
NOWOŚCI CBP - MAJ/CZERWIEC 2018

Administracyjnoprawne  aspekty  jawności  działań 
administracji  publicznej  /  Michał  Igor  Ulasiewicz.  - 
[Stan  prawny  na  dzień   30  czerwca  2017  r.].   -   Łódź  : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sygnatura MG 126657                                                                       

Prezentowana  monografia  jest  poświęcona  ważnej  teoretycznie 
i  doniosłej  praktycznie  problematyce  jawności  działań 
administracji.  Zawiera  wszechstronną   i   kompleksową  analizę 
prawnych  gwarancji  jawności,  aktualnych  poglądów 
przedstawicieli  doktryny  oraz  wykładni  przepisów  przyjętej 
w  orzecznictwie  sądów  administracyjnych.  Omówiono  w  niej 
m.in.: znaczenie i funkcje, jakie pełni jawność w demokratycznym 
państwie prawnym, proces kształtowania się prawnych gwarancji 
jawności,  pozycję  jawności  w  międzynarodowym  i  polskim 
porządku  prawnym,  przepisy  ustawy  o  dostępie  do  informacji 
publicznej  oraz  inne  unormowania  administracyjnoprawne 
służące  realizacji  zasady  jawności,  a  także  najważniejsze 
ograniczenia jawności.

Publikacja  jest  skierowana  w  szczególności  do  przedstawicieli 
nauki  prawa,  studentów  prawa  i  administracji,  urzędników 
administracji  publicznej,  adwokatów,  radców  prawnych 
oraz sędziów  i  pracowników sądów administracyjnych.

Aktualne  problemy  prawne  w  psychologii  i  medycynie  / 
redaktorzy  Teresa  Gardocka,  Agnieszka  Fiutak,  Dariusz 
Jagiełło. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck.              

Sygnatura MG 126658

„Problematyka,  na  której  skoncentrowano  się  w  recenzowanej  
książce  jest  aktualna  i  bardzo  ważna,  a  trafność  wyboru  
tematu  przygotowywanej  do  druku  publikacji  oraz  ważkość  
podejmowanych  w  niej  zagadnień  nie  budzi  wątpliwości.  Cel  
pracy  został  precyzyjnie  określony.  Jest  nim  przedstawienie  
szczegółowych  problemów  dotyczących  medycyny  i  organizacji  
ochrony zdrowia,  a  także określenie  podobieństw i  różnic w relacjach  
osoby poddanej terapii z lekarzem i psychologiem.                             

W  podsumowaniu  należy  podkreślić,  że  recenzowana  książka  
stanowi ważną pod względem poznawczym pozycję,  którą można  
polecić  wszystkim  którzy  zainteresowani  są  zagadnieniami  
z pogranicza prawa, medycyny i psychologii”.  

Z recenzji dr hab. Moniki Urbaniak, Katedra Prawa Medycznego, 
Organizacji  i  Zarządzania  w  Opiece  Zdrowotnej  Uniwersytetu 
Medycznego  im. K. Marcinkowskiego  w  Poznaniu.
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Amortyzacja  i  środki  trwałe  w  praktyce  :  jak  ustalać 
wartość  początkową  środków  trwałych,  jaki  rodzaj 
amortyzacji  wybrać,  w  jaki  sposób  rozliczać  składniki 
majątku  o  niskiej  wartości  początkowej,  które  odpisy 
amortyzacyjne  nie  stanowią  kosztów  podatkowych.  - 
Warszawa : Infor Pl.  [Poradnik Gazety Prawnej ; 3 (901)]. 
                                           
Sygnatura MG 126659                                                                                  

Z publikacji czytelnik dowie się:                                                               

✔ jak  prawidłowo  ustalać  wartość  początkową  środków 
trwałych, 
✔ jaki rodzaj amortyzacji wybrać, 
✔ w jaki sposób rozliczać składniki majątku o niskiej wartości 
początkowej,                                                                                            
✔ które  odpisy  amortyzacyjne  nie  stanowią  kosztów 
podatkowych, 
✔ kto  i   dla  jakich  środków  trwałych  może  skorzystać 
z  jednorazowej  amortyzacji, 
✔ jak  właściwie  rozliczyć  likwidację  i  sprzedaż  środków 
trwałych.

Całość  napisana  w  przystępny sposób  i  poparta  praktycznymi 
przykładami.

Bezpieczeństwo  w  Unii  Europejskiej  /  Tomasz  R. 
Aleksandrowicz.  -  Wydanie  drugie  zaktualizowane, 
stan  prawny  na  1  kwietnia  2018 r.   -  Warszawa  :  Difin. 

