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Ukazały się:

Kodeks handlowy tom I 
Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, 
Janusz Szwaja
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Drugie wydanie komentarza do kodeksu handlowego uaktualnione 
i rozszerzone. Szczególny nacisk autorzy położyli na tematykę doty
czącą spółki z o.o., znacznie pogłębioną w tej publikacji. Komentarz 
nie tylko omawia przepisy kodeksu, ale także wskazuje na ich 
praktyczne związki z innymi regulacjami prawnymi, zawartymi 
w k.c., k.p.c., prawie upadłościowym, ustawie o nieuczciwej kon
kurencji.

Materialne prawo administracyjne 
Zbigniew Leoński
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Następny z serii podręczników prawniczych wydawnictwa prezen
tuje całość zagadnień prawa administracyjnego, prawa materialnego. 
Książka obejmuje między innymi zagadnienia: statusu obywatela, 
reglamentacji wolnych zawodów, reglamentacji publicznoprawnej 
w sferze praw rzeczowych, korzystanie z rzeczy powszechnego użytku, 
ciężary publiczne. Całość opatrzono indeksem rzeczowym, liczne 
przykłady z najnowszego orzecznictwa.

Podstawy prawne gospodarki wolnorynkowej 
Marcus Lutter, Johannes Semler
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Książka ta ukazała się po raz pierwszy w wersji niemieckiej w 
1990 r. Przetłumaczona na język polski, poszerzona, zaktualizowana 
pokazuje proces transformacji ustrojowej, którego konsekwencją w kra
jach Europy Środkowej i Wschodniej stała się konieczność uchwalenia 
ustaw nawiązujących w swoich założeniach do wzorców zachodnio
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europejskich. W książce pokazano między innymi zagadnienia związa
ne z pozycją przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, w świecie pracy 
i obrocie gospodarczym.

Prawo nieruchomości 
Stanisław Rudnicki
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Zbiór zawiera akty prawne regulujące prawne formy korzystania 
z nieruchomości, sposoby ich nabycia i ochrony, wskazuje na ograni
czenia w nabywaniu przez cudzoziemców. W zbiorze uwzględniono 
odrębne regulacje dotyczące nieruchomości rolnych i leśnych. Całość 
poprzedza wstęp pióra autora.

Zabezpieczenie należności pieniężnych 
pod red. Romany Troickiej-Sosińskiej
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

W książce omówiono wady i zalety poszczególnych rodzajów 
zabezpieczeń wykonania umów kredytowych.

Spółka cywilna w orzecznictwie sądowym 
pod red. J. Strzępki
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Całościowe opracowanie obejmujące najciekawsze i najważniejsze 
tezy orzeczeń sądów dotyczące spółki cywilnej, obejmujące lata 
1934-1996. Orzeczenia zgrupowano tematycznie, odpowiednio do 
artykułów kodeksu cywilnego, opatrując je uzasadnieniem. Całość 
uzupełnia zestawienie pozycji bibliograficznych i indeks rzeczowy.

Nowy ład pracy w Polsce i w Europie 
pod red. Marii Matey
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1997

Przybliżenie polskiemu czytelnikowi znajomości europejskiego pra
wa pracy stanowi ważną potrzebę w obliczu połączenia Polski z euro
pejskimi instytucjami i wdrożenia ich szeroko rozbudowanych standar
dów socjalnych. Autorzy wskazują, iż przyswojenie treści norm euro
pejskich na równi z polskim prawem krajowym i obserwacja trwające
go procesu zbliżania prawa polskiego do europejskiego są dla szerokich
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kręgów społeczeństwa równie ważne jak przejęcie europejskich reguł 
kształtujących podstawy gospodarki rynkowej.

Podstawowe dokumenty Rady Europy 
z zakresu polityki społecznej 
J. Maciejewska, R.A. Henczel
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1997

Zbiór podstawowych konwencji Rady Europy dotyczących polityki 
społecznej. Znajomość wymagań zawartych w tych dokumentach, 
szczególnie zobowiązań, które powstaną po ich przyszłej ratyfikacji, 
powinna umożliwić realistyczną ocenę możliwości związania nimi 
Polski.

