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Ukazały się:
Ustawa o własności lokali
G. Bieniek, Z. Marmaj
Wydawnictwo C.H. Beck, 1988 r.
Drugie wydanie komentarza, który wszechstronnie przedstawia prob
lematykę przedmiotu odrębnej własności lokali, sposoby jej ustanow ie
nia, prawa i obowiązki właścicieli oraz zarząd nieruchomością wspól
ną, uwzględniając aktualny stan prawny.

Kadry
Serwis spraw pracowniczych
Wydawnictwo C.H. Beck, 1998 r.
Leksykon ten, w ramach comiesięcznej aktualizacji otrzym uje nowe
hasła. Już istniejące zmieniane są w przypadku wydania nowych
przepisów. Wśród haseł z marca br. znalazły się informacje na temat
pracowników oświaty, urzędów skarbowych, zatrudniania cudzoziem 
ców, służby medycyny pracy, urlopów wypoczynkowych a także
umowy zlecenia i zasiłków wychowawczych.

Prawo finansowe
B. Brzeziński, T. Dąbowska-Romanowska,
M. Kalinowski, W. Wojtowicz
Wydawnictwo C.H. Beck, 1998 r.
Wydanie drugie, poszerzone i zaktualizowane z uwzględnieniem
uregulowań Konstytucji z 25 maja 1997 r. Autorzy we wstępie do
książki podkreślają podwójny charakter omawianej dziedziny prawa.
Z jednej strony jest ono gałęzią publiczno-prawną a z drugiej prywatno
prawną, ponieważ część jego uregulowań to prawo publiczne (zwłasz
cza kwestie związane z nadzorem bankowym), ale druga to rozwiązania
cywilistyczne (zwłaszcza regulacje czynności bankowych). Toteż auto
rzy mając świadomość owej dwutorowości przyjęli koncepcję cało
ściowej prezentacji podstaw tego działu prawa wraz z cywilistycznymi
zagadnieniami czynności bankowych.
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Warszawski Zbiór Pism. Tom 3. Prawo rodzinne
Henryk Haak
W ydawnictwo C.H. Beck, 1998 r.
Opracowanie dzieli się na dwie części: wzory pism procesowych
i wzory innych pism w sprawach rodzinnych. W sumie znajduje się
w tej książce 130 wzorów wniosków, pozwów z zakresu zagadnień
wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a także innych
aktów prawnych; jak ustawa o zmianie imion i nazwisk, prawo o aktach
stanu cywilnego, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

1001 sposobów na podatek dochodowy od osób fizycznych
za lata 1997-1998
I. Wajszczuk, A. Marczak
W ydawnictwo C.H. Beck, 1998 r.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych znajdą tu
wszystkie możliwości zmniejszenia podatku, jakie stwarza obowiązują
ca ustawa. W książce są wzory oświadczeń podatkowych oraz wykazy
przysługujących podatnikowi odliczeń od podatku, a także wzór renty
wraz z jej omówieniem. Napisana w przejrzysty sposób książka
pozwoli każdemu samodzielnie rozliczyć podatek od osób fizycznych
bez konieczności odwoływania się do pomocy fachowca.

Prawa narodzin, życia i śmierci
Roman Andrzej Tokarczyk
Kantor W ydawniczy Zakamycze, 1997 r.
Autor w przedm ow ie podkreśla, że książka ta koncentruje się wokół
chyba najbardziej kontrowersyjnych problem ów związanych z naro
dzinam i, życiem i śm iercią człowieka. U względnia cztery perspek
tywy - m oralną, prawną, m edyczną i społeczną. Ukazuje w syntetycz
ny sposób pow iązania między nimi. Znajdziem y tu tak pasjonujące
tematy jak: m etody klonowania, wybór płci dziecka czy banki życia
i dotyczące tych sfer regulacje prawne. Normy a zapobieganie
narodzinom i normy a transplantacje to tytuły następnych rozdziałów.
Autor sięga do odwiecznie kontrowersyjnych zagadnień na tem aty
seksualności - oceny hom oseksualizm u, kwestii pornografii i cen
zury, a także norm prawnych a eutanazji i samobójstwa. Ponadto
rozw ażania na tem at odpowiedzialności uczonych w świetle prawa,
kwestii dozw olonego ryzyka a także poglądy na tem at człow ieka
i techniki.
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Odpowiedzialność komanytariusza za zobowiązania spółki
Aleksander Kappes
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998 r.
W Polsce spółka komandytowa po 1945 roku stała się praktycznie
martwa. Art. VI przepisów wprowadzających Kodeksu cywilnego,
uchylając Kodeks handlowy, nie utrzymał w mocy przepisów o spółce
komandytowej, wobec czego zniknęła z porządku prawnego. Stan taki
trwał do 1991 roku, kiedy spółka ta została przywrócona niemal
w identycznej postaci jak w dawnym kodeksie handlowym. Zaintereso
wanie spółką komandytową nie jest duże, co dziwi, gdyż stanowi
atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Książka,
przedstawiając szeroko spółkę komandytową, wypełnia lukę infor
macyjną. Tym bardziej publikacja ta jest ważna na rynku wydaw
niczym, że zainteresowanie tą spółką może w najbliższym czasie
wzrosnąć. Ustawa o adwokaturze i radcach prawnych wskazuje właśnie
tę spółkę jako jedną z form wykonywania zawodu.

