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Ukazały się

Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze.
Tom I. Prawo rodzinne
Redakcja naukowa M. Safjan
Oficyna Naukowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 1994
Zbiór zawiera wybór dokumentów Rady Europy przetłumaczonych
na język polski wraz z komentarzami polskich specjalistów, mający na
celu zorientowanie polskiego czytelnika w standardach prawnych,
stawianych przez Radę Europy ustawodawstwu państw członkowskich
w zakresie prawa rodzinnego. Książka ukazała się pod patronatem
Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Zapowiadane są również podobne
zbiory z innych dziedzin prawa.

Bójka i pobicie w polskim prawie karnym
Z. Skarżyński
Oficyna Naukowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 1994
Książka ukazała się pod patronatem Instytutu Wymiaru Sprawied
liwości. Zawiera analizy historyczne, doktrynalne i statystyczne doty
czące zarówno sprawców bójek i pobić, jak również omówienia
ewolucji uregulowań prawnych dotyczących bójek i pobić w prawie
polskim. Książka stanowi więc kompleksowe omówienie problematyki
zawiązanej z bójką i pobiciem.

Laboratorium mikrokomputerowe
D. Dziuba, M. Lasek, M. Pęczkowski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994
Jest to skrypt przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicz
nych, zawierający elementarne wiadomości dotyczące budowy i moż
liwości komputerów, umiejętności korzystania ze standardowych pa
kietów oprogramowania itp. Można polecić tę pozycję prawnikom
zainteresowanym problematyką ekonomiczną.
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Obszary morskie i ich delimitacja
W. Góralczyk
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993
Jest to książka wybitnego specjalisty z zakresu międzynarodowego
prawa publicznego, zawierająca nie tylko kompleksowe omówienie
tytułowej problematyki, ale również bogatą literaturę przedmiotu.

Opozycja demokratyczna w Polsce 1976-1980.
Wybór dokumentów
Z. Hemmerling, M. Nadolski
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994
W publikacji zamieszczono 110 dokumentów, które ukazują wielowarstwowość i różnorodność polskiej opozycji. Dokonując wyboru
kierowano się tym, aby zbiór odzwierciedlał panoramę struktur opozycji
politycznej w Polsce w II połowie lat siedemdziesiątych oraz tym, aby
znalazły się w nim najważniejsze dokumenty programowe tego okresu.

Prawo lokalowe - Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Opr. P. Piszczek
Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „JUSTITIA” , Wydawnictwo ’69
Opracowanie niniejsze - uwzględniające stan prawny na dzień
1 V 1994 r. - składa się z trzech części, które obejmują: zwięzły zarys
ewolucji całości przepisów prawa lokalowego, tekst przedmiotowej
ustawy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego w okresie od wejścia
ustawy w życie do końca stycznia 1994 r.

Pozakodeksowe ustawodawstwo karne i ustawy dodatkowe
- Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Opr. P. Piszczek
Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „JUSTITIA” , Wydawnictwo ’69
Niniejszy zbiór orzecznictwa Sądu Najwyższego - uwzględniający
stan prawny na koniec 1993 r. - poświęcony został przede wszystkim
pozakodeksowym ustawom karnym. Zbiór składa się z dwu części,
które obejmują: w części pierwszej - wykaz chronologicznie ze
stawionych 71 ustaw, dekretów i rozporządzeń Prezydenta Rzeczypos
politej z lat 1928-1991, które nadal zachowały swą aktualność i co do
których zapadły orzeczenia Sądu Najwyższego, zaś w części drugiej
- zbiór orzeczeń opublikowanych w zbiorze urzędowym. W zbiorze
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pominięto całe ustawodawstwo amnestyjne i związane ze stanem
wojennym.

Rejestry sądowe: spółek handlowych , spółdzielni,
przedsiębiorstw państwowych
P. Suski
Wydawnictwo Prawnicze, 1994
Książka ma charakter komentarza do przepisów związanych z rejest
rem sądowym, zamieszczonych w różnego rodzaju aktach prawnych,
w zależności od tego, jakich podmiotów rejestr dotyczy. Autor skróto
wo omawia podstawowe pojęcia i konstrukcje prawne związane z rejes
trem sądowym i postępowaniem rejestrowym. Komentarz zawiera
obszerne już orzecznictwo Sądu Najwyższego, rozstrzygające wątp
liwości interpretacyjne związane z postępowaniem rejestrowym. Zada
niem książki jest dostarczenie podmiotom, na których spoczywa obo
wiązek rejestracji, a także praktykom wymiaru sprawiedliwości skon
densowanej, ale wyczerpującej wiedzy w omawianej materii.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne:
Przepisy i komentarz
Z. Swieboda
Wydawnictwo Prawnicze, 1994
Jest to obszerny, całościowy komentarz do części drugiej Kodeksu
postępowania cywilnego. Książka ta w zamierzeniu Wydawnictwa ma
uzupełnić komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego, stanowiąc
z nim całościowe omówienie cywilnych przepisów procesowych. Układ
książki podobny jest do układu komentarza i zawiera wstępne objaś
nienia do poszczególnych rozdziałów, a pod poszczególnymi przepisami
zostały zamieszczone ujęte w formie tez obszerne noty komentatorskie,
uzupełnione orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz wskazaniami litera
tury. Pozycja zaopatrzona jest w obszerny skorowidz.