Sygnatura MG 126660

Od poprzedniego wydania „Bezpieczeństwa w  Unii Europejskiej” 
minęło  już  ponad  siedem  lat.  We  współczesnych  stosunkach 
międzynarodowych to wręcz cała epoka. Zmieniło się środowisko 
bezpieczeństwa, w  jakim funkcjonuje Unia Europejska, zmieniła 
się  sama  Unia,  zmiany  te  są  dalekie  od  zakończenia.  W ciągu 
tych  lat  Unia  Europejska  musiała  stawić  czoła  kryzysowi 
bliskowschodniemu  i   będącemu  jego  konsekwencją  kryzysowi 
imigracyjnemu.  Fala  uciekinierów  z  Syrii  i  innych  państw 
regionu spowodowała znaczące perturbacje polityczne zarówno 
w  poszczególnych państwach członkowskich, jak i  w  samej Unii. 
Polityka  „otwartych  drzwi”  kreowana  przez  kanclerz 
Republiki  Federalnej  Niemiec  Angelę  Merkel  spotkała  się 
z  narastającym  sprzeciwem,  przede  wszystkim  na  Węgrzech 
i   w   Polsce.  Zagrożenia  terrorystyczne,  głównie  ze  strony 
organizacji  islamistycznych, nadal  powodują  w  Europie  reakcje 
strachu, a w wielu przypadkach także niechęci, a nawet wrogości 
wobec imigrantów. Kryzys finansowy, który zaczął się w 2008 r. 
upadkiem  banku  Lehman  Brothers,  miał  swoje  konsekwencje 
także w  Europie. [...] Coraz częściej zarówno  w samej Brukseli, 
jak i w stolicach poszczególnych państw członkowskich, mówi się 
o konieczności reformy struktur unijnych i zasad ich funkcjonowania, 
a  ostateczny  kierunek  tych  reform  (a  przede wszystkim  samo 
ich  zapoczątkowanie)  nadal  pozostaje  w  sferze  bliżej 
nieskonkretyzowanych  zamierzeń. 
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BHP  w  praktyce  /  Bogdan  Rączkowski.  -  Wydanie  17, 
stan prawny   na   dzień  1  marca  2018 r.   -  Gdańsk  :  ODDK.

Sygnatura MG 126661

„Poradnik  BHP  w  praktyce” to  kompendium  wiedzy  na  temat 
aktualnych  wymogów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy, 
które  wynikają  z  obowiązujących  przepisów  i  polskich  norm
oraz  praktyczne  wskazówki  pomocne  w  codziennej  pracy  – 
obowiązki  pracodawcy,  wzory  niezbędnej  dokumentacji, 
skorowidz,  wykazy:  akty  prawne,  normy,  przydatne  adresy, 
znaki  bezpieczeństwa.  W  siedemnastym  wydaniu  książki 
uwzględniono  ostatnie  nowelizacje  Kodeksu  pracy  oraz  zmiany 
w ustawie o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej, prawie budowlanym, 
rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

✔ zasad  zróżnicowania  stopy  procentowej składki  na ubezpieczenie   wypadkowe  z  tytułu  
wypadków przy pracy  i chorób zawodowych,

✔ klasyfikacji zawodów,

✔ niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych (zmian w wydanych do tej  
pory przepisach, w tym REACH i CLP),

✔ najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,

✔ uaktualnienia  przepisów  dotyczących  transportu  materiałów  niebezpiecznych,  zgodnie 
z  regulacjami  ADR,  oraz  zadań  Transportowego  Dozoru  Technicznego  w  zakresie  nadzoru 
nad przewozem materiałów niebezpiecznych,

✔ zmian w przepisach dotyczących oceny zgodności,

✔ norm transportu ręcznego,

✔ zmian w przepisach o pracach zabronionych kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią,

✔ zmian w przepisach o użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym,

✔ zmian w przepisach  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny pracy  przy  pracach  związanych  z 
narażeniem na pole elektromagnetyczne.

 BHP  w  transporcie  (z  suplementem  elektronicznym)  / 
Zdzisław  Topolski.  -  Wydanie  drugie  poprawione 
i   uzupełnione,  stan  prawny  na  dzień  1.  03.  2018  r.   - 
Gdańsk : ODDK.

Sygnatura MG 126662

Książka  „BHP  w  transporcie"  to  kompendium  wiedzy 
na  temat  bezpiecznej  pracy  w  transporcie:  ręcznym, 
wewnątrzzakładowym  mechanicznym,  kołowym,  kolejowym, 
w  budownictwie  oraz  materiałów  niebezpiecznych. Publikacja 
dedykowana  jest  pracownikom  nadzoru   nad  technicznym 
bezpieczeństwem  pracy  w  firmach  przewoźników kolejowych, 
operatorów  infrastruktury kolejowej i bocznicowej,  jak i pracownikom 
zatrudnionym w transporcie w firmach budowlanych. Polecamy 
ją  także  jako  pomoc  dydaktyczną i  podręcznik   nauczycielom 
i  uczniom  szkół   technicznych. 
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Chronią  i  służą...  mundurowi  i  cywile  :  społeczne 
i gospodarcze relacje na ziemiach polskich na przestrzeni 
wieków  /  pod  redakcją  Roberta  Klementowskiego 
i  Marka  Zawadki.   -   Wrocław  :  Gajt  Wydawnictwo  1991.

