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Zapowiedzi:

Kodeks cywilny w orzecznictwie i piśmiennictwie. 
Księga II, Własność i inne prawa rzeczowe

Paweł Suski
Wydawnictwo C.H. Beck 1996

Opracowanie jest wyborem orzeczeń i pozycji bibliograficznych do księgi 
n. Obejmuje stan prawny od listopada 1995. W skład zbioru wchodzą 
orzeczenia: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i Sądów Apelacyjnych. Zasadą jest cytowanie 
samych orzeczeń. Autor dokonał wyboru orzecznictwa ze zbiorów urzędo
wych, czasopism, biuletynów wydanych przez sądy. Orzeczenia nie pub
likowane są zaczerpnięte z kartoteki biura orzecznictwa SN oraz ze zbiorów 
autora. Orzeczenia nie są komentowane. Obszerna bibliografia do prawa 
rzeczowego. W przygotowaniu orzecznictwo do księgi I.

Ustawa Karna Skarbowa
opracował Zygfryd Siwik 
Wydawnictwo C.H. Beck 1996

Tekst Ustawy Karnej Skarbowej z przepisami wykonawczymi z tabe
lą zmian UKS w ujęciu chronologicznym i systematycznym oraz indeks 
rzeczowy. Całość poprzedza wprowadzenie Zygfryda Siwika.

Prawo Wspólnot Europejskich a Prawo Polskie
Pod redakcją Marka Safjana
Oficyna Naukowa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 1996

Tom zawiera teksty i komentarze do dyrektyw Wspólnot Europejskich 
z zakresu prawa spółek. Znajdziemy tu informacje na temat: ogłaszania 
dokumentów i danych o spółkach i ich oddziałach, spółki akcyjnej, 
łączenia i podziału spółek akcyjnych, spółki jednoosobowej, zabez
pieczenia praw pracowniczych w przypadku przeniesienia przedsiębiorst
wa, transakcji z wykorzystaniem wiadomości poufnych. Ponadto roz
ważania nad koncepcją spółki europejskiej -  Societas Europea.
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Przemiany Systemu Penitencjarnego w Polsce.
Fakty i próba ocen.
Teodor Szymanowski
Oficyna Naukowa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 1996

W pracy autor skupił uwagę na zmianach w przepisach prawnych 
regulujących działalność więziennictwa oraz na prawach skazanych. Do
kładny opis więziennictwa w latach przemian po 1989 roku pokazuje wa
runki bytowe i zdrowotne więźniów, nauczanie i szkolenia zawodowe, 
działalność kulturalno-oświatową i sportową, kontakty skazanych ze świa
tem zewnętrznym, kary, nagrody, praktyki religijne. Jeden z rozdziałów 
stanowi analiza czynników zakłócających prawidłowe funkcjonowanie za
kładów karnych, ucieczki i protesty więźniów, przestępczość więzienna, 
samoagresja skazanych. Na ostatni rozdział składają się skargi więźniów 
i tematyka nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

Ukazały się:

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 
Komentarz
Tomasz Grzegorczyk 
Wydawnictwo C.H. Beck 1995

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z 20 maja 1971 r. 
był nowelizowany 17-krotnie. Ostatnia zmiana -  likwidacja kolegiów 
przy organach administracji górniczej weszła w życie 1 września 1994 r. 
W ostatnich trzech latach ukazały się dwa opracowania komentatorskie 
-  nie objęły one wszystkich zmian w tej dziedzinie. Obecny komentarz 
analizuje aktualny stan prawny. Autor w przedmowie pisze, iż żywi 
nadzieję, że komentarz przeznaczony dla praktyków, jak i studentów 
Wydziałów Prawa oraz dla zwykłych obywateli, ułatwi poznanie niezbyt 
dzisiaj czytelnych przepisów, pozwoli zrozumieć ich sens i logikę.

Wzory pism Becka. Statut fundacji
Bogusław Niemirka 
Wydawnictwo C.H. Beck 1995

Celem opracowania jest przybliżenie czytelnikom wiedzy o regułach 
rządzących konstruowaniem statutu fundacji. Toteż opracowanie ma 
charakter poradnika zawierającego jak najwięcej informacji służących
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do praktycznego wykorzystania przy ustalaniu poszczególnych parad 
grafów statutu. W tekście wzór statutu. Opracowanie wyjaśniając 
poszczególne postanowienia statutu i źródła prawa dotyczące komen
towanych postanowień, stara się jak najczęściej nawiązywać do prob
lemów wynikających z praktyki sądu rejestrowego. Jego rola coraz 
bardziej rośnie, a orzecznictwo staje się coraz bardziej rygorystyczneii

Historia ustroju prawa polskiego
Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak
Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996

Książka jest zmienioną wersją wiele razy wydawanego podręcznika, 
z którego korzystały pokolenia studentów Wydziału Prawa. Obejmuje 
dzieje ustroju społeczno-politycznego i prawa Polski od zarania do 
zakończenia II wojny światowej. Łączne ujęcie historii ustroju (w poprzed
nich wydaniach eksponowano państwo) i prawa umożliwia ukazanie 
w jaki sposób, w jakim stopniu instytucje prawne były określane przez 
istniejące stosunki społeczne i polityczne, a także jak prawo oddziaływało 
na ekonomię, ustrój społeczny, przyspieszając bądź hamując przemiany.

