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Zapowiedzi:
Rozwój systemów podatkowych
Jan Krzysztof Solarz
Biblioteka Menadżera i Bankowca, 1996
Autor we wstępie informuje, że opracowanie niniejsze jest po
święcone uporządkowaniu i teoretycznej syntezie rozproszonych wąt
ków analizy rynków finansowych w gospodarkach rynkowych. Czy
w obliczu globalizacji i umiędzynarodowienia rynków finansowych
następuje zbliżenie czy oddalenie modeli bankowych? Czy różnice
w organizacji systemów bankowych mają przypadkowy, niepowtarzal
ny charakter czy też są indywidualną odpowiedzią na wyzwania? Na te
i szereg innych pytań znajdziemy odpowiedzi w książce wybitnego
specjalisty z zakresu bankowości, od 1989 roku doradcy Prezesa NBP.

Przewodnik dla dziennikarzy - po prawie autorskim
i prasowym
Andrzej Karpowicz
Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996
Książka zawiera niezbędne w pracy każdego dziennikarza (praso
wego, radiowego czy telewizyjnego) wiadomości z zakresu prawa
autorskiego i prawa prasowego. Autor nie zatrzymuje się nad sprawami
teoretycznymi, lecz opisuje prawo z punktu widzenia praktycznego: jak
postępować, czego się wystrzegać, aby być z nim w zgodzie. Stąd też
w tekście bardzo wiele przykładów, także orzeczeń Sądu Najwyższego
zapadłych w najciekawszych sprawach z tego zakresu.

Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjno-prawne
Cezary Banasiński, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krystyna
Pawłowicz, Dariusz Szafrański, Marek Wierzbowski,
Mirosław Wyrzykowski
Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996
Podręcznik akademicki zawierający omówienie jednej z najbardziej
- po zmianie modelu ustrojowego gospodarki - reformowanych gałęzi
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prawa. Rozważania teoretyczne zostały ograniczone do niezbędnego
minimum na rzecz ujęcia pragmatycznego. W opracowaniu uwzględ
niony został dorobek polskiej myśli prawniczej i orzecznictwa, a także
liczne odniesienia prawnoporównawcze.

AktGy GmbhG - niemieckie ustawy o spółce z o.o.
oraz o spółce akcyjnej
Tłumaczenie: Stefan Hambura, Anna Łukasik
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Przekład aktualnych tekstów powyższych ustaw w dwóch wersjach
językowych: polskiej i niemieckiej został poprzedzony wprowadze
niem napisanym przez wielkie autorytety w dziedzinie prawa hand
lowego: profesora Marcusa Luttera i profesora Andrzeja Całusa.

Ukazały się:
Prawo rodzinne
Jerzy Ignatowicz
Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996
Podręcznik akademicki z dziedziny prawa rodzinnego, dostosowany
do wymagań dydaktyki uniwersyteckiej. Zawarte w nim rozważania
obejmują wykładnię obowiązujących w omawianej dziedzinie ustaw
(przede wszystkim kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), a także
najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego i podstawową literaturę
tego przedmiotu. Wykład ujęty został wg systematyki odpowiadającej
kolejności uregulowań kodeksowych.

Prawo rzeczowe
Jerzy Ignatowicz
Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1996
Szóste, uaktualnione wydanie znanego i od wielu lat używanego
podręcznika prawa rzeczowego. Jego treść uwzględnia konsekwencje
przemian ustrojowych, które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich kilku
lat: zastąpienie nacjonalizacji prywatyzacją i reprywatyzacją, nowe
unormowanie zarządu mieniem państwowym, powstanie własności
komunalnej, zmiany w gospodarce gruntami i w użytkowaniu wieczys
tym, prawie lokalowym, przepisach o hipotece i księgach wieczystych,
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obrocie nieruchomościami rolnymi. Książka jest przeznaczona przede
wszystkim dla studentów, ale pomocna będzie także praktykom (sę
dziom, notariuszom, adwokatom).

Idea nauki o społeczeństwie i je j związki z filozofią
Peter Winch
Oficyna Naukowa, 1995
Jeżeli filozofia usiłuje być antynaukowa - czytamy we wstępie
- osiąga tylko tyle, że się ośmiesza. Jej ataki na naukę są w równej
mierze niesmaczne i urągające jej godności, co bezużyteczne i niefilozoficzne. Tak samo jednak i z tych samych powodów, filozofia musi się
mieć na baczności przed pozanaukowymi uproszczeniami nauki. To, że
nauka jest jedną z głównych mód naszego stulecia, będzie nieuchronnie
ograniczało popularność filozofa: będą go przypuszczalnie spotykały
reakcje podobne do tych, jakie spotykają tego, kto krytykuje monarchię.
Ale w dniu, w którym filozof staje się popularną osobistością musi się
zastanowić, kiedy zszedł na złą drogę.

Rewolucja kapitalistyczna
Peter L. Berger
Oficyna Naukowa, 1995
W Polsce kapitalizm był dezawuowany przez niemal pół wieku za
pomocą wszystkich niemal środków oddziaływania. Niechęć Polaków
do idei jest przykładem skuteczności technik „prania mózgu” . Berger
przypomina, że idea kapitalizmu doskonale poddaje się krytyce.
A sprzeciw wobec niej obowiązywał w wielu intelektualnych środowis
kach państw zachodnich. Praca Bergera ukazuje się w Polsce w mo
mencie kiedy doświadczamy wielu niedogodności tego ustroju i prag
niemy zobaczyć kształt przyszłości tworzonej według nowych reguł.

