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K O M U N I K A T

Wydawnictwo Prawnicze informuje, że na rynku księgarskim znajdują
się jeszcze następujące aktualne publikacje mogące zainteresować środo
wisko adwokatów:
— M. Antoniszyn, A. Marek: Prostytucja w świetle badań kryminologicz- 

uych (1985, cena 180 zł.)
— M. Domagała: Kontrola zgodności prawa z konstytucją w europejskich 

państwach socjalistycznych (1986, cena 250 zł.)
— Emerytury i renty. Wybór przepisów (1986, cena 380 zł.)
— A. Gaberle: Wypadki drogowe. Aspekty kryminologiczne (1968, cena 

550 zł.)
— T. Górzyńska, J. Łętowski: Urzędnicy, adm inistracji państwowej (1986, 

cena 150 zł.)
— S. Jezierski, H. Konstanta-Brus, J. Rostkowski, B. 2ukowski: Nowe 

ustawodawstwo rolne (1986, cena 200 zł.)
— S. Kania: Proces zbrodniarzy z M ajdanka (1987, cena 120 zł.)
— J. Kochanowski: Subiektywne granice sprawstwa i odpowiedzialności 

karnej (1985, cena 150 zł.)
— Kodeks karny oraz ważniejsze ustawy dodatkowe (oprać. M. K. Piasec

kiej, 1987, cena w oprawie twardej 900 zł., w oprawie broszurowej 
750 zł.)

— Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie 
Arbitrażowym (1987, cena 150 zł.)

— T. Kolarczyk, J. Kubiak, P. Wierzbicki: Przestępczość kobiet (1984, 
cena 200 zł.)

— M. Lubelski, J. Stanik, L. Tyszkiewicz: Wybrane zagadnienia psycho
logii dla prawników (1986, cena 450 zł.) f

— J. Ławrynowicz, S. Nowak: Ubezpieczenia komunikacyjne. Teksty prze
pisów. Orzecznictwo. Komentarz (1987, cena 550 zł.)

— J. Mazur: Planowanie tworzenia prawa w państwie socjalistycznym 
(1986, cena 250 zł.)

— M. Nesterowiez, A. Rembieliński: Odpowiedzialność cywilna zakładu ho
telarskiego za rzeczy gości hotelowych (1986, cena 250 zł.)

— J. Okolski: Model prawny obrotu związanego z handlem zagranicznym 
(1987, cena 300 zł.)

— M. Pochwicka: Podróżne służbowe krajowe i zagraniczne (1986, cena 
200 zł.)

— Prawo wekslowe i prawo czekowe oraz przepisy wykonawcze i związ
kowe (wstęp i oprać. A. Wiśniewski, 1987, cena 270 zł.)



174 Sprostowanie N r 12(360)

— Z. Radzimowski, Z. Taraaińska: Obowiązki uspołecznionych zakładów 
pracy w zakresie ubezpieczeń społecznych (1986, cena 180 zł.)

•— E. Radziszewski: Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska. Ko
mentarz. Przepisy wykonawcze (1987, cena 600 zł..)

— S. Sawicki: Prawo państwa do regulowania międzynarodowego ruchu 
osobowego (1986, cena 230 zł.)

— J. Skoczylas: Cywilnoprawne środki ochrony środowiska (1986, cena 
300 zł.)

— J. Służewski: Postępowanie administracyjne (1982, cena 100 zł.)
— S. Surowiec: Prawo wodne. Komentarz (1981, cena 75 zł.)
— Urzędnik państwowy. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych 

oraz przepisy wykonawcze (1985, cena 100 zł.)
— Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu 

terytorialnego oraz przepisy wykonawcze (1985, cena 75 zł.)
— S. Waltoś: Świadek w procesie sądowym (1985, cena 450 zł.)

S P R O S T O W A N I E

W numerze 7—8 „Palestry” z 1987 r. prostuje się niniejszym 
następujące błędy:

1. na str. 38 w wierszu 8 od dołu zamiast wyrazu „pogląd” 
powinno być „przegląd”.

2. na str. 40 w wierszy 18 od dołu zamiast wyrazu „generalissi
musa” powinno być „generalisty”.


