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Zapowiedzi

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego -  1994 r. cz. II
BWP „IUSTITIA”  Wydawnictwo „69” , 1995

Zwiększająca się rola prawa konstytucyjnego sprzyja zainteresowa
niu orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Naprzeciw temu wy
chodzi ta publikacja, która jest urzędowym zbiorem orzeczeń Trybuna
łu Konstytucyjnego. Tom ten opracowany został przez Zespół Orzecz
nictwa Trybunału Konstytucyjnego. Przejrzystości i łatwości w po
sługiwaniu sprzyja skorowidz alfabetyczno-rzeczowy, ułatwiający zna
lezienie potrzebnego orzeczenia oraz skorowidz aktów normatywnych.

Zaktualizowane orzecznictwo 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, 
t. 1 i 2
A. Wróblewski
BWP „IUSTITIA” , Wydawnictwo „69” , 1995

Publikacja jest przeglądem orzecznictwa Naczelnego Sądu Adminis
tracyjnego opublikowanego w zbiorze urzędowym w latach 
1981-1990. Pominięto w niej te orzeczenia, które z różnych powodów 
straciły swą aktualność. Wydanie zaopatrzone jest w twarde płócienne 
okładki, zawiera skorowidze artykułowe i alfabetyczno-rzeczowe.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu 
Administracyjnego -  Egzekucja sądowa i administracyjna 
E. Smoktunowicz
BWP „IUSTITIA” , Wydawnictwo „69” , 1995

Publikacja opracowana jest przez znanego specjalistę z zakresu 
prawa administracyjnego. Składa się z rozdziału, będącego teoretycz
nym opracowaniem istoty egzekucji i zasad postępowania egzekucyj
nego, oraz dwóch tomów zasadniczych egzekucji administracyjnej 
i egzekucji sądowej. Każdy z tych tomów zawiera: ewolucję przepisów 
prawa, teksty ustaw i aktów wykonawczych, przepisy związkowe oraz 
orzecznictwo sądowe. Całość liczy ok. 500 stron.
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Ustawa karna skarbowa -  Ewolucja. Tekst. Orzecznictwo.
L. Ciulkin, P. Piszczek
BWP „IUSTITIA” , Wydawnictwo „69” , 1995

Publikacja prezentuje orzecznictwo Sądu Najwyższego odnoszące 
się do ustawy karnej skarbowej. Opracowanie składa się z trzech części 
obejmujących: zwięzły zarys ewolucji ustawy, aktualny tekst ustawy 
oraz odnoszące się do ustawy orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Wybór.
S. Pawela, K. Działocha
BWP „IUSTITIA” , Wydawnictwo „69” , 1995

Publikację tę należy polecić nie tylko ze względu na to, że 
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wywiera coraz większy 
wpływ na naszą rzeczywistość, ale również ze względu na Autorów, 
byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy podjęli się 
trudu opracowania wyboru orzecznictwa Trybunału K onstytucyj
nego za lata 1986-1993. W obec braku dostępności na rynku orze
czeń Trybunału Konstytucyjnego z lat osiem dziesiątych, pozycja ta 
jeszcze bardziej zyskuje na atrakcyjności. W ybór zawiera kom en
tarz, a w celu ułatwienia korzystania zaopatrzony jest w skorowidz. 
Całość licząca ok. 1300 stron oprawiona jest w twarde, płócienne 
okładki.

Ustawa o zobowiązaniach podatkowych -  Tekst. Ewolucja. 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego. 
Piśmiennictwo w sprawach podatkowych.
M. Kubalica
BWP „IUSTITIA” , Wydawnictwo „69” , 1995

Publikacja obejmuje orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, opublikowane 
w zbiorach urzędowych i odnoszące się do ustawy o zobowiązaniach 
podatkowych. Dodatkowo przedstawiono niepublikowane orzeczenia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Opracowanie składa się z sied
miu części, które obejmują: ewolucję przepisów przedmiotowej usta
wy, obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego ustawy, aktualny tekst ustawy wraz z odesłaniami do 
konkretnych orzeczeń SN, NSA i TK, zbiór konkretnych orzeczeń 
z uzasadnieniami (orzeczenia niepublikowane przedstawiono bez uza
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sadnień) poprzedzony informacją o ich rodzaju i miejscu publikacji 
oraz odnosząca się do szeroko rozumianej problematyki podatkowej 
bibliografia prawnicza.

