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Zapowiedzi:
Ustawa o własności lokali. Komentarz
G erard Bieniek, Zenon M arnaj
Wydawnictwo C.H. Beck, 1997 r.
W ydanie 2
Kolejne wydanie książki opublikowanej w 1995 r. Ustawa z 24
czerwca 1994 r. o własności lokali stanowi podstawową relację prawną
w zakresie ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali miesz
kalnych, lokali o innym przeznaczeniu, określania praw i obowiązków
właścicieli tych lokali i sposobu zarządu wspólną nieruchomością.
Drugie wydanie zostało rozszerzone i uaktualnione o zmiany wprowa
dzone ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali.

Ukazały się:
Prawo dewizowe
Eugeniusz Ruskowski
Polskie W ydawnictwo Ekonomiczne, 1997 r.
Całość pracy pomyślana została w taki sposób, aby mogła służyć
poznaniu i wykładni prawa dewizowego w stopniu umożliwiającym
rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych.
Część pierwsza pracy pt. „Zagadnienia ogólne” zawiera rozważania
teoretyczne dotyczące pojęć prawa dewizowego, jego stosunku do
prawa finansowego, źródeł prawa dewizowego. Część druga: „Ew olu
cja rozwiązań prawno-dewizowych w Polsce” obejm uje proces przeob
rażeń zasad prawa dewizowego, zaczynając od okresu m iędzywojen
nego, poprzez kolejne etapy zmian w latach 1945-1994, a na obowiązu
jących rozwiązaniach kończąc. Część trzecia książki: „Podstawowe
rozwiązania obowiązującego prawa dewizowego” obejmuje rozstrzyg
nięcia prawne wyeksponowane przez nowe regulacje, wprowadzone
ustawami z 2 grudnia 1994 r. i 27 października 1995 r. oraz przepisami
wykonawczymi do nich. W ostatniej części zamieszczono pełny katalog
tekstów obowiązujących aktów prawnych.
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Zezwolenie na działalność gospodarczą w prawie polskim
Cezary Kosikowski
Polskie W ydawnictwo Ekonomiczne, 1997 r.
Pierwsze opracowanie omawianej problematyki w sposób całościo
wy. Stan prawny w tej dziedzinie jest skomplikowany ze względu na
rozległość i rozpiętość czasową regulujących ją aktów prawnych (lata
1951-1996). Funkcjonowanie instytucji zezwoleń na prowadzenie dzia
łalności gospodarczej powoduje duże trudności interpretacyjne, które
pozwala wyjaśnić ta książka.

Podstawowe instytucje planowania przestrzennego
i prawa budowlanego
Zbigniew Leoński, M arek Szewczyk
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1997 r.
Autorzy książki uwzględniając stan prawny w omawianej dziedzinie
obowiązujący na rok 1997 połączyli w jednym opracowaniu prob
lematykę zagospodarowania przestrzennego ze sprawami reglamentacji
publicznoprawnej w budownictwie. W książce, opracowanej z myślą
przede wszystkim o studentach kierunków ekonomicznych, adm inist
racyjnych i prawnych omówiono zagadnienia: założeń prawnych usta
wy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., problematykę m iejs
cowych planów zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budow
lanego, pozwoleń na budowę.

Prawo imigracyjne Stanów Zjednoczonych
Wojciech Pasko-Porys
Oficyna Naukowa, 1996 r.
Jeszcze obecna w księgarniach pozycja, która powinna być obowiąz
kową lekturą wszystkich pragnących zostać obywatelami Stanów Zjed
noczonych Ameryki. We wstępie do książki czytamy: „Stany Zjednoczone
przyjmują rocznie więcej imigrantów niż wszystkie inne kraje łącznie.
Liczna Polonia amerykańska, tysiące imigrantów przybywających i już
osiadłych, dwa miliony posiadaczy wiz nieimigracyjnych, a także przyjeż
dżający do USA bez obowiązku wizowego wchodzą w kontakt z prawem
imigracyjnym już w chwili, gdy wypełniają formularze wizowe”. W książ
ce bardzo szeroko omówiono poruszany temat. Znajdziemy tu rys histo
ryczny, omówienie zasad rządzących nabywaniem obywatelstwa, przepisy
wykonawcze i proceduralne rządzące prawem imigracyjnym, ustawę
z 1990 roku, oraz dokonane w niej zmiany.
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Kodeks postępowania karnego, Ustawa o świadku
koronnym, Konstytucja RP z kwietnia 1997 r. (wybór),
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, Konkordancje
Stanisław W altoś, Andrzej Światłowski - opracowanie
W ydawnictwa Prawnicze PWN, 1998 r.
Analiza przepisów nowego prawa karnego ujawnia ogrom dokona
nych zmian. Obowiązywanie kodeksu postępowania karnego zostało
przesunięte na jesień bieżącego roku, w związku z tym, co oczywiste,
brak rozporządzeń wykonawczych. Uważna lektura opracowania do
starcza pierwszych informacji, ale nie może jeszcze udzielić od
powiedzi na wiele nasuwających się pytań.

Polecamy:
Całe życie w opozycji
Rozmowy z M arią Szyszkowską
Oficyna Naukowa, 1997 r.
Książka o autorce znanej czytelnikom „Palestry” z felietonów
zawiera zbiór reportaży o niej i wywiadów z nią.
W przedmowie M aria Szyszkowską pisze: „Zam ieszczony tu wybór
reportaży i wywiadów, których udzieliłam, uwyraźnia, że kształtowanie
własnego poglądu na świat jest możliwe pomimo panujących nacisków
światopoglądowych i politycznych.
Czytając je ponownie, nawet te sprzed lat, stwierdziłam, że wyrażają
one również moje aktualne poglądy, z jednym wszakże wyjątkiem:
mam na myśli dawne swoje nadzieje związane z Lechem Wałęsą,
aczkolwiek nigdy nie należałam ani do «Solidarności», ani do jakiej
kolwiek partii.
Książkę otwierają reportaże, które przybliżają mój sposób życia
i stosunek do ludzi. Moim marzeniem jest, aby te wywiady i reportaże
dodały odwagi Czytelnikom. By nonkonformizm dochodził do głosu
we wszelkich możliwych przejawach życia” .
Oprać: Agnieszka Ostrowska-M etelska
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