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Paweł Kacprzak 
 
Die Zwangsaussiedlung der Deutschen aus Polen 1945-1949. Organisation und 
Durchführung (Przymusowe wysiedlenie Niemców z Polskich 1945-1949. Or-
ganizacja i przebieg), Łódź 2011, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- 
Ekonomicznej w Łodzi, ss.383, ISBN 978-83-7405-536-9   

 
Książka podejmuje problematykę przymusowych wysiedleń ludności nie-

mieckiej z Polski w latach 1945-1949. Właściwym zagadnieniem opracowania 
w języku niemieckim jest organizacja wysiedleń i ich przebieg – w rozumieniu 
sposobu ich przeprowadzania i warunków administracyjnych w jakich się odby-
ły. W ramach przyjętej cezury chronologicznej i ze względu na skomplikowaną 
materię tematu praca koncentruje się na latach 1946-1947, w których wysiedle-
nia usankcjonowane postanowieniami Umowy Poczdamskiej i późniejszymi 
decyzjami szczegółowymi prawa krajowego miały charakter masowy, zorgani-
zowany i przymusowy. Praca jest interesującym studium, w którym wysiedlenie 
Niemców zostało przedstawione w ujęciu historycznoprawnym. 
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Kazimiera Winiarska, Monika Kaczurak-Kozak 
 
Rachunkowość budżetowa, wydanie III zaktualizowane według nowych rozpo-
rządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, Warszawa 2011, 
Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, ss. 428, ISBN 978-83-264-1311-
7 

  
W książce zaprezentowano ewidencję księgową i sprawozdawczość pro-

wadzoną w organie finansowym i jednostkach budżetowych, tworzonych za-
równo przez jednostki budżetu państwa, jak i samorządu terytorialnego oraz  
w samorządowych zakładach budżetowych. Autorki książki mają nadzieję, że 
zainteresuje ona pracowników księgowości jednostek sektora finansów publicz-
nych. Może być również wykorzystana do prowadzenia zajęć z rachunkowości 
budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na różnych szkoleniach, 
zwłaszcza że zawiera przykłady i zadania rozwiązane, a także do samodzielne-
go rozwiązania. Starano się połączyć teorię i praktykę, aby stworzyć opracowa-
nie bardzo przydatne w codziennej pracy. W 2011 r. będą funkcjonowały do-
tychczasowe formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych 
(jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, fundusze celowe) oraz 
będą się organizować nowe formy organizacyjne (agencje wykonawcze, insty-
tucje gospodarki budżetowej). W podręczniku wyjaśniono ogólnie zasady go-
spodarki finansowej nowych form organizacyjnych oraz szczegółowo specyfikę 
rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżeto-
wych. W książce uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2011 r. Zastosowano 
rozwiązania ujęte w rozporządzeniach, komunikatach i zarządzeniach wyda-
nych w 2010 r. do ustawy o finansach publicznych. 

 
 

Piotr Krzysztof Marszałek 
 
Najwyższe władze wojskowe w systemie ustrojowym II Rzeczypospolitej, Wro-
cław 2011, ss. 403, ISBN 978-83-61370-72-7 

 
Praca przedstawia struktury, organizację i miejsce najwyższych władz 

wojskowych w systemie najwyższych władz publicznych w II Rzeczypospolitej 
w latach 1917-1945. W książce omówiono instytucje ustrojowe, które odgrywa-
ły ważną rolę w przygotowaniach obronnych państwa i społeczeństwa oraz 
organizację sił zbrojnych na wypadek wojny. Pozycja ustrojowa władz woj-
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skowych nie była w okresie międzywojennym przedmiotem badań naukowych. 
Książka jest pierwszym opracowaniem prezentującym organizację i działalność  
najwyższych władz wojskowych w II Rzeczypospolitej ukazującym kierunki 
ewolucji w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w opisywanym ustro-
ju. Poszczególne rozdziały ukazują proces rozwojowy najwyższych władz woj-
skowych, będący wypadkową wielu czynników, takich jak tradycja, obce wzor-
ce, kultura polityczna społeczeństwa, poglądy społeczne i ekonomiczne, system 
partyjny, postawa osób sprawujących najwyższe urzędy w państwie i wojsku  
w omawianym okresie.  