Umowne nabycie własności ruchomości 
W.J. Katner
Wydawnictwo Prawnicze, 1995

Jest to drugie wydanie książki, która zyskała bardzo wysoką ocenę 
czytelników. Obecne wydanie uwzględnia wszelkie zmiany stanu 
prawnego zaszłe po 1992 r., kiedy to ukazało się pierwsze wydanie 
książki. Autor omawia nie tylko umowne nabycie własności, ale także 
te zdarzenia, z których obowiązek przeniesienia własności wynika. 
Książka jest nie tylko solidnym teoretycznoprawnym opracowaniem 
problematyki nabycia własności ruchomości, ale uwzględnia również 
stanowisko praktyki, tj. orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Kodeks wykroczeń
Wydawnictwo Prawnicze, 1995

Jest to XIII wydanie kodeksu wykroczeń wraz z przepisami wprowa
dzającymi. Całość poprawiona i uaktualniona według stanu prawnego 
na luty 1995 r.

Prawo spadkowe. Komentarz
E. Skowrońska 
Wydawnictwo Prawnicze, 1995

Jest to jeden z czterech tomów planowanego przez Wydawnictwo 
Prawnicze pełnego komentarza do kodeksu cywilnego, którego ostatnie 
wydanie (trzytomowe) ukazało się w 1972 r. Autorzy komentarza 
wywodzą się z kręgu sędziów Sądu Najwyższego i profesorów Uniwer
sytetu Warszawskiego. W roku 1995 ukaże się komentarz do księgi 
czwartej kodeksu cywilnego -  Spadki autorstwa E. Skowrońskiej. 
Opracowanie będzie miało charakter klasycznego komentarza. Pozo
stałe tomy będą ukazywać się sukcesywnie, jednakże nie w porządku 
chronologicznym odpowiadającym systematyce kodeksu.

Wzory pism dla spółdzielni
R. Portalski 
TWIGGER S.A., 1995
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Przewodnik kredytowy dla bankowców
R. Patterson 
TWIGGER S.A., 1995

Zmiany, jakie w Polsce zaszły miały szczególne znaczenie dla 
funkcjonowania polskiego systemu bankowego. Przejście polskich 
banków od pasywności do działania wymaga fachowej wiedzy, którą 
pragnie się podzielić przebywający od 1992 r. w Polsce Kanadyjczyk 
R. Patterson. Autor zajmuje się problemem udzielania rozsądnych 
kredytów i uzyskiwaniem ich spłat. Koncentruje się na banku komer
cyjnym, zorientowanym na małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ukazały się

Weksel w obrocie zagranicznym, t. /.
I. Heropolitańska 
TWIGGER S.A., 1994

Obecnie w świecie istnieją dwa systemy wekslowe -  system prawny 
oparty na konwencjach genewskich z 1930 r. oraz system prawny 
oparty na brytyjskiej ustawie o wekslach. Tom pierwszy obejmuje 
przepisy wekslowe tych państw, które ratyfikowały konwencje genews
kie i dostosowały do nich swoje przepisy oraz tych państw, które 
konwencji nie ratyfikowały, a mimo to ich przepisy wekslowe oparte są 
na konwencjach genewskich. Opracowanie ustaw wekslowych po
szczególnych państw poddane zostało różnemu stopniowi szczegóło
wości w zależności od roli weksla w danym państwie oraz wielkości 
obrotu wekslowego między tymi państwami a Polską. Książka może 
zatem stanowić wstęp rozległej problematyki -  weksel w obrocie 
zagranicznym. Niewątpliwym walorem książki jest jej aktualność.

Wszystko o VAT, t. II.
TWIGGER S.A., 1995

Jest to zbiór wywiadów na temat podatku od towaru i usług 
przeprowadzonych przez K. Jędrzejewską z prof. dr. hab. W. Modzele
wskim, twórcą tej ustawy podatkowej. Niezwykłość tego zbioru polega 
na tym, że stanowi on kompendium wiedzy o VAT, szczególnie dla 
tych, którzy mając już pewne podstawy, chcą pogłębić wiedzę w tym 
zakresie. W tomie omówiono najnowsze zmiany przepisów a także 
praktyczne rady związane z wypełnianiem faktur VAT.
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Karta Nauczyciela. Ustawa o systemie oświaty.
Tekst. Ewolucja. Orzecznictwo.
K. Daszkiewicz, B. Piszczek, P. Piszczek 
BWP „IUSTITIA” , Wydawnictwo „69” , 1995

Opracowanie prezentuje orzecznictwo Sądu Najwyższego opub
likowane w zbiorze urzędowym odnoszące się do ustaw: Karta 
Nauczyciela oraz do ustawy o systemie oświaty. Publikacja składa się 
z pięciu części, które obejmują: zwięzły zarys ewolucji poszczegól
nych kompleksów przepisów zakreślonych tytułem książki, teksty 
Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty, orzecznictwo Sądu 
Najwyższego.