Ochrona roszczeń pracowników, w razie niewypłacalności
pracodawcy. Przepisy i komentarz
M. G ersdorf
Wydawnictwo Prawnicze, 1994
Ustawa z 29 grudnia 1993 r. wprowadziła nowatorskie rozwiązania
z zakresu zobowiązań pracowniczych. Utworzony przez omawianą
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ustawę Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ma na
celu rekompensowanie należnych pracownikom świadczeń. W komen
tarzu Autorka omawia rodzaje świadczeń, które podlegają wypłacie
z Funduszu, zasady ich przyznawania i sposób ubiegania się o nie,
a także obowiązki poszczególnych organów w tym zakresie. Wyjaś
nione są także zasady finansowania funduszu i jego organizacja.

Pieniądz i bank w kapitalizmie. Zarys problematyki
A. Kaźmierczak
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jest to pierwszy po wielu latach podręcznik z dziedziny pieniądza
i bankowości w krajach o gospodarce rynkowej. Obejmuje następujące
zagadnienia: zarys ewolucji pieniądza, rynek finansowy, gospodarowa
nie pasywami i aktywami banków, kalkulacja kosztów kredytu, sys
temy bankowe wybranych państw, kreacja pieniądza bankowego, teorie
popytu na pieniądz, międzynarodowa działalność bankowa.

Finanse międzynarodowe
K. Zabielski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Finanse międzynarodowe są częścią składową międzynarodowych
stosunków gospodarczych i finansowych. Ich ranga w ostatnich latach
niebywale wzrosła w związku z zacieśnieniem powiązań finansowych
krajów, grup krajów i kontynentów. Książka stanowiąc w miarę
całościowe kompendium wiedzy, przeznaczona jest przede wszystkim
dla studentów, ale może być pomocna dla osób zatrudnionych w ban
kach, instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach zajmujących
się eksportem i importem.

Nowe usługi finansowe
E. Głogowski, M. Munch
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Książka jest poświęcona omówieniu wielu instrumentów finanso
wych stosowanych przez banki komercyjne i eurobanki po stronie
aktywów (udzielanie kredytów) i pasywów (przyjmowanie depozytów)
oraz w ich operacjach pośredniczących. Daje skrupulatne informacje
o poszczególnych usługach, ich wadach i zaletach, zakresie zastosowa
nia.
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Rewolucja rosyjska
R. Pipes
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Książka jednego z najwybitniejszych historyków amerykańskich jest
pierwszą w literaturze światowej tak wszechstronną analizą przyczyn,
przebiegu i skutków rewolucji październikowej.

Cztery eseje o wolności
J. Berlin
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Wspólnym tematem esejów - powstałych w latach 1949-1959 jako
rozwinięcie wykładów uniwersyteckich - jest rozpatrywane w różnych
aspektach i kontekstach pojęcie wolności. Książka uchodzi za jedno
z najdonioślejszych dokonań dwudziestowiecznej myśli liberalnej i jed
no z najważniejszych dzieł z zakresu filozofii polityki.

Teoria sprawiedliwości
J. Rawls
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jedna z najbardziej dyskutowanych współczesnych książek filozo
ficznych, włączona do klasyki jako dzieło przedstawiające oryginal
ny system teoretyczny. Jest to obszerny traktat filozoficzny po
święcony problematyce z pogranicza etyki, filozofii polityki i filo
zofii prawa. W centrum rozważań znajduje się zasada sprawiedliwo
ści, na której powinny opierać się poglądy na temat moralności
i społeczeństwa. Filozofia moralna ma stanowić podstawę kon
stytucji i przepisów prawa dostarczając zarazem kryteriów oceny
ustrojów politycznych.