Prawa i obowiązki inwestora budowlanego
Prof. Ireneusz Weiss, Sędzia Robert Jurga
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
W książce tej Autorzy przedstawiając kolejno czynności budow
lanego procesu inwestycyjnego, zestawili także kolejne sytuacje stwa
rzające dla inwestorów konieczność dokonywania wyboru jednego
z możliwych rozwiązań. Wybór taki zawsze powinien prowadzić do
zastosowania optymalnego wariantu. Na tym tle zarysowano prawa
i obowiązki inwestora budowlanego.
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Kodeks postępowania karnego, wydanie 2
Wprowadzenie: Profesor Alfred Kaftal
(w opracowaniu Barbary Jankowskiej)
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Broszura uwzględnia szereg poważnych zmian, jakie wprowadziła
reforma prawa karnego w przepisach k.p.k., k.k.w. i ustawy o po
stępowaniu w sprawach nieletnich.

VAT - Komentarz
Juliusz Kamiński, Wojciech Maruchin
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Drugie wydanie poszukiwanej i cenionej na rynku pozycji, uaktual
nione i rozszerzone. Wnikliwą analizę przepisów znowelizowanego
tekstu ustawy zilustrowano wieloma przykładami i wzbogacono o naj
nowsze poglądy judykatury. Do komentarza dołączono wybór obowią
zujących przepisów wykonawczych. Pozycja niezbędna w pracy każ
dego prawnika praktyka, przedsiębiorcy, przydatna również dla studen
tów i aplikantów.

Polecamy:
Kodeks handlowy. Komentarz. Тот II
Stanisław Sołtysióski, Andrzej Szajkowski, Janusz Szwaja
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Przekazywany właśnie do rąk Czytelnika drugi tom pierwszego od pół
wieku komentarza do Kodeksu handlowego, stanowi całość wraz z tomem
pierwszym wydanym nakładem Wydawnictwa C.H. Beck w 1994 r. Tom
II zawiera wyczerpujący komentarz do przepisów Kodeksu handlowego
dotyczących spółki akcyjnej oraz czynności handlowych. Autorzy tego
obszernego komentarza korzystają z bogatego dorobku piśmiennictwa
i judykatury państw zachodnich, zwłaszcza Niemiec i Francji. Uzasad
nieniem takiego rozwiązania jest fakt, że w Polsce ciągle istnieje niedo
statek prac monograficznych oraz bardzo skromne orzecznictwo w spra
wach z zakresu prawa handlowego, spowodowane kilkudziesięcioletnią
przerwą w rozwoju tej dziedziny prawa. Istotne znaczenie dla przyjęcia tej
metody pracy mają również zamierzenia dostosowania prawa polskiego do
prawa europejskiego i standardów obowiązujących w państwach człon
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kowskich Unii Europejskiej. Komentarz do poszczególnych przepisów
został poprzedzony obszernym wprowadzeniem omawiającym instytucję
spółki akcyjnej. Wart podkreślenia jest również fakt, że w tomie II
zamieszczono indeks rzeczowy dotyczący także tomu I komentarza.

Zobowiązania i postępowanie podatkowe
Przepisy . Orzecznictwo. Piśmiennictwo
Marian Kubalica
Wydawnictwo Prawnicze Justitia, 1995
Opracowanie zawiera wykazy i teksty aktów - według stanu prawnego na
dzień 1 września 1995 roku - dotyczących zobowiązań podatkowych
i postępowania podatkowego. Ponadto wybór orzecznictwa SN, NSA i TK
dotyczący problematyki zobowiązań i postępowania podatkowego. Książka
niewątpliwie bardzo potrzebna i oczekiwana, bowiem popyt zarówno na
specjalistów prawa podatkowego, jak i na materiały szkoleniowe, informacyj
ne, źródłowe jest bardzo duży. Cezary Kosikowski pisze we wstępie do
opracowania: „Na tle istniejącego popytu i żenująco słabej podaży, opracowa
nie Mariana Kubalicy pt. «Zobowiązania i postępowanie podatkowe» jest
wydarzeniem niecodziennym, a na gruncie polskiego rynku wydawniczego
dotyczącego prawa podatkowego - wręcz zjawiskiem pionierskim” .

Prawo rzymskie - Instytucje
Witold Wołodkiewicz i Maria Zabłocka
Wydawnictwo C.H. Beck, 1996
Autorzy są profesorami Wydziału Prawa i Administracji Uniwer
sytetu Warszawskiego i od lat prowadzą zajęcia dydaktyczne na tej
uczelni. Systematyka jak i tytuł podręcznika nawiązują do „Instytucji”
Gaiusa i Justyniana, i tak też rozwija się tok wykładu - od prawa
dotyczącego osób przez prawo dotyczące rzeczy - do prawa dotyczące
go skarg. Całość uzupełnia część historyczna oraz indeks terminów
łacińskich i bogaty wybór literatury przedmiotu. Znaczenie prawa
rzymskiego tak w dydaktyce, jak i w praktyce sprawia, iż po podręcznik
z zainteresowaniem powinni sięgnąć nie tylko studenci prawa i apli
kanci, ale i prawnicy cywiliści, historycy państwa i prawa, historycy
starożytności oraz badacze kultury antycznej. Prawo rzymskie to nadal
podstawa współczesnej wiedzy prawniczej i punkt odniesienia dla
porównania systemów prawnych państw europejskich, a wykształcone
w nim paremie i reguły prawne stanowią uniwersalny język umoż
liwiający porozumienie się prawników różnych krajów.

Opracowała: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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