Kazusy
Prawo międzynarodowe publiczne
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997 r.
Publikacja będąca rezultatem współpracy doktorantów Katedry Pra
wa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi cenną pomoc zarówno dla tych,
którzy się uczą jak i dla praktyków. Chociaż stan przedstawiany
w kazusach ma charakter hipotetyczny, to w większości stanowią one
odzwierciedlenie rzeczywistości zaistniałych w praktyce międzynaro
dowej państw zdarzeń, w których zastosowano lub naruszono normy
prawa międzynarodowego.

Kazusy z kryminalistyki
Bogdan Fischer
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998 r.
Kazusy te nie są łatwe ani jednoznaczne. Tak, jak i kryminalistyka.
Stąd rozwiązań poszczególnych kazusów może być kilka. Kilka kazusów autor poświęcił zupełnie nowej tematyce - „przestępstwom kom
puterowym”.
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Umowy franchisingowe
Bernadeta Fuchs
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998 r.
Franchising - ta najlepiej rozw inięta w krajach gospodarki rynko
wej metoda zbytu i usług towarów, staje się coraz bardziej popularna
w Polsce. Liczba przedsiębiorstw działających w ramach systemów
franchisingowych wzrasta. Książka pokazuje postacie i gospodarcze
znaczenie tego systemu w różnych krajach a także przedstawia
pojęcie i charakter prawny umowy franchisingowej. Om ówiono także
umowy franchisingowe w świetle przepisów prawa antykartelowego
i w Unii Europejskiej i ustawę antym onopolow ą a franchising w Pol
sce.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji
Janusz Jankowski
Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1998 r.
W książce, poza tekstem ustawy, znajdziem y wyczerpujące infor
macje na temat: sposobu pełnienia czynności przez komornika,
wyboru kom ornika przez wierzyciela, obowiązków i praw kom or
ników a także zasady powoływania i odwoływania kom orników,
tworzenia kancelarii, zasad jej prowadzenia, odpowiedzialności dys
cyplinarnej.

Wzory aktów prawnych dla spółdzielni
Roman Portalski
Twiger-Rzeczpospolita, 1996 r.
Wydanie drugie, uzupełnione, zawiera zbiór przykładowych aktów
prawa wewnątrzspółdzielczego, a mianowicie statutów, regulaminów,
uchwał walnych zgromadzeń, rad nadzorczych i zarządów. Autor
zamieścił wzór statutu podstawowego, który może mieć zastosowanie
w każdej spółdzielni. W książce znajdziemy również statuty zawierają
ce rozwiązania indywidualne, odbiegające od przyjętych w statucie
podstawowym lub mogące go uzupełnić (statuty spółdzielni mleczars
kiej, inwalidów, niewidomych, banku spółdzielczego itd.). W dalszych
częściach opracowania znajdziemy wzory pism członków i uchwał
spółdzielni dotyczących wykluczenia, wykreślenia, wystąpienia człon
ka. Całość stanowi cenną pomoc dla spółdzielni i jej członków
w sytuacjach dotyczących zarówno bieżącej działalności, jak i konflik
towych.
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Środki zapobiegawcze w nowym Kodeksie postępowania
karnego
Ryszard A. Stefański
Dom Wydawniczy ABC, 1998 r.
Regulacja środków zapobiegawczych w nowym kodeksie postępo
wania karnego jest udoskonaloną wersją unormowań poprzednio obo
wiązujących, a wprowadzonych do niego, zwłaszcza w zakresie tym 
czasowego aresztowania nowelami z 1995 i 1996 r. W książce
omówiono uregulowania inkorporowane z poprzedniego kodeksu, jak
i nowe. Kompleksowa analiza czyni opracowanie przydatnym szcze
gólnie dla praktyków.

