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N O W O ŚC I W YD A W N IC TW A P H A W N IC Z E G O
Wydawnictwo Prawnicze uprzejmie informuje, że na rynku księgarskim ukazały
się następujące n o w o ś c i Wydawnictwa Prawniczego, mogące zainteresować śro
dowisko adwokatów:
— Emerytury i renty. Wybór przepisów (s. 392, cena 380 zł)

Publikacja ta jest zbiorem najistotniejszych przepisów prawnych dotyczących
zaopatrzenia emerytalnego i rent. Zawarte są w niej akty główne i wykonawcze
odnoszące się do ogólnej — najszerszej grupy pracowników i ich rodzin, a ponadto
akty odnoszące się do poszczególnych grup zawodowych, a m.in. górników, rolników,
nauczycieli, kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, pracowników PKP,
funkcjonariuszy MO i służby więziennej.
— Z. Radzimowski, Z. Tarasińska: Obowiązki uspołecznionych zakładów pracy w za
kresie ubezpieczeń społecznych (s. 128, cena 180 zł)
Niniejsze wydanie jest trzecim z kolei zaktualizowanym 1 uzupełnionym opraco
waniem poświęconym problematyce obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Ubez
pieczenia te zapewniają nie tylko ubezpieczonym pracownikom, ale także członkom
ich rodzin prawo do świadczeń pienężnych i w naturze, w tym także do świadczeń
leczniczych. Według danych ZUS-u ok. 68,000 zakładów pracy jest ubezpieczonych;
właśnie dla tych zakładów przeznaczone jest to praktyczne vademécum.
— M. Nesterowicz, A. Rembieliński: Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskie
go za rzeczy gości hotelowych (s. 160, cena 250 zł)
Praca stanowi monograficzne opracowanie zagadnienia odpowiedzialności cywil
nej zakładów hotelarskich i innych podobnych jednostek, takich jak np. zakłady
kąpielowe, przedsiębiorstwo wagonów sypialnych, przedsiębiorstwo żeglugi, czy osób
prowadzących campingi, za rzeczy gości i klientów.
— Ustawa karna skarbowa oraz przepisy wykonawcze i(s. 136, cena zł 16.0)

Praca jest zbiorem przepisów obejmująca jednolity tekst (z 1984 r.) ustawy kar
nej skarbowej z dn. 26 października 1971 r. i wydane na jej podstawie akty wy
konawcze. Jednolity tekst uwzględnia wszystkie zmiany ustawodawcze, jakie były
dotychczas wprowadzone do tej ustawy, a więc w okresie ostatnich 13. lat.
— S. Córa: Zwrot sprawy do uzupełnienia postępowania przygotowawczego w pol
skim procesie karnym (s. 228, cena 350 zł)
Książka stanowi wszechstronną analizę instytucji sądowego zwrotu sprawy do
uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Jest ona szczególnie cenna dla prak
tyki prawniczej ze względu na próbę znalezienia odpowiedzi na występujące często
w praktyce sądowej problemy z tym związane.
— Kodeks postępowania cywilnego (s. 448, cena 350 zł)

Zbiór ten zawiera tekst kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów wpro
wadzających ten kodeks — opracowany według aktualnego stanu prawnego,
z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na końcu zamieszczono skorowidz artyku
łowy, który 'ułatwi czytelnikowi odszukanie potrzebnych przepisów.
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— E. Smoktunowicz: Encyklopedia obywatela PRL (s. 600, cena 950 zł)
Encyklopedia ta zawiera informacje o obowiązującym prawie administracyjnym
z którym obywatel styka się na co dzień, oraz wskazówka praktyczne co do czyn
nego uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym. Wykład jest jasny, zrozu
miały, a język prosty. Jest to książka użyteczna dla każdego obywatela, gdyż po
szerza wiedzę o prawie administracyjnym, informuje i poucza.
— M. Delekta, J. Luty: Ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych (s. 112,
cena 150 zł)
W pracy autorzy omawiają nowy system zaopatrzenia emerytalnego rolników
indywidualnych, tzn. warunki, jakie musi spełniać rolnik, aby mógł nabyć prawo
do emerytury lub renty. Omówiono ponadto warunki wymagane do uzyskania
świadczeń emerytalnych przez małżonka rolnika i jego domowników oraz świad
czenia należne rolnikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na
chorobę zawodowTą. Na końcu pracy zamieszczone są teksty ustawy i rozporządzeń
normujących zagadnienia emerytalno-rentowe.

