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Ukazały się

Prawo autorskie i prawa pokrewne
Tekst ustawy z wprowadzeniem J. Błeszyńskiego 
Wydawnictwo Prawnicze 1994

Od dawna oczekiwane, dostosowane do standardów europejskich 
prawo autorskie wzbudza zrozumiałe zainteresowanie prawników. Za
mieszczony w książce tekst nowego prawa autorskiego poprzedzony 
jest obszernym wprowadzeniem profesora Jana Błeszyńskiego, znawcy 
tej dziedziny prawa, który brał czynny udział w opracowaniu projektu 
tej ustawy.

Kodeks cywilny
Aktualny tekst. Omówienie zmian. Skorowidz. 
Wydawnictwo Prawnicze 1994

Jest to VI wydanie tej pozycji. Opracowując omówienie zmian, 
sędzia SN Janusz Pietrzykowski stworzył komentarz do wszystkich 
zmian z lat 1989-1993, ilustrując to bogatym orzecznictwem SN oraz 
wskazując literaturę.

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych 
A. Świątkowski
Wyd. II., Wydawnictwo Prawnicze 1994

Opracowanie obejmuje pełny zbiór wzorów prawidłowo zredagowa
nych i właściwie kierowanych pism w sprawach określonych w tytule 
książki.

Prawo dewizowe z komentarzem 
W. Wojtowicz
Wyd. II., Wydawnictwo Prawnicze 1994

Niniejsze wydanie -  poprawione i uaktualnione według obowiązują
cego stanu prawnego -  zostało znacznie rozszerzone m.in. przez
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omówienie nowego, obowiązującego od lipca 1993 r. ogólnego ze
zwolenia dewizowego, orzecznictwa SN i NSA, dotyczących kwestii 
dewizowych.

Przestępczość gospodarcza i je j zwalczanie 
O. Gómiok 
PWN 1994

Książka wypełnia lukę informacyjną w zakresie przejawów patologii 
w sferze życia gospodarczego w dotychczas nie znanych formach, 
typowych dla gospodarki rynkowej i okresu przechodzenia do tego 
systemu, a także porusza problem zapobiegania i zwalczania przestęp
czości gospodarczej. Oparta jest na bogatej literaturze prawnokamej 
i kryminologicznej rodzimej i zachodnioeuropejskiej oraz dokumentach 
Rady Europy.

Prawo rzeczowe 
J. Ignatowicz 
PWN 1994

Piąte, uaktualnione wydanie znanego i powszechnie od wielu lat 
używanego podręcznika prawa rzeczowego. Jego treść uwzględnia 
zmiany zaszłe w prawie, będące konsekwencją zmian ustrojowych 
w Polsce w ostatnich latach. I tak, omówiona została aktualna koncep
cja własności, a także nowa forma własności, jaką jest własność 
komunalna, uwzględnione zostały nowe uwarunkowania zarządu mie
niem państwowym, gospodarki gruntami i wiele innych.

Od biologii do etyki. Nowe możliwości wiedzy, nowe 
obowiązki człowieka 
J. Bernard 
PWN 1994

Autor w sposób wyjątkowo ciekawy, a zarazem klarowny wprowa
dza czytelnika w zagadnienia bioetyczne. Między innymi: w jakich 
warunkach można przeszczepiać tkanki i organy, jak należy infor
mować pacjentów o chorobach, problemy, które przynosi sztuczne 
zapłodnienie, diagnostyka prenatalna, reanimacja, traktowanie emb- 
rionu ludzkiego (jeg° status). Wszystkie te problemy autor przedstawia 
na podstawie najbardziej typowych przykładów z praktyki medycznej 
oraz pokazuje ich rozwiązania.
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Uczucia i działania. Fragmenty socjologiczne 
V. Pareto 
PWN 1994

Pareto bywa uznawany za jednego z „ojców-założycieli”  socjologii. 
Jego spuścizna zawiera pierwsze całościowe sformułowanie idei sys
temu społecznego, teorii elit i ich krążenia, roli ideologii jako narzędzia 
dążenia do władzy i sprawowania władzy, wprowadzenie rozróżnienia 
prawdziwości teorii naukowych i ich użyteczności społecznej oraz 
podkreślenie związku między uczuciami i działaniami.

Aborcja 
J. Kis
PWN 1994

Książka ukazuje wieloaspektowość problemu aborcji, jest to bowiem 
problem nie tylko moralny i prawny, ale również filozoficzny i polity
czny. Najciekawsze są jednak w książce rozważania etyczne. Czytelnik 
może prześledzić bogatą, wszechstronną, niekiedy zaskakującą ar
gumentację, może też z dystansu ważyć wszystkie racje „za” i „prze
ciw” .

Elementy pragmatyki logicznej 
M. Tokarz 
PWN 1993

Książka jest pierwszą na świecie próbą całościowego przedstawienia 
logicznych aspektów pragmatyki -  najmodniejszego obecnie działu 
semiotyki. Napisana została prostym językiem i jej lektura, z wyjątkiem 
niektórych partii, nie wymaga specjalistycznego przygotowania.

