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Zapowiedzi
Prawo wekslowe i czekowe. Przepisy. Komentarz.
Orzecznictwo
A. Szpunar
Wydawnictwo Prawnicze 1994
Książka będzie stanowiła wyczerpujący komentarz, przeznaczony
dla praktyki, ale także podbudowany od strony teoretycznoprawnej.
Komentarz będzie zawierał aktualne teksty przepisów oraz orzecznict
wo sądowe.

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne:
Przepisy i komentarz
Z. Swieboda
Wydawnictwo Prawnicze 1994
Będzie to obszerny, całościowy komentarz do części drugiej Kodek
su postępowania cywilnego. Książka ta w zamierzeniach ma uzupełniać
komentarz do k.p.c., stanowiąc z nim całościowe omówienie cywilnych
przepisów procesowych.

Ukazały się
Prawo Gospodarcze - Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Kodeks handlowy, prawo upadłościowe, prawo
0 postępowaniu układowym
Opr. P. Piszczek
Wydawnictwo „69” , 1994
Niniejsza publikacja - uwzględniająca stan prawny na dzień 31
1 1994 r. oraz stan orzecznictwa na dzień 31 X 1993 r. - obejmuje
całość orzecznictwa Sądu Najwyższego do Kodeksu handlowego,
przepisów wprowadzających Kodeks handlowy, prawa upadłościowego
i prawa o postępowaniu układowym. Opracowanie składa się z trzech
części, które obejmują: zwięzły zarys ewolucji poszczególnych kom
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pleksów przepisów zakreślonych tytułem książki, tekst Kodeksu hand
lowego, prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym
oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Prawo Gospodarcze - Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Prawo wekslowe i czekowe
Opr. P. Piszczek
Wydawnictwo „69” , 1994
Opracowanie uwzględniające stan prawny na dzień 1 III 1994 r. oraz
stan orzecznictwa na dzień 30 I 1994 r. - składa się z dwóch części,
które obejmują tekst prawa wekslowego i czekowego oraz orzecznic
two Sądu Najwyższego opublikowane od 1936 r., tj. od chwili wejścia
w życie przedmiotowych ustaw.

Prawo Gospodarcze - Orzecznictwo Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Ustawa o działalności gospodarczej
Opr. M. Kubalica, P. Piszczek
Wydawnictwo „69” , 1994
Opracowanie niniejsze - uwzględniające stan prawny na dzień
1 V 1994 r. - składa się z czterech części, które obejmują: zwięzły zarys
ewolucji przepisów ustawy o działalności gospodarczej, tekst ustawy
oraz odnoszące się do tej ustawy orzecznictwo Sądu Najwyższego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kodeks postępowania administracyjnego - Orzecznictwo
Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Opr. E. Smoktunowicz
Wydawnictwo „69” , 1994
Ceniony znawca przedmiotu prof. dr hab. E. Smoktunowicz zgroma
dził poważną liczbę tez z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyj
nego oraz niektóre ważniejsze orzeczenia i uchwały Sądu Najwyższego
oraz Trybunału Konstytucyjnego. Opracowanie poprzedzone jest ob
szernym wstępem, zaopatrzone jest w indeks rzeczowy oraz bogaty
wykaz literatury przedmiotu. Stan prawny na dzień 1 V 1994 r.
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Prawo pracy - Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Opr. P. Piszczek
Wydawnictwo „69” , 1993
Opracowanie - uwzględniające stan prawny na dzień 31 XII 1992 r.
- składa się z czterech części, które obejmują: zwięzły zarys ewolucji
przepisów Kodeksu pracy, przepisów wprowadzających Kodeks pracy,
tekst przedmiotowych ustaw oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Wytyczne Sądu Najwyższego - Prawo cywilne, pracy ,
rodzinne i opiekuńcze
Opr. P. Piszczek
Wydawnictwo „69” , 1993
Niniejszy zbiór jest próbą podsumowania działalności Sądu Najwyż
szego w zakresie wydawania wytycznych i zaleceń kierunkowych
dotyczących interpretacji prawa cywilnego, prawa pracy oraz norm
zawartych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Mimo utraty przez
wytyczne mocy obowiązującej, pozostają one nadal ważnym źródłem
poznania praktyki sądowej oraz myślenia prawniczego.

Wytyczne Sądu Najwyższego - Prawo karne
Opr. P. Piszczek
Wydawnictwo „69” , 1993
Na opublikowany zbiór składają się wszystkie wytyczne wymiaru
sprawiedliwości i praktyki sądowej, a także zalecenia kierunkowe wyda
ne przez Sąd Najwyższy w okresie 1 I 1970 r. - 31 XII 1992 r.
Poszczególne orzeczenia, sprzyjające jednolitej interpretacji Kodeksów:
karnego, postępowania karnego i karnego wykonawczego, zostały usys
tematyzowane chronologicznie z uwzględnieniem daty ich podjęcia.
Mimo utraty przez wytyczne mocy obowiązującej, pozostają one nadal
ważnym źródłem poznania praktyki sądowej i myślenia prawniczego.

Dokumenty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu
Samoobrony Społecznej „ KOR”
A. Jastrzębski
Wydawnictwo Naukowe PWN 1994
Zebrane dokumenty pokazują, czym był Komitet Obrony Robot
ników, dlaczego powstał, jak działał, dlaczego przekształcił się w Ko
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mitet Samoobrony Społecznej „KOR” , o co walczył i dlaczego się
rozwiązał. Dokumenty te są niezwykle ważnym źródłem nie tylko
badania dziejów opozycji demokratycznej i genezy „Solidarności” , ale
także historii Polski w tym okresie.

Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów
polskich do biskupów niemieckich z 1965 r.
P. Madajczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN 1994
Praca oparta jest na materiałach pochodzących z archiwum Urzędu
do Spraw Wyznań, z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie oraz
relacjach osób w jakiś sposób związanych z tym wydarzeniem. Wyda
nie to składa się z dwu części. Część pierwsza poświęcona jest genezie
orędzia, część druga - reakcjom na orędzie i sporom wokół niego.

Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego
N. Luhmann
Wydawnictwo Naukowe PWN 1994
Pierwsza w języku polskim praca wybitnego niemieckiego socjologa
prawa i jednego z czołowych przedstawicieli kierunku systemowych
analiz zjawisk społecznych. Jest to całościowa analiza relacji między
systemem politycznym (państwo) a podsystemami społecznymi (sys
tem prawny, ekonomiczny, edukacyjny).

Jak gospodarować finansami.
Analiza finansowa przedsiębiorstwa
W. Pazio
Wydawnictwo Naukowe PWN 1994
Książka poświęcona jest przedstawieniu nowoczesnych metod anali
zy finansowej przedsiębiorstwa. Do jej zalet należy przede wszystkim
dostosowanie analizy do warunków polskich.

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych
B. Bryl, A. Gola, T. Żyznowski
Wydawnictwo Prawnicze 1994. Wyd. II
Obecne wydanie obejmuje całość wzorów pism procesowych, w tym
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i w sprawach gospodarczych. Uwzględnia zmiany, które zaszły po
lutym 1992 r., kiedy to ukazało się pierwsze wydanie tej pozycji.

Zobowiązania podatkowe. Przepisy. KomentarzOrzecznictwo
F. Prusak
Wydawnictwo Prawnicze 1994
Komentarz zawiera objaśnienia także do przepisów wykonawczych
i związkowych. Objaśnienia wspierane są orzecznictwem NSA i SN.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych
J. Broi, H. Safjan
Oficyna Naukowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Prezentowane opracowanie podejmuje jedynie fragment obszernego
zagadnienia kosztów i opłat sądowych w sprawach cywilnych. Poza
zakresem rozważań pozostawiono m.in. problematykę kosztów notarial
nych, adwokackich. Opracowanie teoretyczne uzupełnione jest bada
niami empirycznymi.

Ławnicy
Red. A. Siemaszko
Oficyna Naukowa, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Jest to naukowe opracowanie przeprowadzonych badań empirycz
nych dotyczących roli i udziału przedstawicieli społeczeństwa w wy
mierzaniu sprawiedliwości.

Nowy Konkordat a prawo polskie
Red. J. Krukowski
Wydawnictwo Civitas Christiana
Publikacja jest rezultatem konferencji naukowej, którą zorganizowa
ło Stowarzyszenie Kanonistów Polskich i Stowarzyszenie Polskich
Prawników Katolickich. Tematem tej konferencji było określenie wpły
wu przewidywanych następstw konkordatu na prawo polskie.
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Po co ludziom konstytucja
E. Łętowska
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Autorka porusza szereg zagadnień bezpośrednio związanych z kon
stytucją i konstytucyjną sytuacją obywateli oraz funkcjonowaniem
państwa prawa.

Postępowanie ze skazanymi
w polskim systemie penitencjarnym
S. Walczak
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Jest to pozycja z zakresu polityki penitencjarnej. Celem książki jest
zaprezentowanie założeń teoretycznych nauki penitencjarnej oraz jej
konfrontacja z praktyką wykonywania kary pozbawienia wolności
i stosowania środków karnych skutkujących jej ograniczeniem.

Polecamy
Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne
Red. J. Pelc
Wydawnictwo Naukowe PWN 1994
Książka jest zbiorem rozpraw i artykułów z zakresu semiotyki, czyli
nauki o znakach. Autorami poszczególnych prac są uczeni polscy
i zagraniczni o światowej sławie.

Polsko-angielsko-francusko-niemiecki glosariusz
stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego
J. Pieńkos
Wydawnictwo Naukowe PWN 1994
Jest to zbiór najczęściej używanych terminów i frazeologii związa
nych z organizacją i przebiegiem międzynarodowych konferencji i ro
kowań oraz wybranymi dziedzinami prawa międzynarodowego.
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Rejestry sądowe: spółek handlowych, spółdzielni,
przedsiębiorstw państwowych
P. Suski
Wydawnictwo Prawnicze 1994
Książka ma charakter komentarza do przepisów związanych z rejest
rem sądowym, zamieszczanym w różnego rodzaju aktach prawnych.
Komentarz zawiera obszerne już orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Prawo bankowe. Komentarz prawniczy
A. Pomorska
Wydawnictwo Prawnicze 1994
Prezentowany komentarz wypełni dotkliwą lukę, jaka istnieje na
rynku wydawniczym w zakresie problematyki związanej z bankowoś
cią. Najwięcej miejsca w komentarzu poświęcono samej działalności
banków, w tym przede wszystkim czynnościom bankowym.

Oprać. Paweł Panek
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