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Ukazały się
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Red. J. Szwaja
Urząd Antymonopolowy, 1994
Celem autorów było napisanie komentarza przydatnego przede
wszystkim praktykom, który byłby pomocny przy dokonywaniu wykła
dni nowych przepisów i rozstrzyganiu spraw na ich podstawie. Stąd
niemal zupełnie zrezygnowano z wywodów teoretycznych, historycz
nych i porównawczych, uwzględniając jednak szeroki dorobek pol
skiego orzecznictwa zarówno przedwojennego, jak powojennego.

Prawo celne, Prawo dewizowe - ewolucja, teksty,
orzecznictwo
Opr. L. Ciulkin, P. Piszczek
Białostockie Wydawnictwo Prawnicze „IUSTITIA” , Wydawnictwo ’69, 1994
Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 lipca 1994 r. i obe
jmuje całość orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego do prawa dewizowe
go i prawa celnego zamieszczonego w zbiorach urzędowych. Opraco
wanie składa się z pięciu części, które obejmują: zwięzły zarys ewolucji
poszczególnych kompleksów przepisów zakreślonych tytułem książki,
tekst prawa dewizowego i celnego oraz orzecznictwo Sądu Najwyż
szego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyj
nego.

Filozofia wartości
A. Książek
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994
Książka jest poświęcona twórczości naukowej W. Tatarkiewicza. Nie
pretenduje jednak do pełnego i wyczerpującego omówienia poglądów
wybitnego polskiego filozofa. Autor zatrzymuje się na omówieniu
poglądów W. Tatarkiewicza dotyczących dobra, szczęścia, prawdy
i piękna.
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Studia Iuridica, t. 21
Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego.

Księga poświęcona Tomaszowi Dybowskiemu
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994
Tom zasługuje na uwagę z dwu powodów: ze względu na samą osobę
dostojnego Jubilata, znakomitego cywilistę, a obecnie również sędziego
Trybunału Konstytucyjnego, jak również ze względu na zawartość
tomu, w którym znajdują się artykuły najwybitniejszych przedstawicieli
polskiej cywilistyki dotyczące współczesnych zagadnień.

Zobowiązania podatkowe. Przepisy. Komentarz. Orzecznictwo
F. Prusak
Wydawnictwo Prawnicze, 1994
Skomplikowaną materię tej ustawy autor komentuje na użytek
zarówno organów skarbowych, jak i płatników i podatników różnych
podatków. Komentarz zawiera objaśnienia także do przepisów wykona
wczych i związkowych. Objaśnienia wspierane są orzecznictwem
Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego.
A

Świat jako wola i przedstawienie, t. 1
A. Schopenhauer
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jest to tom pierwszy dwutomowej pracy Schopenhauera będącej jedynym
systematycznym wykładem jego filozofii. Warto przypomnieć, że Schopen
hauer był bardzo popularnym, a nawet można powiedzieć modnym filozo
fem w Polsce, a wielu naszych pisarzy i poetów czerpało z jego ducha.

Rejestry sądowe: stowarzyszeń, związków zawodowych ,
związków zawodowych rolników , społeczno-zawodowych
organizacji rolników, organizacji pracodawców ,
samorządu zawodowego , izb gospodarczych
P. Suski
Wydawnictwo Prawnicze, 1994
Książka ma charakter komentarza do przepisów związanych z rejest
rem sądowym, zamieszczonych w różnego rodzaju aktach prawnych,

177

Nowe książki

w zależności do tego, jakich podmiotów rejestr dotyczy. Książka
stanowi drugą część opracowania: „Rejestry sądowe: spółek hand
lowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych” .

Wykłady z historii filozofii, t. 1
G.W.F. Hegel
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jest to pierwszy tom Heglowskich trzytomowych „Wykładów z his
torii filozofii” . Dzieło to powstało wprawdzie na podstawie notatek
słuchaczy Hegla, ale odegrało w recepcji heglizmu ważną rolę - jest
świetną ilustracją dialektyki myśli, przyczynia się do pogłębienia badań
nad historią filozofii jako swoistą dyscypliną filozoficzną. Tom pierw
szy zawiera omówienie filozofii wschodniej (chińskiej i indyjskiej)
oraz filozofii greckiej (od Talesa do Anaksagorasa i od sofistów do
sokratyków).

