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Ukazały się:

Prawo rodzinne i opiekuńcze 
Tadeusz Smyczyński
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Książka jest omówieniem polskiego prawa rodzinnego w zakresie 
wymaganym na uniwersyteckim kursie przedmiotu. Opracowanie uzu
pełnia wybór aktualnej literatury, a ujęte syntetycznie rozważania 
wzbogacono o najnowsze poglądy judykatury. Całość opatrzono indek
sem rzeczowym.

Kazusy z prawa karnego materialnego 
Marek Enerlich, Izabella Nowicka
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

W serii skryptów Becka interesujące wydanie zawierające 29 kazu- 
sów, obejmujących różne zagadnienia z zakresu prawa karnego. Każdy 
z kazusów został przez autorów wnikliwie przeanalizowany i roz
wiązany. Wykład uzupełniają ilustracje graficzne w formie wykresów 
i schematów oraz indeks rzeczowy. Opracowanie przedstawia praw
niczy tok rozumowania i ułatwia zrozumienie zagadnień z zakresu 
prawa karnego materialnego.

Spółdzielnie mieszkaniowe 
Lesław Myczkowski
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Drugie wydanie cennego opracowania pióra adwokata, specjalizują
cego się w tematyce prawa spółdzielczego. We wstępie autor pisze, że 
w drugim, poprawionym wydaniu dokonał aktualizacji przepisów 
i wykładni. Między innymi, uwzględnił publikację jednolitego tekstu 
ustawy Prawo spółdzielcze, a także kolejną zmianę art. 218 § 4 zawartą 
w art. 13 ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy Państwa w spłacie 
niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaca
nych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. Także 
naniesiono zmiany wynikające z ustawy o gospodarce gruntami, przy



Nowe książki

znające spółdzielniom wieczyste użytkowanie gruntów, będących w ich 
posiadaniu 5 grudnia 1990 r.

Umowa o zakazie konkurencji 
Sławomir W. Ciupa
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Zbiór wariantów umów o zakazie konkurencji zawieranych przez 
pracodawcę z pracownikiem. Bogaty wybór orzecznictwa sądowego 
wzbogaca pozycję, bardzo aktualną z racji zmian wprowadzonych do 
kodeksu pracy. Umowy takie będą niewątpliwie coraz częstszym 
uzupełnieniem umów o pracę.

Wnoszenie kasacji cywilnej 
Zdzisław Krzemiński
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Autor, adwokat, znawca procedury cywilnej w bardzo praktyczny 
i przystępny sposób odpowiada na wątpliwości i podaje wzory kasacji 
cywilnej. Przywrócenie tej instytucji nowelą do kodeksu cywilnego, 
wprowadzoną w życie od lipca ubiegłego roku, budzi wiele wątpliwości 
i pytań. Książka przydatna zarówno dla praktyków, jak i aplikantów, 
oraz studentów prawa.

Ustawa o samorządzie terytorialnym 
Antoni Agopszowicz
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Pozycja dzieli się na trzy części. Dwie pierwsze zawierają tekst 
ustawy o samorządzie terytorialnym wraz z obszernym komentarzem 
do poszczególnych artykułów. W części trzeciej znajdują się przepisy 
związkowe do ustawy o samorządzie terytorialnym. Wykaz wykorzys
tanej i zalecanej literatury oraz indeks rzeczowy uzupełniają tekst 
komentarza.

Marketing kadrowy 
Konrad Schawn, Kurt G. Seipel
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Podręcznik, który pomoże w rozwiązaniu problemów rekrutacji 
personelu, zatrudnienia i rozwoju pracowników, wydajności pracy,
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ułatwiając pracodawcy rozmowy z przyjmowanymi i odchodzącymi 
pracownikami. Można w niej znaleźć wskazówki pomocne w analizie 
dokumentów pracownika, przygotowaniu kwestionariusza osobowego, 
redagowaniu ogłoszenia dotyczącego naboru kadr, a także w napisaniu 
życiorysu.

Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami 
Jerzy Pisuliński
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Prezentowany zbiór 23 kazusów z pełnymi rozwiązaniami jest 
pierwszą tego typu publikacją z zakresu prawa cywilnego. Opracowa
nie uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelą do Kodeksu 
cywilnego.