Wybrane ustawy bankowe z omówieniem
J. Kukulski, I. Pluta
Dom Wydawniczy ABC, 1998 r.
Książka w sposób zwięzły i jasny zapoznaje czytelnika z najważniej
szymi pojęciami i instytucjami charakterystycznymi dla tej gałęzi
prawa z punktu widzenia klienta banku już korzystającego bądź
zamierzającego korzystać z jego usług. W książce zamieszczono
aktualnie obowiązujące przepisy ustaw o Narodowym Banku Pilskim,
Prawo Bankowe, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz
skorowidz ułatwiający lekturę.

Polecamy:
Kodeks wykroczeń. Komentarz
M. Bojarski, W. Radecki
Wydawnictwo C.H. Beck, 1998 r.
Celem tego komentarza, jak piszą autorzy, jest zaprezentowanie
rozwiązań Kodeksu wykroczeń na szerokim tle obowiązującegc prawa
kamego, nie tylko Kodeksu karnego, ale pozakodeksowego prawa
karnego i prawa wykroczeń. Ponieważ najwięcej trudności prz/sparza
stosowanie przepisów Kodeksu wykroczeń „na styku” prawa lam ego
i prawa wykroczeń oraz w sytuacjach zbiegu przepisów Kodeksu
wykroczeń z pozakodeksowymi przepisami prawa wykroczeń tc zagad
nieniom tym poświęcono najwięcej uwagi w komentarzu.

198

Nowe książki

Mienie
Małgorzata Bednarek
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1997 r.
Publikacją tą wydawnictwo zainaugurowało serię komentarzy do
poszczególnych dziedzin Kodeksu cywilnego. Ta obejmuje komentarz
do tytułu II księgi pierwszej od art. 44 do art. 553. W książce
znajdziemy prezentację dorobku doktrynalnego i orzeczniczego mienia
w ujęciu systemowym. Komentarz uwzględnia stan prawny na 31
sierpnia 1997 r.

Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej
Agnieszka Liszewska
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998 r.
Autorka dążyła do ustalenia znaczenia błędu w sztuce lekarskiej
w kategoriach prawnokamych. Uwagi jej koncentrują się wokół prze
słanek odpowiedzialności lekarza za niewłaściwe, tj. niezgodne z obo
wiązującymi zasadami wiedzy i praktyki lekarskiej wykonanie zabiegu.
Niezgodność ta nazywana jest błędem w sztuce medycznej. W polskiej
doktrynie prawa karnego czynności lecznicze umieszczane są przez
wielu autorów wśród okoliczności wyłączających bezprawność. Ale
i od dawna podważano zabieg leczniczy jako kontratyp. Autorka
podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: czy nieostrożność należy
mierzyć miarą lekarza bardzo dobrego, dobrego a może przeciętnego?
Jak oceniać właściwość postępowania lekarza w kontekście warunków,
w jakich podejmuje swoje działanie? Czy szczególna wiedza i umiejęt
ność zobowiązują go do większej niż zwykła ostrożność, czy też
granica powinna być zawsze ustawiana na takim samym poziomie?
W pracy omówiono znaczenie błędu w sztuce lekarskiej przy nieterapeutycznych zabiegach medycznych - błąd przy przeszczepach, przy
zabiegach przerywania ciąży, zabiegach kosmetycznych. Zabiegi te nie
mają na celu ratowania życia czy zdrowia, a zatem ich legalność
wymaga usprawiedliwienia w oparciu o kontratyp.

Stefana Holewińskiego wspomnienia
Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998 r.
Stefan Holewiński - adwokat, a później w Polsce międzywojennej
sędzia Sądu Apelacyjnego i Sądu Najwyższego pisał pamiętnik, który
ujrzał światło dzienne dzięki inicjatywie wydawnictwa. Wspomnienia
spisane przez Autora ręcznie w pięciu szkolnych zeszytach wydano
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możliwie wiernie zachowując ich pisownię i interpunkcję. Te wspo
mnienia, pisane głównie z myślą o rodzinie, stanowią cenny dokument
przedstawiający tamtejsze środowisko prawnicze. Ukazują sposób myś
lenia człowieka, który żył w II Rzeczpospolitej, a jego świat zniszczyła
II wojna światowa.
Oprać.: Agnieszka Ostrowska-Metelska
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