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NOWE KSIĄŻKI

Zapowiedzi:

Podręcznik prawa międzynarodowego
Lech Antonowicz 
Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996

Podręcznik akademicki uwzględniający zmiany dokonujące się 
w świecie w końcu lat dziewięćdziesiątych. Czytelnik znajdzie w książ
ce wykład na temat prawa międzynarodowego obowiązującego współ
cześnie oraz omówienie niektórych norm polskiego prawa państwo
wego wiążącego się z prawem międzynarodowym. Wiele uwagi autor 
poświęcił umowom i zwyczajom międzynarodowym.

Prawo pracy
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

III wydanie poszukiwanego przez studentów i aplikantów skryptu, 
który w przystępny sposób wprowadza w zagadnienia polskiego prawa 
pracy, także gruntownie omawiając ostatnią nowelizację kodeksu pra
cy. Wykład uzupełniają przykłady i ilustracje graficzne w formie 
wykresów i schematów.

Ukazały się:

Postępowanie administracyjne
Marek Szubiakowski, Marek Wierzbowski,
Aleksandra Wiktorowska 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Dawno oczekiwana pozycja, zawierająca wykład na temat teoretycz
nych podstaw instytucji procesowych, wiele informacji praktycznych 
a także co istotniejsze orzeczenia NSA i SN dotyczące zagadnień 
proceduralnych. Liczba spraw administracyjnych rośnie i jest dużo więk
sza od liczby spraw rozstrzyganych przez sądy. Znajomość procedury
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często przesądza o wyniku sprawy, jako że duży odsetek decyzji uznawa
nych przez NSA za nieprawidłowe to te, w których doszło do naruszenia 
przepisów o postępowaniu. Książka obejmuje trzy fragmenty procedury 
administracyjnej: postępowanie ogólne, podatkowe, egzekucyjne.

Prawo finansowe 
red. Wandy Wojtowicz 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Prawo finansowe w warunkach wolnorynkowej gospodarki odzys
kało swoją rangę. Stało się regulatorem stosunków finansowych między 
osobami fizycznymi i prawnymi -  zwłaszcza samodzielnie działający
mi podmiotami gospodarczymi -  z jednej strony i podmiotami prawa 
publicznego -  z drugiej. „Realizacja norm prawa finansowego -  pisze 
we wstępie do książki Wanda Wojtowicz -  ma w konsekwencji 
zapewnić państwu i samorządom uzyskiwanie dochodów niezbędnych 
do wykonywania ich ustawowych zadań i właściwe prowadzenie przez 
te podmioty prawa publicznego ich gospodarki finansowej” . Autorzy 
książki: Teresa Dębowska-Romanowska, Bogumił Brzeziński, Marek 
Kalinowski -  przygotowali poszczególne rozdziały. Część pierwsza 
obejmuje charakterystykę finansów publicznych i prawa finansowego, 
część druga -  prawo budżetowe i samorząd terytorialny, część trzecia 
-  prawo dochodów publicznych, część czwarta -  prawo bankowe 
i część piąta -  prawo dewizowe. Pozycja przybliża obszerną tematykę 
z zakresu prawa finansowego.

Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego 
psychologa i psychiatry w praktyce sądowej 
redakcja Jana M. Stanika i Zdzisława Majchrzyka 
Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego, 1995

Książka stanowi zbiór referatów wygłoszonych na konferencji nau
kowej zorganizowanej w ubiegłym roku w Katowicach i poświęconej 
zastosowaniu psychologii klinicznej w praktyce sądowej. Katedra 
psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Śląskim istnieje od 1968 r. 
i zyskała duże uznanie w dziedzinie naukowej i dydaktycznej. Wśród 
prac wielka różnorodność tematów, między innymi Jana M. Stanika 
„Węzłowe problemy etyczno-zawodowe biegłego sądowego psycho
loga” , Mariana Ciesielskiego „Etyczne problemy opiniodawstwa sądo- 
wo-psychologicznego w sprawach transseksualizmu” , Hanny Przybyły 
„Etyczno-zawodowe problemy biegłego sądowego psychologa prowa
dzącego mediacje w sprawach rozwodowych” .
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Polecamy:

Kazusy z prawa karnego procesowego
Jan Grajewski 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1995

Zbiór kazusów pomaga prześledzić sposób zastosowania wiedzy 
teoretycznej do konkretnych faktów. Ćwiczenia bardzo przydatne dla 
studentów i aplikantów. Autor podkreśla, że zawarł w książce propozy
cje rozwiązań, ze wskazaniem przesłanek na jakich wybór został 
oparty. Ale propozycje nie pretendują do bezdyskusyjnych.

Kazusy z prawa pracy
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Ewa Wronka 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1995

Następny z serii skryptów poświęconych edukacji prawniczej. 
Każdy z kazusów autorki zbioru zaopatrzony w wykaz źródeł prawa, 
literatury i tezowanego orzecznictwa związanych tematycznie z pre
zentowanym stanem faktycznym. Orzeczenia zestawiono chronologi
cznie.

Prawo podatkowe 
Zbiór komentarzy
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Autorzy, wybitni specjaliści prawa podatkowego: Bogumił Brzeziń
ski, Marek Kalinowski, Juliusz Kamiński, Wojciech Maruchin, Grze
gorz Borkowski gwarantują wysoki merytoryczny poziom opracowa
nia. Ten zestaw komentarzy z dziedziny prawa podatkowego, noweli
zowany wraz ze zmianami stanu prawnego, będzie zawsze aktualny 
albowiem dzięki systemowi kart wymiennych możliwe jest uzupeł
nienie tego opracowania o nowe poglądy doktryny i orzecznictwo. Na 
całość składają się dwie części: szczegółowe komentarze do poszczegó
lnych ustaw podatkowych wzbogacone o liczne przykłady oraz w czę
ści drugiej orzecznictwo NSA.
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Prawo celne
Wiesław Abramowicz 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Wybór orzeczeń NSA dotyczący prawa celnego obejmuje lata 
1981-1995. Pierwszą część zbioru stanowi aktualny tekst ustawy, część 
drugą orzeczenia. Całość poprzedza wprowadzenie pióra wybitnego 
specjalisty, sędziego NSA Jerzego Chromickiego. Zbiór bardzo logicz
ny dzięki przejrzystemu systemowi odniesień.

Standardy prawa człowieka a polskie prawo karne 
pod red. Jana Skupińskiego przy współpracy 
Jolanty Jakubowskiej-Hara 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1995

Wprawdzie książka osadzona jest w czasie minionym, a zmiany 
w polskim systemie prawnym dokonują się szybko i szeroko, to jednak 
warto ją przeczytać. Są to teksty wygłoszone na konferencji w 1993 
roku, którą zorganizował Zespół Prawa Karnego Instytutu Nauk Pra
wnych Polskiej Akademii Nauk. Celem tej konferencji było dokonanie 
oceny obowiązującego prawa karnego w Polsce pod kątem proponowa
nych zmian i ich zgodności z międzynarodowymi standardami praw 
człowieka. Uczestnicy konferencji z zagranicznych i polskich uniwer
sytetów mówili na wiele pasjonujących tematów. Znajdziemy tu roz
ważania na temat zniesienia kary śmierci w Polsce, kary dożywotniego 
pozbawienia wolności, międzynarodowego zakazu tortur lub innego 
nieludzkiego traktowania w świetle polskiego prawa karnego, prawa do 
poszanowania prywatności zgodnie z Europejską Konwencją Praw 
Człowieka a rozwiązaniami polskiego prawa karnego.

Opracowała: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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