Kodeks pracy, orzecznictwo 
Józef Iwulski
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nie ukazał się żaden podobny, 
a w każdym razie tak obszerny zbiór orzecznictwa sądowego w za
kresie dotyczącym kodeksu pracy. Autor podkreśla we wstępie, że 
niektóre orzeczenia z lat ubiegłych odzyskały swoje znaczenie w wyni
ku zmian przepisów kodeksu pracy. Dotyczy to zwłaszcza orzecznictwa 
odnoszącego się do roszczeń uzupełniających związanych z wypad
kami przy pracy czy chorobami zawodowymi. W zbiorze znajdują się 
także orzeczenia wydane formalnie w sprawach z zakresu prawa 
administracyjnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, które ściśle 
wiążą się z prawem pracy. Znajdziemy także orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące 
problematyki prawa pracy.

Kodeks postępowania administracyjnego 
i inne akty prawne 
wprowadzenie Andrzej Wróbel
Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1997

Zbiór z serii „kieszonkowej”  zawiera przepisy regulujące postępo
wanie przed organami administracji publicznej w sprawach indywidu
alnych rozstrzyganych decyzją administracyjną, postępowanie przed 
sądem administracyjnym w sprawach skarg na działania administracji 
publicznej oraz postępowanie w sprawach stosowania przez organy
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administracji publicznej środków przymusu w celu wykonania przez 
zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym i niepienięż
nych oraz zabezpieczenia wykonania tych obowiązków (postępowanie 
egzekucyjne w administracji).

Uprawnienia inwalidów wojennych, wojskowych, 
kombatantów, osób represjonowanych, inwalidów 
z wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
oraz ich rodzin

a
Andrzej Świątkowski
Dom Wydawniczy ABC, 1997

W książce przedstawiono obowiązujący materiał normatywny, ak
tualne orzecznictwo oraz ważniejsze, z praktycznego punktu widzenia, 
poglądy przedstawicieli teorii i praktyki prawa pracy i prawa ubez
pieczeń społecznych.

Wykonywanie praw własności intelektualnej 
w prawie Wspólnoty Europejskiej 
Lech Giliciński
Dom Wydawniczy ABC, 1997

Autor przedstawia odpowiednie regulacje prawne i orzecznictwo 
określające dopuszczalność wytaczania powództw o naruszenie prawa 
własności intelektualnej w związku z importem towarów między 
państwami członkowskimi, zakresu kompetencji uprawnionych do 
określania treści umów licencyjnych i skutków prawnych różnych 
podmiotów uprawnionych mogących stanowić nadużycie pozycji domi
nującej.

Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym 
Ewa Sibrecht-Ośka, Dariusz Trzaska
Dom Wydawniczy ABC, 1997

W pracy omówiono podstawowe zagadnienia regulowane ustawą
0 doradztwie podatkowym. Biorąc pod uwagę fakt, iż ustawa wprowa
dza możliwość świadczenia usług doradztwa podatkowego tylko dla 
podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy, autorzy położyli 
szczególny nacisk na objaśnienie zarówno zakresu przedmiotowego, 
jak i podmiotowego doradztwa podatkowego, tj. na wyjaśnienie, kto
1 na jakich warunkach może czynność doradztwa wykonywać. Szeroko
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omówiono także przepisy przejściowe, które umożliwiają zachowanie 
uprawnień podmiotom wykonującym doradztwo podatkowe przed wej
ściem w życie ustawy.

Polecamy:

Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań 
w procesie karnym 
Zbigniew Gostyński
Dom Wydawniczy ABC, 1997 r.

Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki składania 
zeznań w procesie karnym przez osobę zobowiązaną do zachowania 
tajemnicy dziennikarskiej, co do okoliczności objętych tą tajemnicą. 
Autor krytycznie wypowiada się na temat stanu prawnego obowiązują
cego w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, z uwzględnieniem w sze
rokim zakresie piśmiennictwa i orzecznictwa. Jednocześnie opowiada 
się za rozwiązaniami zapewniającymi dziennikarzom możliwość wy
pełniania informacyjnych i kontrolnych funkcji prasy w demokratycz
nym społeczeństwie, czemu służy ochrona źródeł informacji dzien
nikarskiej przed ich ujawnieniem w toku procesu karnego.

Oprać.: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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