Zasady prawa karnego
Arnold Gubiński 
Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996

Pierwsze wydanie podręcznika, któiy w syntetyczny sposób przedstawia 
całościowy obraz prawa karnego materialnego, z niektórymi elementami 
procesu karnego. Koncentruje się przede wszystkim na głównych prob
lemach prawa karnego, objaśnia podstawowe instytucje i pojęcia tego działu 
prawa. W książce znajdziemy rozdziały poświęcone prawu karnemu mate
rialnemu, postępowaniu karnemu oraz charakteryzujące typy przestępstw.

Polskie postępowanie administracyjne 
i sądówoadministracyjne 
Barbara Adamiak, Janusz Borkowski 
Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996

Podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów prawa i ad
ministracji głęboko i wnikliwie ujmuje najważniejsze zagadnienia tego 
działu prawa. Porusza między innymi: zagadnienia instytucji proceso
wych, czynności procesowych zwykłego i nadzwyczajnego postępowa
nia administracyjnego, kontroli sądowej, administracyjnego postępowa
nia egzekucyjnego.
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Polskie prawo podatkowe 
Jan Głuchowski 
Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996

Pierwszy podręcznik prawa podatkowego po fundamentalnej zmianie 
polskiego systemu i prawa podatkowego. Przedmiotem podręcznika są 
zagadnienia związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych, 
podatkiem od towarów i usług (VAT), podatkiem rolnym i leśnym, 
podatkami lokalnymi, opłatami, odpowiedzialnością podatkową, a tak
że opodatkowaniem w stosunkach z zagranicą.

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie 
Wojciech Góralczyk 
Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996

Podręcznik akademicki prawa międzynarodowego i publicznego po
prawiony i uzupełniony przez Stefana Sawickiego. Szóste wydanie tego 
podręcznika uwzględnia najnowsze osiągnięcia światowej nauki oraz 
aktualny stan prawny i faktyczny. Poprzednie wydania były oceniane jako 
najnowocześniejsze z polskich podręczników w tej dziedzinie prawa.

Historia doktryn politycznych i prawnych
Andrzej Sylwestrzak 
Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996

Autor postawił sobie ambitne zadanie wypełnienia luki wynikającej 
z braku podręcznika akademickiego historii doktryn politycznych 
i prawnych na studiach prawa i administracji. Wykład obejmuje szkoły 
filozoficzne, głównie europejskie, które bezpośrednio oddziaływały na 
cywilizację europejską, od starożytnej Grecji i Rzymu do współczesno
ści. Każdy rozdział poprzedza krótki wstęp historyczny i kończy 
podstawowa bibliografia.

Standardy Prawne Rady Europy. Teksty i komentarze 
t. II. Prawo Cywilne 
red. naukowy Marek Safjan
Oficyna Naukowa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 1995

W przedmowie autor pisze: „Działania na rzecz zharmonizowania 
naszego prawa z prawem europejskim i zbliżenia prawa polskiego do stan
dardów respektowanych w innych krajach europejskich wymagają także uw
zględnienia tych obszarów prawnych, w których zostały opracowane kon
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wencje i rekomendacje Rady Europy” . Zawarte w tym tomie dokumenty 
dotyczą różnorodnych problemów prawa cywilnego. Najszerzej jest repre
zentowana problematyka cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej 
osób prowadzących hotele, za wypadki komunikacyjne, za produkt, za szko
dy w środowisku naturalnym. Autor przedstawia dokumenty dotyczące ochro
ny konsumenta oraz ochrony kontrahenta na wypadek zastrzeżenia kary umo
wnej. Odrębne miejsce zajmuje konwencja dotycząca rejestracji testamentów.

Gospodarka gruntami i wywłaszczenia nieruchomości. 
Komentarz
Edward Drozd, Zygmunt Truszkiewicz 
Kantor Wydawniczy Zakamycze 1995

Zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących gospodarki gruntami i wy™ 
właszczenia nieruchomości wraz z komentarzem uwzględniający stan 
prawny na maj 1995 rok.

Komentarz do ustawy o Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym
Jerzy Swiątkiewicz 
Wydawnictwo Prawnicze „Justitia” 1995

Autor był wieloletnim prezesem NSA, znany jest także z wielu 
opracowań z zakresu prawa administracyjnego. Ustawa o NSA z 11 
maja 1995 r. weszła w życie z dniem 1 października 1995 r., 
wprowadziła wiele zupełnie nowych rozwiązań, instytucji dotychczas 
nie występujących w obowiązującym stanie prawnym, nowe formy 
działania NSA, częściowo także jego nowe zadania i nowe usytuowanie 
w systemie organów ochrony sądowej. Stąd ogromna wartość komen
tarza, którego jasność wywodów podkreśla we wstępie Roman Hauser.