Prawo karne -  Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
Opr. P. Piszczek 
Wydawnictwo „69”

Tom zawiera tezy orzeczeń SN opublikowanych na podstawie 
wszystkich trzech kodeksów: karnego, postępowania karnego i karnego 
wykonawczego, obejmujących lata 1970-1992. Zadaniem niniejszego 
zbioru jest ułatwienie czytelnikowi szybkiego znalezienia poszukiwa
nego orzeczenia. W tym celu tezy orzeczeń Sądu Najwyższego zostały

243



Nowe książki

zamieszczone łącznie z aktualnymi tekstami kodeksów jako komentarz 
do poszczególnych artykułów.

Postępowania cywilne -  Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
Opr. P. Piszczek 
Wydawnictwo „69”

Opracowanie składa się z trzech części, które obejmują: zwięzły 
zarys ewolucji przepisów kodeksu postępowania cywilnego i przepisów 
wprowadzających kodeks postępowania cywilnego, tekst przedmioto
wych ustaw oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego w okresie 
1 I 1965-30 VI 1992.

Prawo cywilne -  Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
Opr. P. Piszczek 
Wydawnictwo „69”

Opracowanie zawiera tekst kodeksu cywilnego, którego stan prawny 
został opracowany na dzień 31 III 1994 r. oraz tezy orzeczeń Sądu 
Najwyższego z okresu 1 I 1965-31 XII 1993.

Prawo rodzinne i opiekuńcze -  Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego 
Opr. P. Piszczek
Wydawnictwo „69”

Tom zawiera całość orzecznictwa Sądu Najwyższego w okresie 
1 I 1965-31 XII 1992 wraz z aktualnym kodeksem rodzinnym i opie
kuńczym. Tezy orzeczeń zostały ułożone pod poszczególnymi ar
tykułami kodeksu, zaś kolejność poszczególnych pozycji wyznaczają 
daty publikacji.
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Sztuka przekonującego mówienia i przemawiania
A. Wiszniewski 
PWN 1994

Praca poświęcona jest trafnym wyborom gwarantującym skuteczne 
komunikowanie się w różnych sytuacjach życiowych. Na polskim 
rynku wydawniczym jest to absolutnie nowatorskie ujęcie, odznaczają
ce się wszystkimi walorami książek atrakcyjnych, przystępnych, łat
wych w odbiorze, budzących zarazem zaufanie do przemyśleń autora 
i podbudowanych solidnym zapleczem erudycyjnym.

Ustawa karna skarbowa z komentarzem 
F. Prusak
Wyd. II., Wydawnictwo Prawnicze 1994

Obecne wydanie zostało rozszerzone, uaktualnione i wzbogacone 
o nowe orzecznictwo SN i NSA. W książce omówiona jest pro
blematyka zarówno materialnoprawna, jak i procesowa.

Prawo celne z komentarzem 
F. Prusak
Wydawnictwo Prawnicze 1994

Książka zawiera -  oprócz ujednoliconego według aktualnego stanu 
prawnego tekstu ustawy -  obszerne objaśnienia i uwagi ujęte w tezy, 
które są zamieszczone pod każdym artykułem ustawy. Książka zawiera 
ponadto wszystkie akty wykonawcze i związkowe.

Kodeks karny wykonawczy z komentarzem 
St. Pawela
Wyd. II., Wydawnictwo „69”

Minęło 20 lat od ukazania się pierwszego wydania komentarza. Od 
tego czasu treść przepisów kodeksu wykonawczego uległa znacznym 
zmianom. Obecne wydanie uwzględnia stan prawny, orzecznictwo 
Sądu Najwyższego oraz dorobek nauki prawa karnego wykonawczego 
według stanu na dzień 30 VI 1993 r.
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Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości 
w Królestwie Polskim (1815-1914)
E. Kaczyńska
Wyd. II., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1994

Jest to pierwsza w polskiej historiografii książka w całości po
święcona historii przestępczości. Po pierwszej edycji tej książki (1982), 
ukazała się, jako jej kontynuacja, książka pt. „Ludzie ukarani. Więzie
nia i system kar w Królestwie Polskim” oraz „Syberia -  największe 
więzienie świata” . Drugie wydanie nie zawiera ilustracji, jest skrócone 
i poprawione, mimo to wydaje się być bardzo cennym przyczynkiem do 
historii prawa polskiego.

Z okazji 50 Rocznicy Powstania Warszawskiego 
polecamy:

książki Wydawnictwa Naukowego PWN

• Janusz Kazimierz Zawodny:
Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego. 
Wywiady.

• Janusz Kazimierz Zawodny:
Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji.

•  pod red. R. Śreniawy-Szypiowskiego:
Powstanie Warszawskie 1.08-2.10.1944. Służby w walce.

• Barykady Powstania Warszawskiego 1944
Opr. i wstępami opatrzył R. Śreniawa-Szypiowski

• Zenon Tarasiewicz:
Wspomnienia żołnierza.

oraz pozycję wydaną przez Komisję Badań Dziejów Warszawy 
Instytutu Historii PAN i Towarzystwa Miłośników Historii 
w „Oficynie Wydawniczej Typografika” 
pt. Testament powstańczej Warszawy.
Wstęp: Marian M. Drozdowski. Wybór i opr. Marian M. Droz
dowski, Danuta Kaczyńska, Maria Wiśniewska.

Oprać. Paw eł Panek
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