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Wydawnictwo Prawnicze uprzejmie informuje, że na rynku księgarskim znajdują
się jeszcze następujące publikacje mogące zainteresować środowisko adwokatów:
— S. Waltoś: Świadek w procesie sądowym (rok wyd. 1985 cena 450 zł)
— K. Pietrzykowski: Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie
międzynarodowym (1985 r. cena 130 zł)
— Trzepisy o radcach prawnych (1985 r. cena 75 zł)
— J. Kochanowski: Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności (1985 r.
cena 150 zł)
— H. Nowogródzki: Ze wspomnień warszawskiego adwokata (1986r, cena 150 zł)
— K. Krzekotowska, J. Krzekotowski: Spółdzielcze prawo mieszkaniowe (1983 r.
cena 300 zł)
— E. Łętowska, C. Łętowski: Komentarz do ogólnych warunków umów konsu-menckich (1980 r. cena 290 zł)
— M. Lubelski, J, Stanik, L. Tyszkiewicz: Wybrane zagadnienia psychologii dla
prawników (1985 r. cena 450 z!)
— F. Zedler: Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze (1986 r. cena 180 zł)
— M. Pochwicka: Podróże służbowe krajowe i zagraniczne (1985 r. cena 200 zł)
— S. Jezierski, H. Konstanta-Brus, J. Rostkowski, B. Żukowski: Nowe ustawodaw
stwo rolne (1986 r. cena 200 zł)
— J. Skoczylas: Cywilnoprawne środki ochrony środowiska (1986 r. cena 300 zł)
— Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prze
pisy wykonawcze (1986 r. cena 85 zł)
— S. Sawicki: Prawo państwa do regulowania międzynarodowego ruchu osobowego
(1986 r. cena 230 zł)
— Emerytury 1 renty. Wybór przepisów (1986 r. cena 380 zł)
Wymienione książki Czytelnicy mogą również zamawiać bezpośrednio w Wy
dawnictwie Prawniczym (adres: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa). Zamówienia
będą realizowane przez księgarnie PP „Domu Książki”.
Wydawnictwo Prawnicze informuje, że w pierwszym półroczu 1987 r. planuje
wydanie m.in. następujących publikacji mogących zainteresować środowisko adwo
katów:
— J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski: Kodeks kamy. Komentarz
— Kodeks karny oraz ważniejsze ustawy dodatkowe (oprać. M. K. Piaseckiej)
— Kodeks postępowania cywilnego
— Kodeks rodzinny i opiekuńczy
— S. Córa: Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w pol
skim procesie karnym
— J. Andrejew: Kwalifikacja prawna czynu przestępnego
— M. Kolejwa: Rodzinne uwarunkowania zachowań przestępczych
— E. Radziszewski: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska
— Z. Trybulski: Bibliografia prawa i postępowania cywilnego T. V. (1976—1981)
— B. Bladowskii Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