Obrót nieruchomościami. Przepisy, orzecznictwo 
E. Pluta
Wydawnictwo Prawnicze, 1995

K siążka je s t zbiorem  przepisów  regulujących w szerokim  za
kresie obrót nieruchom ościam i. Zaw iera ona ujednolicony tekst 
ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntam i i w yw łaszczaniu n ierucho
m ości, uw zględniający w szystkie zm iany ustawodawcze, które 
ukazały się ju ż  po ogłoszeniu tego jednolitego  tekstu. Poszczegól
ne przepisy ustaw y bogato kom entow ane są orzecznictw em  N acze
lnego Sądu A dm inistracyjnego, a także Trybunału K onstytucyj
nego. Oprócz tego w zbiorze zam ieszczono teksty przepisów  
wykonaw czych.

Kodeks postępowania administracyjnego.
Aktualny tekst i orzecznictwo.
W. Abramowicz, R. Hausner, A. Kabat, J. Kasprzak,
E. Mzyk, J. Semeniuk 
Wydawnictwo Prawnicze, 1995

Zbiór składa się z aktualnego tekstu omawianego kodeksu oraz 
bogatego orzecznictwa zgrupowanego pod poszczególnymi przepisami, 
opracowanego przez zespół autorów, składający się z sędziów Naczel
nego Sądu Administracyjnego. Autorzy ci podjęli się trudu zanalizowa
nia wszystkich wydanych dotychczas orzeczeń Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego, wyeliminowania tych orzeczeń, które przez później
szą linię orzecznictwa nie zostały zweryfikowane oraz usystematyzo
wania materii orzeczniczej według poszczególnych przepisów wspo
mnianego kodeksu.
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Ustawa karna skarbowa z komentarzem
F. Prusak
Wydawnictwo Prawnicze, 1995

Jest trzecie wydanie tego komentarza, który spotkał się z wysoką 
oceną odbiorców. Obecne wydanie zostało rozszerzone, uaktualnione 
i wzbogacone o nowe orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyj
nego i Sądu Najwyższego. W książce omówiona jest problematyka 
zarówno materialnoprawna jak i procesowa.

Na granicy życia i śmierci
B. Hołyst
Wydawnictwo „69” , Agencja Wydawnicza „Cindrella Books” , 1995 

Jest drugie rozszerzone wydanie książki znanego autora, utrzymane 
w tej samej co inne jego książki konwencji. Tematem książki są 
podstawowe problemy człowieka żyjącego we współczesnym świecie, 
a związane z problematyką życia i śmierci.

Zakres problemów objętych analizą jest szeroki. Uwzględnione 
zostało możliwie całościowe spektrum zjawisk stanowiących zagroże
nie dla zdrowia i życia człowieka, tak w sensie biologicznym, jak 
i w wymiarze psychologicznym i społecznym.

Słownik prawniczy niemiecko-polski
BWP „IUSTITIA” , 1995

Autorami słownika jest zespół prawników z Uniwersytetu Wrocławs
kiego. Słownik powstał we współpracy z prawnikami niemieckimi. Zawiera 
około 30000 haseł i obejmuje wszystkie dziedziny i ważniejsze instytucje 
prawne. Jest to pierwszy tak obszerny słownik prawniczy niemiecko-polski.

