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Radca Prawny nr 4, 1994 r.
Dyskusja dotycząca projektów unifikacji zawodów radcy prawnego
i adwokata znalazła odzwierciedlenie na łamach numeru, dlatego warto
zapoznać się z argumentami i sposobem myślenia tych, którzy chcą stać
się adwokatami. Z tego względu warto zwrócić uwagę na artykuł
M. Zielińskiego „Radca prawny? Adwokat?” oraz artykuł A. Ołdakowskiej „Tak być nie musiało” i „Sprawozdanie z posiedzenia KRPP”
w opracowaniu E. Kwiatkowskiej. Ponadto na uwagę zasługuje artykuł
W. Michalewicza „Postępowanie układowe” , artykuł D. Bosco „Bada
nia prawnicze z użyciem komputera” oraz artykuł M. Gajewskiej
„Umowa o pośrednictwo w przedwojennym Kodeksie zobowiązań
i Kodeksie cywilnym z 1964 r.” .

Edukacja Prawnicza nr 7, 1994 r.
Zwraca uwagę artykuł P. Bańczyka „Zarys charakterystyki przeka
zu” oraz artykuł R. Mastalskiego „Podstawowe cechy prawne podat
ku” . Ponadto znajdziemy artykuł A. Gubińskiego „Warunkowe zawie
szenie kary aresztu w sprawach o wykroczenia” , artykuł W. Maruchina
„Ogólna charakterystyka podatku od wartości dodanej - przedmiot
i podmiot opodatkowania” oraz stałe rubryki, jak kazusy, orzecznictwo
w opracowaniu i przegląd uniwersytecki.

Monitor Prawniczy nr 7, 1994 r.
W numerze znajdziemy artykuł A. Szewca „Pozycja prawna gminy
w świetle nowego prawa geologicznego i górniczego” , artykuł Z.
Krzemińskiego „Sądowe ustalenie ojcostwa - zagadnienia wybrane” ,
artykuł A. Kallausa „Kolejność spłacania długów spadkowych” , ar
tykuł Z. Czernika „Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
jako przesłanka ustalenia dochodu osoby fizycznej” oraz artykuł M.
Biedrzyckiej, A. Swistowskiej, M. Rentflejsz „Spółka cywilna w lik
widacji” .

Edukacja Prawnicza nr 8, 1994 r.
Oprócz stałych rubryk: kazusy, orzecznictwo, przegląd uniwersyte
cki, czasopismo zawiera szereg interesujących artykułów. Tym razem
chciałbym zwrócić szczególną uwagę na artykuł A. Turskiej „Rodowód
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socjologii prawa i jej miejsce w edukacji prawniczej” oraz artykuł P.
Czarnego i B. Nalezińskiego „Pojęcie i cechy szczególne konstytucji” ,
a także na artykuł L. Klat-Werteleckiej „Samodzielność gminy w sferze
podejmowania uchwał - wybrane zagadnienia” oraz artykuł K. Wal
czaka „MOP w 75 rocznicę powstania - Międzynarodowy Kodeks
Pracy - regulacje dotyczące podstawowych praw człowieka, cz. I” .

Monitor Prawniczy nr 8, 1994 r.
Szerokie omówienie orzecznictwa SN i NSA poprzedzają trzy ar
tykuły, na które warto zwrócić uwagę. Jest to artykuł J. Weissa
„Klasyfikacja postanowień statutu spółki akcyjnej” , artykuł A. Tomasz
ka „Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w sprawach o naruszenie
prawa z rejestracji znaków towarowych” oraz artykuł J. Iwulskiego
„Odpowiedzialność pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikowi” .

