
Małgorzata Bielawska

Dorobek wydawniczy pracowników
Instytutu Prawa i Administracji za
rok 2010
Studia Lubuskie : prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Sulechowie 7, 371-373

2011



PWSZ   IPiA   STUDIA LUBUSKIE  
Tom VII                    Sulechów 2011 

 

 
 
 
 
 

MAŁGORZATA BIELAWSKA 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

 

Dorobek wydawniczy pracowników 
Instytutu Prawa i Administracji 

2010 
 
 

 
Roman Doganowski 
 
• Gospodarowanie nieruchomościami, Sulechów 2010, Wydawnictwo Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ss. 442, ISBN 978-83-
60792-19-3 

Książka jest skierowana głównie do studentów kierunków związanych 
z gospodarką nieruchomościami, a także do praktyków funkcjonujących na rynku 
nieruchomości. Zawiera solidną podbudowę teoretyczną, opartą na aktualnych 
przepisach prawa. dotyczących – zarówno w wąskim, jak i w szerokim znaczeniu – 
przedmiotu, poczynając od konstytucyjnych gwarancji własności, poprzez podsta-
wy prawa rzeczowego, formy władania nieruchomością, źródła informacji o nieru-
chomościach, pojęcia i definicje dotyczące nieruchomości, zasady gospodarowania 
nieruchomościami państwowymi i samorządowymi, wykonywanie, ograniczanie 
lub pozbawianie praw do nieruchomości, regulacje dotyczące rynku nieruchomo-
ści, obrotu nieruchomościami, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowa-
nia nieruchomościami, a na szczegółowych zasadach gospodarowania niektórymi 
nieruchomościami Skarbu Państwa kończąc. Recenzentami książki są: prof. dr hab. 
Michał Kulesza i prof. dr hab. Marek Szewczyk. 
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Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak 
 
• Rachunkowość budżetowa, Warszawa 2010, Oficyna Wydawnicza Wolters 

Kluwer Polska, ss. 457, ISBN 978-83-7526-720-4 
W książce przedstawiono ewidencję księgową i sprawozdawczość prowa-

dzoną w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych 
i ich gospodarstwach pomocniczych. Praca prezentuje w poszczególnych rozdzia-
łach: teoretyczne zagadnienia finansów publicznych, tendencje rachunkowości 
sektora publicznego, organizację rachunkowości budżetowej, rachunkowość pro-
wadzoną w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz zasady gospodarki 
finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. Omówiono 
korespondencję wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych 
i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planów kont, specyfikę rachun-
kowości jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocni-
czych, ewidencję funduszy pomocowych Unii Europejskiej, kontrolę zarządczą 
i audyt w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, sprawoz-
dawczość budżetową i finansową oraz zarys rachunkowości zarządczej w sektorze 
finansów publicznych. 
 
 
Monika Kaczurak-Kozak 
 
• Podstawy rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów 

budżetowych – zbiór zadań, Sulechów 2010, Wydawnictwo Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, ss. 81, ISBN 978-83-60792-21-6 

Praca przedstawia praktyczne operacje gospodarcze dokonywane w samo-
rządowych jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych. Zagadnienia 
przedstawione w pracy zostały opracowane na podstawie aktualnie obowiązują-
cych przepisów prawnych, z uwzględnieniem nowego rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego, jednostek budżetowych, samorządowych, zakładów budżetowych, państwo-
wych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających sie-
dzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie podzielone jest na 
trzy części. Pierwsza przedstawia podstawy rachunkowości. Obejmuje zadania 
zapoznające z bilansem, jego składnikami, operacjami gospodarczymi oraz ewi-
dencją na kontach księgowych. Druga część zawiera zadania wprowadzające 
w obszar rachunkowości finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów 
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publicznych. Trzecia część przedstawia zadania odnoszące się do specyficznych 
cech rachunkowości samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżeto-
wych. Zadania obejmują ewidencję: aktywów trwałych, rzeczowych aktywów ob-
rotowych, środków pieniężnych, papierów wartościowych, rozrachunków, kosz-
tów, przychodów, funduszy i wyniku finansowego.  
 
 
Leszek Kania  
 
• Przestępstwa przeciwko obowiązkowi wojskowemu i dyscyplinie w polskim 

prawie karnym i praktyce sądów wojskowych w latach 1795-1945. Sulechów 
2010, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 
ss. 512, ISBN 978-83-60792-25-4 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera rys histo-
ryczno- prawny, dotyczący rozwoju polskiego wojskowego prawa karnego i dzia-
łalności sądów wojskowych. Trzy następne prezentują zagadnienia egzekwowania 
posłuszeństwa rozkazowi w Wojsku Polskim, rys organizacyjny sądownictwa woj-
skowego oraz przegląd źródeł prawa wojskowego w czasie rozbiorów, w okresie 
wojen o granice II Rzeczypospolitej oraz w latach II wojny światowej. Rozdział 
piaty przedstawia analizę prawno-porównawczą poszczególnych instytucji prawa 
karnego wojskowego materialnego i procesowego, katalog przestępstw przeciwko 
obowiązkowi wojskowemu i karności oraz zagadnienie konstruowania tych prze-
stępstw w źródłach prawa wojskowego. 