Nowe prawo dewizowe 
R. Pyzel
Zarządzenia i Finanse, 1994

Książka w sposób bardzo przystępny przedstawia i wyjaśnia zmiany 
w polskim prawie dewizowym, jakie zaszły na skutek uchwalenia ustawy 
z dnia 18 listopada 1994 r. Autor wiele miejsca poświęca nowym 
określeniom i instytucjom prawa dewizowego, modyfikacjom w zakresie 
obowiązków dewizowych i ograniczeń dewizowych. W książce znajduje 
się również tekst ustawy z 18 listopada 1994 r. -  Prawo dewizowe. Na 
marginesie dodać należy, że Autor jest obecnie doradcą Ministra Finan
sów i pracuje w Departamencie Polityki Dewizowej.
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Sergiusz Witte. Biografia polityczna 
L. Jaśkiewicz
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

Książka jest biografią polityczną jednej z najwybitniejszych postaci 
rosyjskiej sceny politycznej z przełomu XIX i XX wieku. O latach 
działalności S. Wittego na stanowisku ministra finansów pisano jako 
o „erze W ittego” , mając na uwadze jego reformy finansowe, sukcesy 
w dziedzinie uprzemysłowienia i rozbudowy kolei. Przemiany ustrojo
we, jakie zainicjował i przeprowadził w latach 1905-1906, sprawując 
urząd premiera pierwszego w dziejach Rosji rządu „gabinetowego” , 
budziły podziw wielu historyków. Książka rzuca światło na losy 
monarchii rosyjskiej w jej schyłkowym okresie.

Teoria i praktyka terminologii 
H. Felber, G. Budin
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

Trudno przecenić rolę i znaczenie terminologii w pracy prawnika 
przy błyskawicznie postępującej specjalizacji języka. Książka wprowa
dza w teorię i praktykę działalności terminologicznej wychodzącej od 
pojęć oraz w teorię zasad terminologicznych. Zapoznanie się z tą 
książką powinno przyczynić się do lepszego zrozumienia różnic i podo
bieństw w sposobach ujmowania działalności terminologicznej wy
chodzącej od pojęć lub od znaków językowych, mimo dosyć her
metycznego języka książki.

Stosunki międzynarodowe -  geneza, struktura, 
funkcjonowanie 
red. E. Haliżak i R. Kuźniar
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994

Książka jest podręcznikiem akademickim, a ambicją Autorów było 
zaprezentowanie systematycznej i uporządkowanej wiedzy o życiu 
międzynarodowym. Książka ma charakter propedeutyczny, ułatwiający 
pojmowanie i ewentualne dalsze studiowanie stosunków międzynaro
dowych. Zaletą książki jest prosty język, jakim posługują się Autorzy 
wyjaśniając skomplikowane zjawiska stosunków międzynarodowych. 
Na podkreślenie zasługuje prezentacja kilku stanowisk teoretycznych 
w ujmowaniu problematyki stosunków międzynarodowych, a tym 
samym przełamanie panującego w tej dziedzinie paradygmatu marksis
towskiego.
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Teoria retoryki bizantyńskiej 
H. Cichocka
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1995

Książka jest rezultatem własnych badań Autorki i badań nad najnow
szą literaturą przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem badań, 
zawartych w literaturze austriackiej i amerykańskiej. Autorka przed
stawiła oryginalną, pierwszą w Polsce a zarazem na świecie, teorię 
retoryki bizantyńskiej, ilustrując jej wykład analizą głównych tekstów 
źródłowych, tj. traktatów bizantyńskich.

Ustawa o zobowiązaniach podatkowych 
C.H. BECK, 1994

Wydanie zawiera tekst ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz 
teksty aktów prawnych związanych z tytułową ustawą. Zbiór zawiera 
wprowadzenie prof. B. Brzezińskiego, przybliżające problematykę 
kodyfikacji prawa podatkowego, jego historii oraz najważniejszych 
instytucji, a także omówienie problematyki związanej z aktami wyko
nawczymi i wykaz literatury. Łatwość w użyciu zbioru umożliwia 
znajdujący się na końcu indeks rzeczowy oraz umieszczane przez C.H. 
BECK w tego typu wydawnictwach tytuły artykułów.

Prawo bankowe
C.H. BECK, 1994

W ydanie oprócz ustawy prawo bankowe zawiera teksty ustaw
0 obrocie papieram i wartościowymi, prawo wekslowe i czekowe, 
ustawę o NBP oraz ustawę prawo dewizowe (niestety w wersji 
częściowo zdezaktualizowanej). N iewątpliwym  walorem tej pozycji 
jes t obszerne i szczegółowe wprowadzenie prof. M. Bączyka, obe
jm ujące wiele bardzo istotnych zagadnień objętych tem atyką zbioru. 
Łatwość w posługiwaniu się zbiorem zapewniona jes t poprzez 
umieszczenie indeksu rzeczowego i wyodrębnionych tytułów ar
tykułów.