Przegląd Sądowy nr 7-8, 1994 r.
Na szczególną uwagę zasługuje artykuł S. Zabłockiego „Przekazanie
sprawy do rozpoznania sądowi równorzędnemu ze względu na dobro
wymiaru sprawiedliwości (art. 27 k.p.k.)” , w którym autor zastanawia
się i analizuje przyczyny coraz większego napływu wniosków o zmianę
właściwości sądu w trybie art. 27 k.p.k. oraz artykuł E. Skowrońskiej
„Klauzula rebus sic standibus. Sądowa waloryzacja świadczeń pienięż
nych - w orzecznictwie Sądu Najwyższego” , w którym autorka nie tylko
przytacza orzecznictwo Sądu Najwyższego, opatrując je własnym ko
mentarzem, ale również przytacza istotne głosy przedstawicieli doktryny.
Ponadto w numerze znajdziemy szereg innych artykułów, jak np. artykuł
J. Brola „Funkcje postępowania upadłościowego i ich realizacja w świet
le praktyki sądowej” , artykuł J. Szachułowicza „Wygaśnięcie bytu
prawnego mienia gromadzkiego” , artykuł Z. Kwiatkowskiego „Dopusz
czalność notatek urzędowych w polskim procesie karnym” . W ramach
omawiania projektowanych zmian ustawodawczych znajdziemy artykuł
W. Wróbla „Środki karne w projekcie Kodeksu karnego” , artykuł J.
Kuleszy „Nieumyślne pozbawienie wolności przez funkcjonariusza pub
licznego w aspekcie zmian ustawodawstwa karnego” oraz artykuł K.
Dudki „Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych w projekcie
Kodeksu postępowania karnego z 1991 r.” .

Edukacja Prawnicza nr 9, 1994 r.
Kontynuacją z poprzedniego numeru jest artykuł K. Walczaka „MOP
w 75. rocznicę powstania - Międzynarodowy Kodeks Pracy - regulacje
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dotyczące problematyki zatrudnienia, cz. II” . Ponadto znajdziemy
artykuł R. Mastalskiego „Przedmiot i metoda regulacji w prawie
podatkowym” , artykuł R. Jastrzębskiej „Poczytalność, niepoczytalność
i poczytalność ograniczona w świetle odpowiedzialności karnej spraw
cy przestępstwa - zagadnienia wprowadzające” oraz artykuł E. Klat
„Cywilnoprawne aspekty współpracy między rodzicami a dziećmi
w gospodarstwie rolnym” .

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 9, 1994 r.
Stosowanie nowego prawa geologicznego i górniczego może w prak
tyce przysparzać kłopotów, szczególnie w zakresie postępowania kon
cesyjnego. Potrzebom tym wychodzi naprzeciw artykuł A. Lipińskiego
„Dotychczasowe koncesje geologiczne i górnicze w świetle wymagań
nowego prawa geologicznego i górniczego” . Ponadto na uwagę zas
ługuje artykuł J. Sokołowskiego „Opodatkowanie dochodów - od
liczenia od podstawy opodatkowania wydatków inwestycyjnych” oraz
artykuł „Oszustwa” w opracowaniu Z. Siwaka.

Edukacja Prawnicza nr 10, 1994 r.
Jest to numer specjalny, związany z początkiem roku akademickiego.
W numerze znajdziemy artykuł A. Szewca „Własność intelektualna
i jej ochrona” , artykuł J.A. Wojciechowskiego „Unia Europejska
- zagadnienia instytucjonalno-prawne” oraz artykuł T. Kasińskiego
„Charakter prawny budżetu państwa” .

Monitor Podatkowy nr 9, 1994 r.
W numerze na uwagę zasługuje artykuł wybitnej specjalistki od
prawa dewizowego W. Wojtkowicz „Nakazy prawa dewizowego” ,
a ponadto artykuł Z. Duniewskiej „Zwolnienie celne od importowanych
materiałów służących reklamie” , artykuł D. Choryły „Wybrane prak
tyczne aspekty realizacji funkcji Banku-powiemika” oraz artykuł
W. Wassemayera „Oazy podatkowe: Bermudy” .

Oprać. P aw eł Panek
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