość orzecznictwa NSA w tym zakresie jest niezbędna do 
prawidłowego stosowania przepisów o VAT.

Publiczne prawo gospodarcze -  przepisy i orzecznictwo 
Kazimierz Bandarzewski, Leszek Ligęza
Kantor Wydawniczy Zakamycze 1998

Zbiór zawiera akty normatywne z zakresu publicznego prawa gos
podarczego. Jest ono stosunkowo „młodym” działem prawa, w Polsce 
rozwijającym się bardzo dynamicznie, w miarę transformacji systemu 
gospodarczego. Adresatami tej publikacji są przede wszystkim studenci
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prawa, administracji, zarządzania i ekonomii. Zbiór tekstów aktów 
prawnych jak  i orzeczeń -  wraz z fragmentami ich uzasadnień -  powi
nien zainteresować również praktyków: sędziów, radców prawnych, 
adwokatów.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -  komentarz 
Wiesław Skrzydło
Kantor Wydawniczy Zakamycze 1998

Autor skrupulatnie analizuje i komentuje poszczególne rozdziały 
i artykuły nowej Konstytucji. W sposób przemyślany koncentruje się na 
zagadnieniach prawnych, unikając polemik. Wydawnictwo Zakamycze 
przygotowuje kolejną pozycję tego autora: „Ustrój polityczny Rzeczy
pospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”

Karty płatnicze 
Marcin Smaga
Kantor Wydawniczy Zakamycze 1998

Karty płatnicze na polskim rynku usług finansowych są już zjawis
kiem powszechnym. Nie są jednak u nas częstym przedmiotem roz
ważań doktryny. Pogłębiona analiza prawna przydałaby się zarówno jej 
posiadaczowi, wierzycielowi i emitentowi karty. Dlatego stworzenie 
normatywnego modelu ochrony prawnej uczestników transakcji jest 
bardzo ważne. Autor rozważa zagadnienie odpowiedzialności posiada
cza karty płatniczej oraz innych podmiotów rozliczenia. Postuluje 
konieczność specjalnego uregulowania statusu prawnego emitenta kar
ty.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie 
Jacek Gołaczyński
Wydawnictwo Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej

Po 1990 r. nastąpił w Polsce szybki rozwój prawnych form zabez
pieczeń wierzytelności -  osobowych i rzeczowych. Przy zabezpiecze
niu osobowym obok dłużnika głównego pojawia się inna osoba np. 
poręczyciel. Zabezpieczeniami rzeczowymi są obecnie zastaw i hipo
teka, kaucja, zastrzeżenia prawa własności rzeczy sprzedanej i prze
właszczenie na zabezpieczenie. Tej ostatniej formie rzeczowego zabez
pieczenia wierzytelności poświęcona jest niniejsza praca.
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Polecamy:

Legalizacja krajowych dokumentów 
Paweł Czubik
Kantor Wydawniczy Zakamycze 1998

Legalizacja krajowa to czynności legalizacyjne, mające doprowadzić do 
dopuszczenia danego dokumentu do obrotu prawnego w innym państwie 
niż państwo jego powstania. Dokonywana ona być może zarówno wzglę
dem polskich dokumentów urzędowych, jak i wobec dokumentów za
granicznych. Podstawową formą legalizacji krajowej, której poświęcone są 
głównie rozważania autora jest legalizacja konsularna.

Prawo amerykańskie 
Roman Tokarczyk
Kantor Wydawniczy Zakamycze 1998

Praca uwzględnia podstawowe działy prawa. System amerykański 
jest nader złożony i posiada konary główne i boczne. Najważniejsza jest 
gałąź prawa konstytucyjnego. Całość przypomina potężne, rozgałęzio
ne drzewo. Książka omawia w poszczególnych rozdziałach ponadto 
prawo własności, zobowiązań i deliktów, handlowe, antymonopolowe, 
ochrony konsumentów, podatkowe. Pracę zamykają rozdziały poświę
cone edukacji amerykańskich prawników.

Instytucje prawa bankowego w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego i sądów powszechnych 
Urszula Krzemińska
Dom Wydawniczy ABC

Książka przybliża tematykę prawa bankowego, a zwłaszcza in
stytucji bankowych -  w tym prawnych form zabezpieczenia spłaty 
kredytów. Omówiono aktualne zmiany w prawie bankowym i przepi
sach wykonawczych, które weszły z dniem 1 stycznia 1998 r. Dużo 
uwagi poświęcono zasadom udzielania kredytów przez banki oraz 
prawnym zabezpieczeniom ich spłaty. Książka zawiera obszerne ze
stawienie orzecznictwa sądowego na tle instytucji bankowych. Praca 
jest przeznaczona dla pracowników banków, instytucji finansowych 
oraz studentów prawa i bankowości.

Opracowała: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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