Wprowadzenie do psychologii 
T. Malim, A. Birch, A. Wadeley 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Pozycja ta stanowi syntetyczną prezentację psychologii w krótkiej
1 dostępnej dla przeciętnego czytelnika formie, pozwala na zapoznanie
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się z tą dziedziną nauki w całości. Stanowi* niezbędne kompendium 
wiedzy dla prawników -  praktyków, ale również studentów i aplikantów.

Rozkosze demokracji 
Ph. Braud
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Jest to książka z serii Logos. Autor zastanawia się nad wartością 
demokracji i związanym z nią pluralizmem, uznając, iż wartość demokracji 
polega na stworzeniu optymalnych warunków regulacji i stabilizacji życia 
społecznego. Demokracja pluralistyczna jest najbardziej skuteczna w uspa
kajaniu agresywności społecznej: regulowaniu społecznych frustracji, ofero
waniu rozwiązań zgodnych z oczekiwaniami rządzonych i z ambicjami ludzi 
sprawujących władzę. Lekturę tej książki należy polecić każdemu, ponieważ 
każdemu może się „przydarzyć” zwątpienie w demokrację.

Wiążące wzory zachowania. Rzecz o wielości systemów 
norm 
S. Ehrlich
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Jest to ciąg dalszy rozważań i analiz zapoczątkowanych we „Wstępie 
do nauki o państwie i prawie”  a podjętej w „Dynamice norm ” . 
Wiążące wzory zachowania to także próba zastosowania problematyki 
pluralizmu do sfery normatywnej zachowania w grupach, organizacjach 
oraz zachowania jednostek, kontynuacja poszukiwań, których rezul
tatem były dwie wcześniejsze monografie Autora: „Grupy nacisku” 
i „Oblicza pluralizmów” .

Prawo prywatne międzynarodowe 
W. Pazdan
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Jest to trzecie, uaktualnione wydanie podręcznika prawa między
narodowego publicznego, uwzględniające najnowsze osiągnięcia dokt
ryny zagranicznej i krajowej oraz wykorzystujące judykaturę. Praca 
podzielona jest na dwie części: ogólną i szczegółową. Część ogólna 
zawiera zagadnienia związane z pojęciem prawa prywatnego między
narodowego, przedstawia zwięzłą historię rozwoju prawa kolizyjnego 
i źródła prawa prywatnego międzynarodowego. W części szczegółowej 
Autor przedstawił tradycyjne instytucje tego prawa, a także do tej pory 
nie omawianą problematykę prawa jednolitego UE.
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Polecamy

Wartości a przemoc
A. Pawełczyńska 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Jest to książka wydana z okazji 50 rocznicy wyzwolenia obozu 
w Oświęcimiu. Książka nie jest historią obozu w Oświęcimiu i nie jest 
także jej celem dokumentowanie popełnionych tam zbrodni. Autorka 
mówi o konfrontacji naukowo zorganizowanego okrucieństwa i nauko
wo opracowanej przemocy z wartościami ludzkimi i o załamywaniu się 
tych zasad w zestawieniu z podstawowymi mechanizmami życia 
społecznego. Praca jest traktatem o znaczeniu wartości moralnych 
i przyczynkiem do socjologii moralności.

Polskie prawo administracyjne
J. Lang, J. Służewski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska 
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Jest to podręcznik akademicki znanych specjalistów z dziedziny prawa 
administracyjnego, przeznaczony dla studentów i aplikantów. Obejmuje 
całość materiału z prawa administracyjnego i postępowania administ
racyjnego: teorię prawa administracyjnego, organizację administracji 
publicznej w Polsce, kontrolę i funkcjonowanie oraz wybrane zagad
nienia z materialnoprawnych podstaw działania administracji publicznej.

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 
Z. Janowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

Jest to pełne i najbardziej aktualne źródło wiedzy o licznych 
postępowaniach unormowanych w kodeksie postępowania administ
racyjnego (w tym postępowanie przed NSA) po reformach z 1990 r. 
Szczególnie ważne jest i przydatne omówienie nowego, znacznie 
rozszerzonego zakresu działania NSA zarówno w sferze praw obywate
lskich, jak w sferze działania samorządu. Poszczególne kwestie proce
duralne są wyjaśnione na tle obszernego orzecznictwa NSA i SN. 
Komentarz zawiera wzory różnorodnych decyzji i postanowień wyda
wanych w postępowaniu administracyjnym.
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