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Edukacja Prawnicza nr 2, 1994 r.
W numerze znajduje się artykuł z zakresu wiktymologii, pióra
A. Marka, „Ochrona ofiar przestępstw w systemie prawa karnego” ,
artykuł G. Rejman „Problemy prawne związane z transseksualizmem”
oraz artykuł A. Walaszek-Pyzioł „Działalność gospodarcza gminy
w świetle ustawodawstwa Republiki Federalnej Niemiec, cz. I’’. Ponadto
stałe pozycje: kazus z zakresu prawa administracyjnego M. Maciołek,
kazus z zakresu prawa karnego A. Jastrzębskiej i kazus z zakresu prawa
pracy A. Dubowik oraz orzecznictwo i przegląd uniwersytecki.

Edukacja Prawnicza nr 3, 1994 r.
W numerze następujące publikacje zwracają uwagę: artykuł W.
Rozwadowskiego „O aplikacji prawniczej uwag kilka” , artykuł K.
Kauba „Przywracanie praw skazanych w latach 1944—1956” , artykuł A.
Walaszek-Pyzioł „Działalność gospodarcza gminy w świetle ustawodaw
stwa Republiki Federalnej Niemiec, cz. II” oraz artykuł Z. Ofiarskiego
„Tajemnica bankowa” . W stałych rubrykach czasopisma znajdujemy
kazus z zakresu prawa handlowego A. Swistowskiej, kazus z zakresu
prawa administracyjnego M. Maciołek i kazus z prawa karnego A.R.
Światłowskiego oraz orzecznictwo i przegląd uniwersytecki.

Monitor Podatkowy nr 3, 1994 r.
W numerze znajdujemy artykuł J. Poczobuta „Leasing w polskim
prawie o podatku dochodowym” , M. Wesołowskiej „Zmiany w sys
temie zezwoleń dewizowych” i artykuł T. Kacymirowa „Niektóre
sporne aspekty ulg podatkowych dla przedsiębiorstw z udziałem za
granicznym” oraz najnowsze orzecznictwo NSA z zakresu prawa
gospodarczego.

Monitor Prawniczy nr 3, 1994 r.
W numerze: artykuł M. Wolanina „Skuteczność roszczenia o zwrot
nieruchomości wywłaszczonej” , artykuł M. Golanowskiego „Warunki
zbywania mienia przez przedsiębiorstwo państwowe” , artykuł P. Kry-
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czko „Zaliczanie opłat podatkowych do kosztów uzyskania przycho
dów przez spółki pracownicze” , artykuł L. Bełzy „Odpowiedzialność
za zobowiązanego do nadzoru i nadzorowanego” , artykuł A. Weitbrechta „Trzy lata europejskiej kontroli połączeń przedsiębiorstw”
oraz wybrane orzecznictwo SN i NSA.

Edukacja Prawnicza nr 4, 1994 r.
W skład numeru wchodzi artykuł J. Świątkiewicza „Ogólne sądow
nictwo administracyjne -- próba zreformowania” , artykuł Z. Jędrzejew
skiego „Usiłowanie udolne i nieudolne w świetle nauki i orzecznictwa
polskiego” , artykuł A. Walczak-Żochowskiej „Polskie prawo nielet
nich - zagadnienia wprowadzające” . W stałych rubrykach czasopisma
kazusy z zakresu prawa cywilnego materialnego W. Kocota, z zakresu
prawa handlowego A.M. Swistowskiej, z zakresu prawa międzynarodo
wego publicznego B. Kuźniak, z zakresu prawa karnego M. Ziembińs
kiego oraz orzecznictwo sądowe i przegląd uniwersytecki.

Monitor Prawniczy nr 4, 1994 r.
W numerze zwracają uwagę: artykuł A. Szewca „Własność wynalaz
ku” , artykuł M. Mozgawy „Przestępstwa stypizowane w ustawie
o nieuczciwej konkurencji” , artykuł M. Barzyckiej-Banaszczyk i
Z. Banaszczyka „Ochrona roszczeń pracowniczych w przypadku nie
wypłacalności pracodawcy” , artykuł P. Kryczki „Zwolnienia od cła
spółek z udziałem zagranicznym” . Ponadto orzecznictwo SN i NSA.

Monitor Podatkowy nr 4, 1994 r.
W numerze znajduje się artykuł R. Hayder „Dylematy podatkowe
inwestorów zagranicznych” , artykuł W. Wojtowicz „Podstawowe po
jęcia w aktualnym polskim prawie dewizowym” , artykuł J. Kamińskiego „Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności
wymienionych w art. 2 ust. 3 ustawy o VAT” .

Przegląd Prawa Handlowego nr 4, 1994 r.
W numerze warto przeczytać pracę A. Szpunara „Odwołanie cze
ku” , artykuł M. Litwińskiej „O konstrukcji prawnej spółki koman
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dytowej” , artykuł S. Dudzika „Polska regulacja antymonopolowa
a inwestycje zagraniczne w Polsce (wybrane zagadnienia)” . Ponadto
orzecznictwo SN z zakresu prawa handlowego.

Monitor Praymiczy nr 5, 1994 r.
Na numer składają się: artykuł M. Staszkiewicz-Skowrońskiej i
M. Wrzołek-Romańczuk „List intencyjny” , artykuł I. Weissa „Emisja
nowych akcji” , artykuł M. Mozgawy „Wykroczenia określone w usta
wie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” , artykuł J. Jacyszyn
„Wspólnik w judykaturze” . Ponadto orzecznictwo SN.

