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Ukazały się
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Z komentarzem
Jerzy Ignatowicz, Kazimierz Piasecki,
Janusz Pietrzykowski, Jan Winiarz
W ydawnictwo Prawnicze 1993
Jest to II wydanie, uwzględniające wszystkie dotychczasowe
zmiany, opracowane przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa
rodzinnego i opiekuńczego. Omawia przede wszystkim aktualne
zagadnienia, które mogą wystąpić w praktyce wym iaru sprawied
liwości. Książka szeroko uwzględnia literaturę przedm iotu oraz
bogate orzecznictwo.

Kodeks karny z komentarzem. Część ogólna
Kazimierz Buchała, Zbigniew Ćwiąkalski,
Marian Szewczyk, Andrzej Zoll
Wydawnictwo Prawnicze 1994
Książka jest kom entarzem do części ogólnej kodeksu karnego.
Przedstawia ona dużą wartość merytoryczną ze względu na wysoki
poziom zawartych w niej rozważań teoretycznych, a także duże
wyczucie potrzeb praktyki. Kom entując poszczególne kwestie, auto
rzy wykorzystali bogatą literaturę przedm iotu oraz orzecznictwo.
Omawiając poszczególne przepisy części ogólnej nawiązują do prze
pisów części szczególnej i wojskowej kodeksu karnego oraz ustaw
szczególnych. K om entarz został opracow any według aktualnie obo
wiązującego stanu prawnego.

Patologia społeczna
Andrzej Gaberle
W ydawnictwo Prawnicze 1993
Praca profesora Andrzeja Gaberle przeznaczona jest przede wszys
tkim dla prawników i m a na celu przybliżenie im wiedzy o społeczeńs
twie i o człowieku - a więc wiedzy z dziedziny socjologii i psychologii.
W iadomości zawarte w omawianej pracy m ogą być pom ocne w po
dejmowaniu właściwych decyzji i rozstrzyganiu o ludzkich losach.
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Japonia. Przestępczość na marginesie cywilizacji
Brunon Hołyst
W ydawnictwo Prawnicze 1994
Praca ta ma na celu przybliżenie polskiemu Czytelnikowi nie
których aspektów kryminalizacji życia społecznego i gospodarczego
Japonii oraz omówienie wpływu organów państwowych na za
chowania dewiacyjne. Wiele przedstawionych w pracy zagadnień
może zostać wykorzystanych w polskiej praktyce zwalczania i zapo
biegania przestępczości. Ponadto autor zapoznaje Czytelnika z co
dziennym życiem Japonii, w którym tradycja oddziałuje na etykę,
kulturę i historię kraju.

Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Stanisław Rudnicki
W ydawnictwo Prawnicze 1993
Książka wychodzi naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu pra
ktyki problem atyką ksiąg wieczystych i hipoteki. A utor kom entarza
był sekretarzem Komisji dla O pracowania Prawa o Księgach Wieczy
stych i Hipotece, która została powołana w latach 60-tych, a opraco
wany przez nią projekt po wprowadzeniu nielicznych zmian i doda
niu przepisów o hipotece został uchwalony w 1982 r. i obowiązuje do
dziś. Przy opracow aniu kom entarza autor wykorzystał istniejącą
literaturę przedm iotu oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego w za
kresie nieodzownym dla praktyki.

Podstawy prawa cywilnego
Ewa Łętowska
W ydawnictwo ECOSTAR
Opracowanie stanowi kom pendium wiedzy z tej części praw a
cywilnego, która reguluje wymianę dóbr i usług, a dotyczące
dogm atyki praw a cywilnego. Jest adresowana do tych wszystkich,
którzy będąc prawnikami muszą odświeżyć wiedzę, a nie m ają czasu
albo cierpliwości, aby sięgnąć do podręczników akademickich czy
monografii.
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0 filozofii praktycznej
pod redakcją naukową Barbary Markiewicz
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1993
Opracowanie składa się z szeregu artykułów poświęconych różnym
aspektom filozofii praktycznej, których autoram i są niemieccy
filozofowie z uniwersytetu w K onstanz i polscy filozofowie z Uniwer
sytetu Warszawskiego. Filozofia praktyczna to nie tylko zjawisko,
które począwszy od lat 70-tych zyskało niepodw ażalną pozycję
w życiu umysłowym Europy Zachodniej i USA, ale to nieustanna
dyskusja nad praktyczną stroną życia ludzkiego.

Teoria estetyczna
Teodor W. Adorno
PW N 1994
Jest to dzieło należące do klasyki filozofii współczesnej, a stanow ią
ce podsumowanie estetycznych i artystycznych doświadczeń całego
pokolenia europejskich intelektualistów. Głównym przedmiotem
zainteresowania autora jest dzieło artystyczne, zwłaszcza muzyczne
1 literackie. Jest pracą niezmiernie często cytow aną i omawianą
w literaturze z zakresu estetyki.

Szkice o totalitaryzmie
Aleksander Hertz
PW N 1994
Aleksander Hertz należy do najwybitniejszych socjologów pol
skich. Od 1939 r. mieszkał i tworzył w USA. W ybór pism, oparty na
wskazówkach samego autora obejmuje pięć rozpraw. W okresie
powstania były to prace pionierskie i znacznie wyprzedzające wszyst
ko to, co na tem at władztwa charyzmatycznego, faszyzmu i funkc
jonow ania partii totalitarnej pisano w innych krajach.

