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Ukazały się:

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Komentarz 
C. Gawlas, R. Mikulski 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

We wstępie czytamy: że celem autorów komentarza jest, aby 
wszyscy, także zawodowo nie związani z działalnością ubezpieczenio
wą, mogli zapoznać się z problematyką dotyczącą działalności zakładu 
ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych, nadzoru ubezpieczenio
wego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz innych instytucji rynku ubez
pieczeniowego. Ze względu na zamieszczony wraz z komentarzem do 
ustawy, wybór aktów wykonawczych, zawierający między innymi 
teksty ogólnych warunków ubezpieczeń obowiązkowych, książka może 
być cenną pomocą dla osób zamierzających podjąć działalność jako 
pośrednicy ubezpieczeniowi.

Emisja kwitów depozytowych 
M. Grzybczyk 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Książka z serii poradników prawniczych została zaadresowana do jak 
najszerszego kręgu odbiorców, nie tylko prawników. Obecnie kwity 
depozytowe są uznanym i powszechnie stosowanym instrumentem 
finansowym. Podstawową korzyścią jaką może czerpać emitent kwi
tów, a więc spółka zagraniczna, to uzyskanie bezpośredniego dostępu 
do największych światowych źródeł finansowych, zlokalizowanych na 
rynkach kapitałowych w Europie, Stanach Zjednoczonych, Azji. Porad
nik zawiera dokumentację emisji kwitów depozytowych oraz teksty 
aktów prawnych ją  regulujących.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II
pod redakcją K. Piaseckiego 
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997

Ukazujący się II tom Komentarza obejmuje postępowania odrębne, 
postępowanie nieprocesowe, postępowanie zabezpieczające, postępo
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wanie egzekucyjne oraz międzynarodowe postępowanie cywilne. Ko
mentarz jest dziełem zbiorowym, nie stanowi jednak opracowania 
wspólnego jego autorów. Każdy z nich jest odpowiedzialny za własne 
poglądy. W przedmowie do Komentarza Kazimierz Piasecki zapewnia, 
że dążył, jako redaktor całości, do ujednolicenia wykładni prezen
towanej przez zespół autorów.

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

Książka przybliża system stosowanych przez instytucje kredytowe 
prawnych zabezpieczeń kredytów czy pożyczek. Stosowanie tych form 
zabezpieczeń nie jest charakterystyczne tylko dla banków. Mogą także 
służyć do wzmocnienia pozycji kontrahentów o statusie typowych 
podmiotów gospodarczych.

Kodeks pracy, przepisy wykonawcze, orzecznictwo
s

Andrzej Świątkowski 
Dom Wydawniczy ABC, 1997

W książce znajduje się wykaz obowiązujących aktów prawnych 
z zakresu prawa pracy -  Ustawa Kodeks pracy oraz przepisy wykona
wcze, a także bogate orzecznictwo z tego zakresu z lat 1975-1997. 
Zamieszczono orzeczenia, które -  mimo zmiany stanu prawnego 
-  zachowały aktualność. Lektura tej pozycji wskazuje, w jakim  
zakresie ewoluowało orzecznictwo w sprawach z obszaru prawa 
pracy.

Publiczne prawo gospodarcze 
Marian Zdyb
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997

Autor niniejszej monografii stwierdza we wstępie do książki, iż 
celem jego nie jest omówienie wszystkich problemów publicznego 
prawa gospodarczego, lecz zwrócenie uwagi na zagadnienia najbar
dziej istotne z punktu widzenia doktryny i praktycznych potrzeb 
w tym zakresie. Dlatego, niektóre problemy, szczególnie te, które są 
przedmiotem rozważań prowadzonych w ramach względnie samo
dzielnych dziedzin publicznego prawa gospodarczego, jak np. prawa 
finansowego, w szerokim tego słowa znaczeniu, zostaną pominięte. 
Za to szczególny nacisk, został położony na te dziedziny materialnego
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publicznego prawa gospodarczego, które uosabiają dokonujące się 
zmiany gospodarcze i ustrojowe. Autor wyraża przekonanie, że 
książka przyczyni się do zapoczątkowania dyskusji nad rolą prawa 
publicznego w nowej rzeczywistości społecznej i stanie się podręcz
nikiem akademickim, wykorzystywanym nie tylko na wydziałach 
prawa i administracji.

Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz
S. Biernat, A. Wasilewski 
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997

Komentarz został przygotowany ponad osiem lat po wejściu 
w życie ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, 
która okazała się przełom owa dla stworzenia nowego ustroju gos
podarczego Polski. Na jej podstawie działają dzisiaj ponad dwa 
m iliony podmiotów gospodarczych. Autorzy przedstaw ili szeroko 
problemy teoretyczne i praktyczne jakie powstają przy wykładni 
omawianej ustawy, przytoczyli obszerne orzecznictwo sądowe oraz 
szereg innych, poza ustawą, aktów prawnych, norm ujących bezpo
średnio lub pośrednio podejm owanie i prowadzenie działalności 
gospodarczej.

Polecamy:

Spółka cywilna w obrocie gospodarczym  
Mirosław Woroniecki 
Dom Wydawniczy ABC, 1997

Autor jest adwokatem. Spółka cywilna, która uważana jest za jedną 
z najprostszych i najdogodniejszych form prowadzenia działalności 
gospodarczej przez wspólników, jednocześnie jest tą formą, której 
problematyka prawna należy do bardzo skomplikowanych. Książka 
prezentuje podstawowe i najczęściej spotykane problemy prawne i te- 
chniczno-prawne jakie powstają w czasie tworzenia spółki, w prowa
dzeniu działalności gospodarczej oraz przy przekształcaniu jej w spółkę 
osobową prawa handlowego, albo w spółkę kapitałową wykorzystując 
dotychczasowy majątek wspólników. Całość uzupełniają wzory umów 
w spółce cywilnej.
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Kodeks karny 
Kodeks postępowania karnego 
Kodeks karny wykonawczy
Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., 1997

Zbiór trzech nowych Kodeksów karnych z 6 czerwca 1997 r. Oprócz 
tekstów Kodeksów znajdziemy także uzasadnienie ich rządowych 
projektów. W celu ułatwienia stosowania nowych przepisów, na końcu 
książki zamieszczono zestawienie porównawcze numerów artykułów 
starego i nowego Kodeksu karnego.

Przedsiębiorstwa państwowe -  Przepisy i komentarze
Gerard Bieniek
Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o.o., 1997

W książce zamieszczono przepisy ustawy o przedsiębiorstwach 
państwowych oraz przepisy ustaw związkowych, które są stosowane 
w codziennej praktyce przedsiębiorstw. Uwzględniono stan prawny na 
15 sierpnia 1997 r., bogatą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyż
szego.

Jak reklamować się zgodnie z prawem?
Andrzej Karpowicz 
Dom Wydawniczy ABC, 1997

Pozycja ta przeznaczona jest dla każdego, kto podejmując próbę 
reklamowania siebie, nie czuje się zbyt pewnie w tej dziedzinie. 
Nawet korzystanie z usług wyspecjalizowanych agencji reklamowych 
nie likwiduje wszystkich problemów jakie mogą być konsekwencją 
naruszenia prawa. Autor odnotowuje błędy z tego zakresu jakie 
zdarzyły się w ostatnich latach wyspecjalizowanym agencjom. W nio
sek -  wszystkim w tej nowej dziedzinie wciąż daleko do profes
jonalizmu. Zamierzeniem autora było stworzenie pomocnego pod
ręcznika dla osób zlecających reklamy i ich publikowanie, a także dla 
tych, którzy tworzą te reklamy w agencjach reklamowych i mediach. 
Znajdziemy tu przepisy prawne dotyczące reklamy i reklamowania się 
według stanu na 15 marca 1997 r. oraz dołączone do zbioru kodeksy 
etyki różnych środowisk zawodowych, mające w tej dziedzinie 
zastosowanie.

Oprać.: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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