Edukacja Prawnicza nr 5, 1994 r.
W numerze zwraca uwagę artykuł J.A. Stefanowicza „Wybrane
instytucje i pojęcia prawa spółek” , artykuł M. Barzyckiej-Banaszczyk
„Ewolucja przepisów kodeksu pracy (1975-1994)” , artykuł A. Walczak-Żochowskiej „Polskie prawo nieletnich - zagadnienia materialno-prawne, cz. II” . W stałych rubrykach czasopisma znajdują się
kazusy z zakresu prawa cywilnego J. Krzynówki, A. Swistowskiej i
K. Dołowskiej oraz kazus z zakresu prawa pracy W. Kocota. Ponadto
orzecznictwo sądowe i przegląd uniwersytecki.

Przegląd Sądowy nr 5, 1994 r.
W numerze znajduje się artykuł T. Erecińskiego „Rola rady sądownictwa
w państwie demokratycznym” , artykuł S. Szymańskiej „Realizacja ustawy
o ubezpieczeniu społecznym rolników w świetle orzecznictwa Sądu Naj
wyższego” , artykuł F. Rymarza „Wybrane zagadnienia postępowania przed
Trybunałem Konstytucyjnym” , artykuł R. Zakrzewskiego „Prawne in
strumenty ochrony równości konkurencji gospodarczej” , artykuł J. Gajda
„Zgoda matki na uznanie dziecka poczętego” . Ponadto stałe rubryki
czasopisma, m.in. orzecznictwo SN i NSA oraz wkładka z orzecznictwem
sądów apelacyjnych z zakresu prawa cywilnego procesowego.

Rejent nr 5, 1994 r.
Treść numeru to: artykuł A. Oleszki „Przymus notarialny” , artykuł
Z. Niewiadowskiego i J. Szreniawskiego „Problem dopuszczalności
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działalności gospodarczej samorządu terytorialnego” , artykuł
J. Gołaczyńskiego „Przeniesienie własności nieruchomości na zabez
pieczenie” , artykuł A. Menes „Domniemania wynikające z wpisów do
ksiąg wieczystych” .

Państwo i Prawo nr 5, 1994 r.
W numerze warto przeczytać.artykuł A. Zolla „Założenia polityki
karnej w projekcie kodeksu karnego” , artykuł A. Marka „Polskie
prawo karne na tle standardów europejskich” , M. Wierzbowskiego
„Problemy obrotu prawami do polskich papierów wartościowych na
rynkach obcych” , artykuł A. Lipińskiego „Nowe prawo geologiczne
i górnicze” , artykuł P. Kryczki „Instrumenty zapewniające ochronę
inwestorów zagranicznych w Polsce” , artykuł J. Gilasa „Sprawiedliwe
ceny w prawie międzynarodowym gospodarczym” , artykuł
W. Kocota „Prawo zatrzymania w prawie cywilnym handlowym”, artykuł
M. Szubiakowskiego „Uwagi na marginesie wykładni art. 27* k.p.a.” ,
artykuł K. Grajewskiego „Immunitet materialny członka parlamentu
w świetle uregulowań Małej Konstytucji” .

Przegląd Sądowy nr 6, 1994 r.
W numerze zamieszczono artykuł M. Gersdorf „Ustawa o ochro
nie roszczeń pracowniczych” , artykuł B. Myszki „Status prawny
spółki cywilnej w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego” , artykuł
B. Bieńkowskiej „Dyspozycyjność stron w procesie karnym na tle
zasady kontradyktoryjności” oraz artykuł M. Surkonta „W sprawie
reformy przepisów dotyczących ochrony czci i godności osobistej” .
Ponadto orzecznictwo SN i sądów apelacyjnych z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych (wkładka).

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny z. 2,1994 r.
Najnowszy numer kwartalnika poświęcony jest trzem zagadnieniom:
konkurencji, marketingowi i reklamie. Jakkolwiek nie są to obszary
szczególnego zainteresowania ze strony adwokatów, to m uwagę
zasługują dwa artykuły. Jeden autorstwa M. Kępińskiego nosi tytuł
„Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren
cji” , drugi - autorstwa E. Nowińskiej nosi tytuł „Nowe uregulowania
działalności reklamowej w ustawodawstwie polskim” .
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Kwartalnik Prawa Prywatnego z. 1, 1994 r.
W numerze na uwagę zasługuje artykuł J. Frąckowiaka „Sytuacja
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz osób
działających w ich imieniu do chwili rejestracji tych spółek” , artykuł T.
Szurskiego „Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej” ,
artykuł A. Lichorowicza „Kodyfikacja zasad obrotu gruntami rolnymi
w nowym szwajcarskim prawie gruntowym” , artykuł E. Rott-Pietrzyk
„Umowa agencyjna w świetle konwencji genewskiej o agencji w mię
dzynarodowej sprzedaży towarów z 1983 r.” Ponadto zeszyt zawiera
tłumaczenie „Konwencji o agencji w międzynarodowej sprzedaży
towarów” (tłum. E. Rott-Pietrzyk).

Oprać. Paweł Panek
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