Kryminologia
Brunon Hołyst
PW N 1994
Nowe wydanie „Krym inologii” zawiera najnowsze dane dotyczące
przestępczości w Polsce i innych państwach. Wiele miejsca w książce
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poświęcono analizie czynników przyczynowych rodzących zjawiska
patologii społecznej. Zawiera omówienie współczesnych doktryn
kryminologicznych.

Zobowiązania. Zarys wykładu
Witold Czachórski
PW N 1994
VI wydanie znanego podręcznika jest nowym opracowaniem
uwzględniającym stan praw ny na dzień 31 X II 1993 r. w zakresie
ustawodawstwa, piśmiennictwa i orzecznictwa. Obecne wydanie
zostało zaktualizowane i uzupełnione pod kierunkiem twórcy tekstu
podstawowego - W itolda Czachórskiego przez zespół pracowników
Instytutu Prawa Cywilnego UW: Adam a Brzozowskiego, M arka
Safjana i Elżbietę Skowrońską.

Historia doktryn politycznych i prawnych
Andrzej Sylwestrzak
PW N 1994
Podręcznik przedstawia systematyczny wykład historii myśli poli
tyczno-prawnej od starożytnej Grecji i Rzymu do czasów współczes
nych. Szczególnie ważne wydaje się opracowanie roli filozofii chrześ
cijańskiej w form ułowaniu postaw tak filozoficznych jak politycz
nych. Poza tym podręcznik oparty został na wykładzie historycznym
obejmującym wszystkie bardziej doniosłe szkoły myślenia polityczno-prawnego, zarówno w Europie jak i Ameryce.

Prawo podatkowe
PW N i C.H. Beck 1994
Zbiór przepisów prawnych z dziedziny praw a podatkow ego łącz
nie z tabelami oraz umowami o zapobieżeniu podwójnemu opodat
kowaniu. Zawiera: podatek dochodowy od osób fizycznych i praw 
nych, podatek od wzrostu wynagrodzeń, od towarów i usług oraz
akcyz, podatek od gier, zobowiązania podatkowe, pozostałe podatki
i opłaty. Koncepcja i szata graficzna dzieła odpowiada wydanym
wcześniej „Polskim U staw om ” .
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Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym
Jerzy Rajski
PW N 1994
Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące kontraktów
zawieranych w obrocie gospodarczym, a także uwagi ogólne po
zwalające zrozumieć założenia, jakie legły u podstaw niektórych
instytucji i rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę. Zrozumieniu
pewnych problemów służą zaczerpnięte z praktyki orzeczenia sądowe
i arbitrażowe. Książka przeznaczona jest w szczególności dla pod
m iotów bezpośrednio uczestniczących w obrocie gospodarczym,
może jednak stanowić także cenną pomoc dydaktyczną dla studen
tów i aplikantów.

Polecamy
Prawo pracy
Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
C.H. BECK/PW N - seria Skrypty Becka 1994 r.
Pozycja ta przygotow ana została z zamysłem przedstawienia
podstawowych zagadnień dotyczących stosunku pracy, uzupełnio
nych wskazaniem aktualnych źródeł praw a, orzecznictwa oraz
literatury.
Książka przeznaczona jest nie tylko dla studentów wydziałów
praw a choć ma stanowić uzupełnienie podręcznika zawierającego
rozbudow aną warstwę teoretyczną tej dziedziny praw a. Dlatego też
skrypt zawiera opis podstawowych zagadnień, przedstawionych
w sposób syntetyczny, który ułatwia opanowanie bogatego m ateriału
normatywnego. W tym też celu tok wykładu ilustrowany jest
stosownymi wykresami, a nadto uzupełniony praktycznymi wzorami
pism najczęściej występujących w obrocie prawnym.
Pozycja składa się z czternastu rozdziałów, w których omówiono
kolejno:
1 . charakter prawny i nawiązanie stosunku pracy,
2 . rozwiązanie, zmianę i wygaśnięcie stosunku pracy,
3. sytuację praw ną bezrobotnego,
4. wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą,
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5. czas pracy,
6. urlopy wypoczynkowe i bezpłatne,
7. odpowiedzialność porządkow ą i dyscyplinarną,
8. odpowiedzialność m aterialną,
9. ochronę pracujących kobiet,
10. zatrudnianie i ochronę pracy młodocianych,
1 1 . świadectwa pracy i opinie,
1 2 . wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
13. spory pracy
14. przedawnienie roszczeń.
Każdy z rozdziałów zawiera kolejno: zestawienie podstawowych
aktów normatywnych i konwencji M OP, zestawienie reprezentatyw
nej literatury, prezentację wybranych zagadnień, wybór tez orzeczeń
Sądu Najwyższego oraz zestaw pytań.

Alkohol. Zagadnienie toksykologiczne i prawne
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 1993
Są to materiały z dwóch konferencji alkohologicznych zorganizo
wanych w 1992 r. i 1993 r. przez Instytut Ekspertyz Sądowych.
Czytelnik znajdzie tam m.in. teksty referatów najwybitniejszych
znawców prawnej, kryminologicznej i toksykologicznej problem aty
ki alkoholu etylowego, kryteria i zasady opiniowania w sprawach
alkoholowych, informacje o analizach wydychanego powietrza. Dla
adw okata szczególnie użyteczna jest naukow a krytyka rachunku
retrospektywnego i prospektywnego, czyli obliczanie zawartości
alkoholu we krwi w chwili zdarzenia prospektywnego.
M ateriały te są do nabycia w Instytucie w cenie 40000 zł.
Oprać. P aw eł P anek
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