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Zapowiedzi:

Postępowanie cywilne 
Andrzej Zieliński 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Skrypt autorstwa wybitnego znawcy przedmiotu, profesora Uniwer
sytetu Szczecińskiego, adwokata-praktyka zawiera omówienie całości 
postępowania cywilnego: proces cywilny, jurysdykcję, postępowanie nie
procesowe, sąd polubowny, egzekucję sądową. Autor uwzględnia najnow
sze zmiany w k.p.c.

GmbHG/Aktg
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Niemieckie ustawy o spółce z o.o. i o spółce akcyjnej -  wydanie zawiera 
aktualne, pełne, opracowane teksty niemieckich ustaw na temat tych 
dwóch spółek. Pomocne prawnikom polskim również przez zestawienie 
tekstu niemieckiego z polskim. Pozycja nawiązuje do wydanego wcześniej 
przez wydawnictwo zbioru najważniejszych polskich ustaw z zakresu 
prawa cywilnego, prawa spółek i prawa obrotu gospodarczego w tłuma
czeniu na język niemiecki.

Zarządzanie firm ą prawniczą 
Alan Panett
Dom Wydawniczy ABC, 1996

Książka zaadresowana jest do prawników prowadzących własne firmy, 
głównie tych, na których ciąży odpowiedzialność za decyzje kierownicze. 
Podejmowane zagadnienia koncentrują się na praktyce zarządzania. 
W książce dokonano przeglądu zagadnień związanych z kierowaniem 
firmą oraz listę praktycznych problemów, które należy rozwiązywać 
w codziennym życiu firmy.
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Prawo upadłościowe i układowe w orzecznictwie SN
Janusz Strzępka 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Zbiór orzeczeń z lat 1936-1995 Sądu Najwyższego, Sądów Apela
cyjnych i Sądów Wojewódzkich wydanych pod rządem obowiązywania 
Kodeksu handlowego. Przedstawiono także nie publikowane orzecznic
two sądowe. W opracowaniu został zamieszczony wykaz podstawowej 
problematyki Prawa upadłościowego i Prawa o postępowaniu układo
wym oraz zbiór glos.

Moje prawa jako podatnika
Jarosław Szymański, Jacek Krzysztof Sobczak 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Autorzy, radcowie prawni i doradcy w Departamencie Prawnym 
Ministerstwa Finansów, wprowadzają czytelników w skomplikowaną 
materię prawa podatkowego. W prosty sposób radzą jak obliczać 
kwoty podatku i jak je płacić oraz w jaki sposób postępować, gdy jest 
się stroną postępowania podatkowego przed urzędem lub izbą skar
bową.

Postępowanie nieprocesowe 
Kazimierz Korzan 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Całość opracowania składa się z dwóch części -  ogólnej (jurys
dykcja, przedmiot, podmioty, przebieg postępowania) oraz szcze
gółowej (omówienie postępowań w zakresie poszczególnych spraw 
cywilnych). Poglądy doktryny, judykatury oraz szczegółowa bio
grafia.

Prawo i postępowanie karne skarbowe 
Feliks Prusak 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Podręcznik omawia ustawę kamą skarbową -  zasady odpowiedzial
ności, ustawowe środki reakcji karnej oraz zawiera część szczegółową 
przedstawiającą poszczególne przestępstwa i wykroczenia, a także dział 
dotyczący postępowania karnego skarbowego. Całość uzupełniono 
wyborem aktualnej literatury przedmiotu, z uwzględnieniem poglądów 
judykatury i licznymi przykładami.
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Hermeneutyka Prawnicza
Henryk Leszczyna 
Oficyna Naukowa, 1996