Komentarz do ustawy prawo dewizowe z uwzględnieniem
orzecznictwa i praktyki
E. Ruśkowski
Dom Wydawniczy ABC, 1994
Niniejsza praca zawiera kompleksowy komentarz do ustawy prawo
dewizowe, z wykorzystaniem istniejącej literatury przedmiotu, orzecz
nictwa sądowego oraz doświadczenia praktycznego. Książka składa się
z dwu części. Pierwsza - zawiera komentarz, druga - ujednolicone
przepisy prawne z zakresu prawa dewizowego.
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Prawnik jako negocjator, czyli ja k efektywnie negocjować
zagadnienia prawne
L. Hawkins, M. Hudson, R. Comall
Dom Wydawniczy ABC, 1994
Umiejętność prowadzenia sporów, negocjowania jest niezbędnym
elementem praktyki prawniczej i sukcesu zawodowego. Dlatego też
w wielu krajach na ten element praktyki prawniczej kładzie się szczegól
ny nacisk. Książka ze względu na formę może stanowić praktyczny
poradnik negocjatora. Lektura książki, jeżeli nie spowoduje sukcesu
w negocjacjach, to na pewno go przybliży. Należy ją przede wszystkim
polecić osobom-prawnikom rozpoczynającym praktykowanie.

Polecamy
Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia
M. Cieślak
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Podręcznik z zakresu prawa karnego wprowadza w przystępny sposobi
w świat pojęć i nie zawsze łatwych problemów z omawianej dziedziny.j
Książka kreśli perspektywy i nieprzekraczalną granicę rozwoju prawaj
karnego w świetle zasad legalizmu, sprawiedliwości i humanizmu.
j

Istota i zasady procesu karnego
A. Murzynowski

I

Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994

'

Jest to trzecie wydanie tej książki. Przedstawia ona kluczowe dla nauki'
procesu karnego problemy dotyczące podstawowych zasad tej gałęzi!
prawa i ujmuje je w sposób monograficzny, wykraczając poza zwykłe;
wymagania, dostarczając propozycji do dalszych przemyśleń i dyskusji.

Prawo handlowe. Zarys wykładu
K. Kruczalak
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Książka stanowi próbę syntetycznego i systemowego ujęcia tematu.
Praca oprócz ogólnych aspektów dotyczących miejsca i roli prawa
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handlowego w systemie prawa, porusza następujące zagadnienia: cha
rakterystyka podmiotów gospodarczych i podstawy prawne ich działa
nia, ochrona ich dóbr osobistych, rola Skarbu Państwa w obrocie
gospodarczym, czynności handlowe, operacje rozliczeniowe i ubez
pieczające oraz niektóre umowy nie nazwane i mieszane.

Prawo gospodarcze publiczne
C. Kosikowski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Pierwszy w Polsce powojennej podręcznik akademicki do nowego
przedmiotu na studiach prawniczych i ekonomicznych. Książka po
zwala zrozumieć mechanizmy i instrumenty funkcjonowania państwa
w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Część ogólna przed
stawia teorię prawa gospodarczego publicznego i jego charakterystykę;
część szczegółowa - mechanizm prawny interwencjonizmu państwo
wego.

Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych
- Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
Opr. M. Leszczyński, P. Piszczek
Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „JUSTITIA” , Wydawnictwo ’69
Niniejsze opracowanie - uwzględniające stan prawny na dzień 31
maja 1994 r. - obejmuje całość orzecznictwa Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego do Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych,
zamieszczonego w zbiorze urzędowym. Opracowanie składa się
z trzech części, które obejmują: zwięzły zarys ewolucji poszczególnych
kompleksów przepisów zakreślonych tytułem książki, tekst Prawa
o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych oraz orzecznictwo Naczel
nego Sądu Administracyjnego.

Prawo o adwokaturze, ustawa o radcach prawnych
- Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Opr. M. Leszczyński, P. Piszczek
Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „JUSTITIA” , Wydawnictwo ’69
Publikacja - uwzględniająca stan prawny na dzień 31 maja 1994 r.
- obejmuje całość orzecznictwa Sądu Najwyższego do Prawa o ad
wokaturze i ustawy o radcach prawnych, zamieszczonego w zbiorach
urzędowych. Opracowanie składa się z trzech części, które obejmują:
zwięzły zarys ewolucji poszczególnych kompleksów przepisów zakreś
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lonych tytułem książki, tekst Prawa o adwokaturze i ustawy o radcach
prawnych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
1994 część I
Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „JUSTITIA” , Wydawnictwo ’69
Zbiór obejmuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego za I półrocze
1994 r. Tom zawiera skorowidz alfabetyczno-rzeczowy, ułatwiający
znalezienie potrzebnego orzeczenia oraz skorowidz aktów normatyw
nych. W efekcie otrzymujemy opracowanie przejrzyste i łatwe w po
sługiwaniu.
Oprać. Paw eł P anek
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