Postępowanie administracyjne 
w świetle standardów europejskich 
Zbigniew Kmieciak
Dom Wydawniczy ABC, 1996

Autor podjął wysiłek, aby w odniesieniu do dyrektyw zawartych 
w aktach prawa międzynarodowego, ustaleń podjętych w orzeczeniach 
organów międzynarodowych i w świetle rozwiązań procesowych usta
lić punkt odniesienia dla postępowania administracyjnego oraz sys
temowej kontroli administracji publicznej w Polsce. Wywody autora 
ilustruje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, 
oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie nakazowe w polskim procesie karnym 
Zbigniew Wrona
Dom Wydawniczy ABC, 1996

Książka jest monografią postępowania nakazowego w polskim pro
cesie karnym. Analiza obowiązującego stanu prawnego została prze
prowadzona przez porównanie tego trybu postępowania z procedurami 
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. Szczegółowo ukazano pojęcie tego 
postępowania i miejsce wśród trybów szczególnych, jego genezę 
w polskim procesie karnym, zgodność postępowania nakazowego 
z konstytucyjnymi i prawnomiędzynarodowymi gwarancjami procesu 
karnego. Znajdziemy tu także szczególne przesłanki postępowania 
nakazowego i jego przebieg, a także omówienie instytucji sprzeciwu. 
Ocenę uregulowań oceniają postulaty de lege ferenda.
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Prawo telekomunikacyjne 
Przepisy, umowy międzynarodowe, orzecznictwo 
Stanisław Piątek
Dom Wydawniczy ABC, 1996

Zbiór przepisów zebranych w książce obejmuje ustawę o łączności 
wraz z aktami wykonawczymi oraz z przepisami związanymi z jej 
funkcjonowaniem. Całość wzbogacają teksty umów międzynarodo
wych związanych z tematyką telekomunikacyjną oraz wybrane tezy 
orzeczeń organów państwowych w sprawach dotyczących działalności 
telekomunikacyjnej.

Polecamy:

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Książkowe wydanie urzędowego opracowania obejmującego pełne 
teksty orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego za pierwsze półrocze 1996 r. 
W zbiorze zamieszczono także uchwały i postanowienia w sprawie 
powszechnej wykładni ustaw i obwieszczenia Prezesa Trybunału Kon
stytucyjnego. Orientację w treści ułatwia staranne opracowanie redak
cyjne oraz indeks aktów normatywnych i indeks rzeczowy. Zbiór 
wydany jest we współpracy z Biurem Orzecznictwa Trybunału Kon
stytucyjnego.

Niemieckie prawo insolwencyjne
Red. Jan Broi, tłumaczył Marek A. Zieliński
Oficyna Naukowa, 1996

Książka zawiera treść rzadko spotykaną w literaturze prawniczej 
-  niemiecki akt prawny tłumaczony na język polski. Prawo insolwen
cyjne zostało już w Niemczech uchwalone, ale jeszcze nie obowiązuje, 
bowiem niemiecki ustawodawca przewidział dla niego prawie pięcio
letnie vacatio legis. Zacznie, więc obowiązywać od 1 stycznia 1999 r. 
Jan Broi we wstępie napisał: „Chęć zainteresowania polskiego Czytel
nika tym aktem prawnym ma kilka przyczyn. Polskie prawo upadłoś
ciowe było wzorowane na obecnie uchylonym niemieckim prawie 
upadłościowym. Jest więc interesujące, jakie nowe rozwiązania i in
stytucje wprowadza się w prawie insolwencyjnym na tle wieloletnich 
doświadczeń funkcjonowania instytucji upadłości w niemieckiej gos
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podarce. Nie jest w zasadzie kwestionowana opinia, że także w Polsce 
w przyszłości będzie nieuniknione przygotowanie i uchwalenie nowego 
prawa upadłościowego” .

Prawo spadkowe 
Elżbieta Skowrońcka-Bocian
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Pozycja napisana przez znawczynię przedmiotu, autorkę licznych 
komentarzy i publikacji z zakresu prawa spadkowego. Znajdziemy 
w tej książce omówienie systemu polskiego prawa spadkowego. Wy
kład uzupełnia wybór aktualnej literatury przedmiotu, a ujęte sys
tematycznie rozważania teoretyczne prezentowane są z uwzględnie
niem poglądów judykatury i wzbogacone licznymi przykładami.

Opracowała: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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