„Moim skromnym zamiarem jest pokazanie w tej książce, że nie istnieje 
obiektywne znaczenie reguły prawa, że dla wymiaru sprawiedliwości 
ustala je sąd w drodze interpretacji (wykładni), która da się sprowadzić 
bądź do ujęcia analitycznego, bądź do podejścia hermeneutycznego. To 
pierwsze obejmuje analizę argumentów uzasadniających decyzję inter
pretacyjną (...) to drugie obejmuje rozumienie wszelkich przedmiotów, 
zajmuje się heurezą teoriopoznawczą przedmiotów kulturowych” (...) 
-  pisze autor, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Postawa hermeneutyczna, którą wyróżnia współczesna filozofia prawa 
nie odrzuca problemów subiektywnych czy egzystencjalnych. Jest to, jak 
mówi autor, postawa rozumiejąca, w której bada się rzeczywistość sensów 
tworzonych przez człowieka. Postawa bardzo ważna dla prawnika praktyka.

Ciekawą częścią tej książki jest aneks, w którym opublikowano Uchwa
łę Sądu Najwyższego z 9 grudnia 1995 roku o ważności wyboru prezyden
ta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego 19 listopada 1995 r. wraz 
z uzasadnieniem i zdaniami odrębnymi. Lektura tych tekstów pokazuje jak 
wielkie mogą być różnice w rozumieniu i interpretacji tego samego 
przepisu prawa.

Umowa sprzedaży w obrocie gospodarczym
Wojciech Jan Katner, Małgorzata Stahl, Włodzimierz Nykiel
Dom Wydawniczy ABC, 1996

Umowa sprzedaży, powszechnie stosowana, jest czynnością prawną 
budzącą wiele problemów koniecznych do rozstrzygnięcia. Podstawowe 
unormowanie tej umowy znajduje się w kodeksie cywilnym. Na te przepisy 
nakładają się normy prawa administracyjnego, zwłaszcza w zakresie re
glamentowania sprzedaży handlowej oraz kontroli jej prowadzenia. Autorzy 
podkreślają, że opracowanie, które oddają do rąk Czytelników kładzie 
szczególny nacisk na zagadnienia sprzedaży w obrocie gospodarczym. 
Wiele spraw dotyczy równolegle sprzedaży między podmiotami gospodar
czymi w ramach ich działalności zawodowej oraz między nimi a konsumen
tami, toteż mocno podkreślono także problematykę konsumencką. W książ
ce znajdziemy gospodarcze omówienie umowy sprzedaży, jej historyczne 
ukształtowanie, składniki, formy zawarcia, skutki, odpowiedzialność z tytu
łu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność odszkodowawczą na podstawie 
ogólnych zasad prawa cywilnego oraz zagadnienia prawa administracyjnego 
i podatkowego związane ze sprzedażą.
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Polecamy:

Dowody w procesie karnym  
Zbigniew Doda, Andrzej Gaberle 
Dom Wydawniczy ABC, 1996

Książka, która powinna znaleźć miejsce w bibliotece każdego prak
tyka karnika. Bogaty zbiór poglądów Sądu Najwyższego z lat 
1970-1994 dotyczy problematyki dowodowej w procesie karnym. 
Bogate orzecznictwo dotyczy, między innymi: wniosków dowodo
wych, przeprowadzania dowodów z urzędu, dowodów poszlakowych, 
ustaleń dotyczących podmiotowej strony czynu, osoby oskarżonego, 
przyznania się do winy i pomówień, oraz dowodów z opinii specjalis
tycznej i zakazów dowodowych. Autorzy w przedmowie do książki 
piszą: „Spojrzenie na sąd jako na «usta ustawy» dawno odeszło do 
historii. Współuczestnictwo sądów w kreowaniu prawa poprzez wypeł
nianie treścią zwrotów ustawowych, ustalonych w procesie legislacyj
nym, jest uznawane także poza kręgiem systemu prawnego określanego 
jako common law... Naszym zamierzeniem jest oddanie do rąk czytel
ników sui generis «banku» wypowiedzi Sądu Najwyższego poświęco
nych procedurze karnej, wpisanych w ramę teorii, pozwalającą przed
stawić je w sposób uporządkowany i uzupełnić refleksją wybiegającą 
poza potrzebę doraźnego rozstrzygnięcia” .