Polecamy:

Osobowość Lecha Wałęsy 
Zbigniew Zaborowski
Oficyna Naukowa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 1995

Książka jest pierwszą w Polsce pracą psychologiczną poświęconą 
osobowości Wałęsy -  postaci historycznej, która stała się symbolem
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walki o wolność i demokrację. Do tej pory Wałęsą zajmowali się 
publicyści, dziennikarze, politolodzy, historycy. Tym razem analizuje 
go psycholog. Temperament Wałęsy autor określa jako „ekstrawertyka 
z elementami introwertycznymi” , „człowiek wrażliwy o wysokim 
poziomie wrodzonej inteligencji z pewnym niedowładem sfery werbal
nej” . W książce czytamy: „Podczas swej wieloletniej kariery działacza 
związkowego i polityka Wałęsa przeżywał zmienne koleje losu, miał 
powodzenia, niepowodzenia, był wielokrotnie atakowany, krytykowa
ny, wyszydzany. Należy podziwiać jego wytrwałość i dążenie do celu, 
niezrażanie się przeszkodami i odporność emocjonalną” . Do czoło
wych „nienawistników” Wałęsy, zdaniem autora, należą Urban, Ka
czyński, Michnik, Bugaj, Hall. Pisząc o wyborach prezydenckich 
(wyniki nie były jeszcze znane) Zbigniew Zborowski stwierdza, że 
„tylko Wałęsa dzięki swej intuicji politycznej, strategicznym uzdol
nieniom, może zdać egzamin w kierowaniu państwem w trudnym 
okresie przemian ekonomiczno-społecznych, włączania Polski do 
NATO i zagrożeń ze strony sfrustrowanej, lecz silnej jeszcze Rosji” .

Prawo handlowe. Zarys wykładu 
Kazimierz Kruczalak 
Wydawnictwa Prawnicze PWN 1996

Bardzo oczekiwana i potrzebna pozycja wydawnicza. Książka jest 
próbą syntetycznego i systemowego ujęcia tematu po jego przywróce
niu do szkół wyższych jako przedmiotu dla studentów prawa i ekono
mii. Sposób ujęcia nawiązuje do przedwojennych polskich opracowań 
prawa handlowego oraz do nowoczesnych aspektów dotyczących miej
sca i roli prawa handlowego w systemie prawa. Poruszono szereg 
zagadnień: charakterystykę podmiotów gospodarczych i podstawy pra
wne ich działania, ochronę dóbr osobistych, czynności handlowe, 
operacje rozliczeniowe i ubezpieczające, umowy nazwane i nie na
zwane.

Wzory pism Becka. Nowoczesna umowa o pracę 
Sławomir Witold Ciupa 
Wydawnictwo C.H. Beck 1995

Opracowanie jest poradnikiem zawierającym kompendium infor
macji nadających się do praktycznego wykorzystania przy ustalaniu 
treści i zawieraniu umowy o pracę. Pozycja potrzebna przede wszyst
kim praktykom, którzy chcą działać skutecznie jako pracodawcy bądź 
pracownicy.
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Przyznanie się oskarżonego do winy w procesie karnym 
Bogusław Zając
Kantor Wydawniczy Zakamycze 1995

W związku z reformą procedury karnej rozważa się zakres uprosz 
czeń, w sytuacji gdy oskarżony przyznaje się do winy, wychodzą 
z założenia, że obecne uproszczenia wynikające z art. 333 k.p.k. nie a  
wystarczające.

Przyznanie się do winy może wywołać warunkowe umorzeni* 
postępowania albo stanowić element czynnego żalu powodującegt 
niekaralność czynu. W prawie karnym skarbowym czynny żal jea 
bardzo szeroko stosowany. Zna ono też instytucję dobrowolnegi 
poddania się karze, która w praktyce wiąże się z przyznaniem się d« 
winy. Nie ma wątpliwości, że przyznanie się do winy, nawet gdy ni« 
może być traktowane jako czynny żal w rozumieniu prawa karnega 
jeżeli wyraża skruchę, powinno rzutować na rodzaj i wysokość kary

Książka analizuje różne aspekty przyznania się do winy: psycho 
logiczny, przyznanie przed sądem, wobec osób trzecich, przyznanie sic 
do winy a pomówienie. Znajdziemy tu omówienie prawnych konsek« 
wencji przyznania się do winy, wpływ przyznania na sposób prowadze
nia obrony, a także odwołanie przyznania się do winy i jego następstwa^

Kryminalistyka 
Brunon Hołyst 
Wydawnictwa Prawnicze PWN

Nowe wydanie znanego podręcznika, zmienione i rozszerzone o no
wą problematykę: zagadnienia etyki w działaniach organów ścigania, 
nową organizację organów ścigania, przestępcze „zanieczyszczenia 
środowiska” , akty terrorystyczne, nielegalny obrót środkami odurzają
cymi, nadużywanie osiągnięć współczesnej medycyny. Podręcznik 
spełnia funkcje dydaktyczne i naukowe, a także jest przydatny dla 
praktyków. Bogata bibliografia.

Opracowała: Agnieszka Ostrowska-Metełska
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