W kręgu filozofii Romana Ingardena
Praca zbiorowa
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Książka zawiera artykuły polskich i zagranicznych autorów, którzy
nie tylko przedstawili, ale również dokonali krytycznej analizy po
glądów wybitnego polskiego filozofa. Warto tu przypomnieć, iż Roman
Ingarden był najbliższym uczniem największego fenomenologa i twór
cy tego kierunku w filozofii E. Husserla.

Prawo wykroczeń
T. Grzegorczyk, A. Gubiński
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Nowa wersja znanego podręcznika prawa wykroczeń składa się
z dwu części: materialnoprawnej (A. Gubiński) i procesowej
(T. Grzegorczyk). W pracy omówiono kwestie ustrojowe (system
organów orzekających), zasady i przesłanki postępowania, prawo do
wodowe, środki przymusu oraz przebieg postępowania w różnych jego
odmianach. Uwzględniono również orzecznictwo Sądu Najwyższego
w sprawach o wykroczenia oraz przypadki spraw karnych mających
zastosowanie również w postępowaniu o wykroczeniach. Autorzy
uwzględnili aktualny stan prawny.
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Polecamy

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. II
Pod red. B. Skargi przy współpracy S. Borzyma
i H. Floryńskiej-Lalewicz.
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Jest to drugi tom czterotomowej w zamierzeniu pracy. Następne
hasła w układzie alfabetycznym od A do Z. Indeksy osób i pojęć do
tego tomu.

Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku
W. Radecki
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Składająca się niejako z dwóch części praca - jednej, o charakterze
komentarzowym i drugiej, posiadającej walor zwięzłego, interesujące
go i napisanego z dużą swadą podręcznika, jest najnowszym, aktual
nym i najpełniejszym opracowaniem prawnokamych problemów
ochrony środowiska w Polsce.

Mała Encyklopedia PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Mała encyklopedia powszechna zawiera podstawowy zasób infor
macji z każdej dziedziny. Jest to 27 tysięcy haseł, a obok nich - bogaty
zestaw haseł przeglądowych, dających wyczerpujące informacje na
dany temat, odpowiadających popularnemu poziomowi encyklopedii.
W encyklopedii tej znajdują się ponadto bardzo liczne, tabelaryczne
zestawienia i kalendaria.

Kodeks handlowy. Komentarz, t. I
Sołtysiński, Szajkowski, Szwaja
Wydawnictwo C.H. Beck/PWN, 1994
Komentarz omawiając postanowienia Kodeksu handlowego, wskazu
je również na praktyczne związki tych postanowień z innymi regulac
jami prawnymi zawartymi m.in. w prawie upadłościowym, Kodeksie
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cywilnym, kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o nieuczciwej
konkurencji. Wykorzystuje jednocześnie pełne przedwojenne i współ
czesne orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę.

Kodeks karny i inne teksty prawne
Wydawnictwo C.H. Beck/PWN, 1994
Wydanie zawiera oprócz tekstu Kodeksu karnego również tekst
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
oraz ustawę o zapobieganiu narkomanii. Stan prawny wydania to
wrzesień 1993 r. Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie A.J.
Szwarca, które zawiera zwięzłe omówienie problematyki związanej
z Kodeksem karnym i zamieszczonymi ustawami.

Kodeks wykroczeń. Ustawa o ustroju kolegiów i inne
teksty prawne
Wydawnictwo C.H. Beck/PWN, 1994
Wydanie obejmuje całość problematyki związanej z prawem wy
kroczeń. Stan prawny wydania to maj 1994 r. Szczególnym walorem tej
publikacji jest obszerny wstęp znakomitych specjalistów z tej dziedziny
A. Gubińskiego i T. Grzegorczyka.

A z okazji okresu wzmożonego zainteresowania dobrym jedzeniem
uwadze polecamy:

Fakty o anoreksji, bulimii i otyłości.
Zaburzenia odżywiania się
S. Abraham, D. Llewellyn-Jones
Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Oprać. Paw eł Panek
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