Biblioteka podatkowa
pod red. Wacława Gronowskiego
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996

Biblioteka podatkowa w postaci wymiennokartkowej. Wydawnict
wo zapowiada aktualizację tekstów około 10 razy w roku. Całość 
składa się z czterech tomów i obejmuje całokształt polskiej legislacji 
dotyczącej podatków wraz z komentarzem. W tomie I znajdą się: 
ustawa o zobowiązaniach podatkowych, wyciąg z kodeksu postępo
wania administracyjnego dotyczący zobowiązań podatkowych, usta
wa o kontroli skarbowej, ustawa o opłacie skarbowej oraz przepisy 
związkowe i adresy wszystkich urzędów i izb skarbowych w Polsce 
wraz z numerami kont. Tom II zawiera przepisy o podatku do
chodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób 
prawnych. W tomie III zamieszczono ustawę o podatku od towarów 
i usług, podatku akcyzowym oraz ustawę o podatku importowym. 
W tomie IV opublikowano ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
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ustawę o podatku rolnym i leśnym, o podatku od spadków i darowizn 
a także o podatku od gier. W każdym tomie czytelnik znajdzie komentarz 
do przepisów prawnych pióra wybitnych znawców problematyki podat
kowej.

Wiek paradoksu
Charles Haudy
Dom Wydawniczy ABC, 1996

Autor, pisarz, nauczyciel akademicki, profesor Londyńskiej Szkoły 
Biznesu napisał książkę, która, ma nadzieję, pomoże odnaleźć się na nowo 
ludziom zagubionym w chaosie naszych czasów oraz określić cele 
i priorytety. Pisze: „Nie zostaliśmy stworzeni, aby być (...) anonimowymi 
numerami na liście płac, wcieleniami ról, materiałem do analiz ekonomi
cznych i socjologicznych, materiałem statystycznym w jakimś raporcie 
rządowym. Postęp gospodarczy jest pustą obietnicą, jeśli taka ma być jego 
cena. Życie musi oferować coś więcej niż bycie trybem w czyjejś, Bóg wie 
dokąd pędzącej, maszynie” .

Zagubieni w codzienności 
Maria Szyszkowska 
Oficyna Naukowa, 1996

Autorka, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia 
Trybunału Stanu, znana także z felietonów pisanych do „Palestry” 
napisała książkę, której treścią są refleksje nad własnym istnieniem 
i codziennością. Autorka pisze, że warto, opierając się na wewnętrznej 
odwadze, szukać własnej treści życia opartego na prawdzie. Warto nie 
tracić nadziei i oczekiwać potwierdzenia słuszności dokonanych wybo
rów, choćbyśmy przez długie lata mieli pozostawać w osamotnieniu jak 
Don Kichot...

Prawo handlowe
Wydawnictwa Prawnicze PWN, 1996

Kolejna publikacja wymiennokartkowa, umożliwiająca aktualizację 
zmieniających się przepisów. Składać się będzie z pięciu tomów zawiera
jących ustawy wraz z komentarzami znanych specjalistów w tej dziedzi
nie. Znajdą się tu ustawy dotyczące podejmowania i prowadzenia działal
ności gospodarczej spółek prawa handlowego i cywilnego, przedsię
biorstw państwowych, ich prywatyzacji i komercjalizacji, prawa układo
wego i postępowania upadłościowego oraz sfery rozliczeniowo-finan- 
sowej.
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Prawo pracy
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996

Pozycja stanowi niezbędną pomoc dla studentów i aplikantów' przy 
przygotowywaniu do egzaminów. W skrypcie zawarto wybrane zagad
nienia prawa pracy i uwzględniono szerokie zmiany wprowadzone 
przez nowy Kodeks pracy.

Opracowała: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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