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Zapowiedzi:
Oazy podatkowe
Jan Głuchowski
Dom Wydawniczy ABC, 1996
Chociaż nikt nie lubi podatków, to płacić musi je każdy. Prawie
każdy, jeżeli nie „uda” mu się od nich uchylić. W książce znajdziemy
omówienie oaz podatkowych, to znaczy takich miejsc, w których
podatków nie ma albo są ustanowione na minimalnym poziomie. Autor
definiuje oazy podatkowe, omawia ich rodzaje, przedstawia umowy
0 unikaniu podwójnego opodatkowania, a także polskie regulacje
1 doświadczenia związane z oazami podatkowymi.

Prawo Cywilne
pod red. Andrzeja Mączyńskiego
Dom Wydawniczy ABC, 1996
Zbiór przepisów prawnych obejmujący całościowo problematykę
cywilną: kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy oraz procedurę cywil
ną wraz z przepisami wykonawczymi, postępowanie egzekucyjne,
upadłościowe, układowe, koszty i opłaty sądowe. Wszystkie akty
prawne mają formę jednolitego tekstu i zostały zaopatrzone w szczegó
łowe przepisy wyjaśniające.

Postępowanie administracyjne w świetle standardów
europejskich
Zbigniew Kmiecik
Dom Wydawniczy ABC, 1996
Autor analizuje obowiązującą w Polsce regulację prawną zestawiając
ją z dyrektywami wynikającymi z prawa międzynarodowego, orzecz
nictwem międzynarodowym organów, rozwiązaniami procesowymi.
Zawarte w książce wywody ilustruje orzecznictwo Trybunału Kon
stytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyj
nego.
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Ukazały się:
Prawo celne w orzecznictwie NSA
Wiesław Abramowicz
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Zbiór opracował wybitny prawnik, długoletni sędzia Naczelnego
Sądu Administracyjnego, znawca praw rządzących polską gospodarką,
nieżyjący Wiesław Abramowicz. W książce zgromadzono szeroki
wybór orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego obejmujący
okres od 1990 roku do 1995 roku dotyczący funkcjonowania prawa
celnego, służb celnych i podmiotów gospodarczych prowadzących
obrót towarowy z zagranicą. Znajdziemy tu orzeczenia publikowane
w oficjalnym zbiorze NSA, a także orzeczenia prezentowane w innych
wydawnictwach jak: Monitor Podatkowy czy Prawo Gospodarcze.

Prawa i obowiązki inwestora budowlanego
Ireneusz Weiss, Robert Jurga
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
W pracy tej zestawiono sytuacje stwarzające konieczność wyboru
poprzez inwestora budowlanego jednego z możliwych rozwiązań. Na tym
tle przedstawiono prawa i obowiązki inwestora budowlanego. Poza tym
pomocne w praktyce wzory umów i dokumentów, teksty ustaw - prawo
budowlane i ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, zestawienie
innych aktów prawnych ważnych dla procesów inwestycyjnych.

Prawne formy zabezpieczania kredytów
pod redakcją R. Troickiej-Sosińskiej
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
W przystępnej formie omówiono wady i zalety poszczególnych
zabezpieczeń wykonania umowy kredytowej.

Prawo pracy
Ludwik Florek, Tadeusz Zieliński
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Wykład przedstawiony w książce uwzględnia wszystkie zmiany
Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, które ukazały się po
sierpniu 1996 roku. Autorzy wyjaśniają podstawowe pojęcia prawa
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pracy: powstanie stosunku pracy, jego zmianę, ustanie i treść, a także
zajmują się sporami pracy, urlopami, odpowiedzialnością pracownika
i pracodawcy.

Prawo wykroczeń
Andrzej Marek
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Autor omawia część ogólną: genezę, rozwój, funkcje prawa wy
kroczeń a także część szczególną oraz prawo procesowe. W aneksie autor
przedstawił założenia nowelizacji kodeksu wykroczeń. Całość uzupełnia
wybór aktualnej literatury przedmiotu. Podręcznik przeznaczony dla
studentów wydziałów prawa i aplikantów, może także być użyteczny dla
praktyków pragnących lepiej poznać instytucje prawa wykroczeń.

Ustawa o samorządzie terytorialnym
pod red. Antoniego Agopszowicza
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
W serii krótkich komentarzy Becka tym razem komentarz do ustawy
o samorządzie terytorialnym oraz omówienie przepisów ustawy war
szawskiej. Wykaz wykorzystanej i zalecanej dla poznania problemu
literatury oraz indeks rzeczowy.

Polecamy:
Zamówienia publiczne
Wiktor Jaślan
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Autor, adwokat, obecnie pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości
napisał książkę będącą komentarzem do przepisów o zamówieniach
publicznych. Jest to przewodnik po skomplikowanych przepisach
ustawy i aktach wykonawczych nakładających na uczestników proce
dur o zamówienia publiczne nakazy i zakazy w podejmowaniu czynno
ści dla wyłonienia najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy. Takie
potraktowanie problemu zamówień publicznych ma na celu wyszuka
nie właściwego trybu postępowania. Autor omawia problematykę
umów stosowanych w wyniku przetargu podając wzory umów z omó
wieniem. Szczególną rolę w realizacji zamówień publicznych przywią-
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żuje się do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy (wadium
jako zabezpieczenie udziału w przetargu). Formy zabezpieczeń jako
czynności cywilnoprawnych, wraz z wzorami, ułatwią w praktyce
prawidłowe zabezpieczenie umów.

Wnoszenie kasacji cywilnej
Zdzisław Krzemiński
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Zdzisław Krzemiński, adwokat, jest autorem wielu znanych książek
z zakresu procedury cywilnej. Przywrócenie instytucji kasacji cywilnej,
czyli powrót do trójinstancyjności budzi problemy i wątpliwości w sto
sowaniu nowych procedur. Poradnik w bardzo praktyczny sposób
odpowiada na pytania i wątpliwości oraz podaje gotowe wzory kasacji
w dwóch podstawowych przypadkach, opartych na przesłankach mate
rialnych i proceduralnych.

Prawo Oświatowe, część I
Dom Wydawniczy ABC, 1996
W tej publikacji znajdują się ustawy i akty prawne publikowane
w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polskich a także zarządzenia,
decyzje, okólniki Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych mini
sterstw (także te nie publikowane). W części pierwszej zbioru zamiesz
czono przepisy regulujące zakładanie szkół niepublicznych, zasady
prowadzenia poszczególnych rodzajów szkół oraz wymagane w stosun
ku do nich minimum programowe. Są tu akty prawne normujące opiekę
medyczną, nauczanie religii, wychowanie fizyczne uczniów, dotyczące
kształcenia nauczycieli. Część przepisów dotyczy administracji oświa
towej, działalności kuratoriów i urzędów gminnych.

Świat w 2020 roku
Hamish McRae
Dom Wydawniczy ABC, 1996
Hamish McRae, komentator gospodarczy, dziennikarz i sprawozdawca
radiowy w Wielkiej Brytanii, obecnie współredaktor „Independent” napi
sał książkę, którą nazwano przewodnikiem po zawiłościach współczesnego
świata. Umie on łączyć obawy ekonomistów z tymi zagadnieniami
społecznymi i etycznymi, które przesądzają o jakości życia ludzi.

Oprać.: A g n ie s z k a O s tro w sk a -M e te lsk a
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