Sygnatura MG 126663

Spis treści:

1.  Marek Zawadka, Wstęp, s. 7.

2.   Aleksandra  Ziober,  Sapieżyński  dokument  majątkowy  
z  końca   XVII wieku jako źródło do dziejów gospodarczych  
i politycznych rodziny, s. 11.

3.  Małgorzata  Łapa,  Służby  celne  w  II  Rzeczypospolitej.  
Administracja  celna,  granice  celne  i  ich  ochrona.  Zarys  
problematyki, s. 29.

4.   Marcin  Jakub Szymański,  Publiczne czy  prywatne?  Koncepcje  elektryfikacji  Polski  w latach  
1918-1939 i próby ich realizacji, s. 53.

5.   Cecylia Leszczyńska, Służby celne II Rzeczypospolitej, s. 67.

6.  Edyta Majcher-Ociesa,  Finansowanie Policji Komunalnej w Sosnowcu w okresie od 1 stycznia  
do 30  czerwca 1919 roku, s. 89.

7.   Robert Andrzejczyk, Dług reliefowy wobec Norwegii (1920-1955), s. 103.

8.   Dawid Keller,  Cywilna administracja podczas III  powstania śląskiego -  między działaniami  
wojskowymi a służbą społeczeństwu - studium wstępne, s. 115.

9.   Kacper Manikowski,  Rozruchy z sierpnia 1923 roku na ziemi noworudzkiej. Przykład siłowej  
odpowiedzi władzy, s. 131.

10.  Elżbieta  Słabińska,  Wykroczenia  leśne  dokonywane  przez  lokalną  społeczność  w  lasach  
państwowych w latach 1924-1939. Zarys problematyki, s. 139.

11.  Jacek Wójcik,  Przywileje wypoczynkowe funkcjonariuszy nazistowskich w miejscowościach  
uzdrowiskowych III Rzeszy, s. 155.

12.  Tomasz Gałwiaczek, Z problematyki funkcjonowania Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku  
w latach 1945-1946, s. 163.

13.   Bartosz  Kruk,  Kolejarze  na  Dolnym  Śląsku  w  pierwszych  latach  po  II  wojnie  światowej , 
s. 175.

14.   Piotr  Franaszek,  W  mundurze  i  po  cywilnemu.  Najważniejsze  zdarzenia  w  krakowskich  
zakładach  przemysłowych  w  okresie  „karnawału  Solidarności"  w  raportach  funkcjonariuszy  
Służby Bezpieczeństwa, s. 199.

15.   Sławomir Kamosiński, Miejsce i rola produkcji specjalnej  w przedsiębiorstwie w latach Polski  
Ludowej i wczesnym okresie transformacji 1989-1990, s. 215.

16.  Karolina  Rybicka,  Ośrodek  pracy  przymusowej  więźniów  przy  kopalni  rudy  miedzi  
w Wilkowie w latach 1939-1945, s. 227.
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Dowody  i  postępowanie  dowodowe  w  procesie  karnym  : 
komentarz  praktyczny  z  orzecznictwem  :  wzory  pism 
procesowych / autorzy : Michał Błoński, Monika Zbrojewska ; 
redaktor Piotr Kruszyński.   -   2. wydanie.  -   Warszawa : 
Wydawnictwo C. H. Beck.

Sygnatura MG 126664

Niniejsza  publikacja  dotyczy  dowodów  i  postępowania 
dowodowego w procesie karnym po wielkiej nowelizacji  prawa 
karnego  z  1  lipca  2015  r.  Książka  napisana  przez  praktyków 
uwzględnia  zmiany  wynikające  z  obszernej  nowelizacji  prawa 
karnego wprowadzone: ustawą  z  27.09.2013 r.  (Dz.U. z 2013 r. 
poz.  1247) i ustawą  z 20.02.2015 r.  (Dz.U. z 2015 r. poz. 396), 
które weszły w życie 1.07.2015 r.

Publikacja przede wszystkim umożliwia skuteczne przygotowanie 
się  pełnomocników  i  obrońców  stron  do  przeprowadzania 
wniosków dowodowych tak, aby skutecznie poprzeć swoje racje 
oraz  twierdzenia  i  zakończyć  sukcesem  dla  reprezentowanej 
przez profesjonalnego pełnomocnika strony postępowanie karne. 
Z jednej strony pokazuje jak w postępowaniu karnym skutecznie 
zgłaszać  wnioski  dowodowe,  a  z  drugiej  strony  jak wykorzystywać 
przepisy  procedury karnej,  aby  skutecznie  zablokować  wnioski 
dowodowe strony przeciwnej.

Elektronizacja  polskiego  sądowego  postępowania 
egzekucyjnego  /  Katarzyna Łakoma.   -   Sopot  :  Currenda.

Sygnatura MG 126665

Autorka  publikacji  skoncentrowała  swoją  uwagę  na  procesach 
elektronizacji  w  postępowaniu  egzekucyjnym.  Podjęła  się 
przy tym bardzo trudnego zadania połączenia elementów teorii 
(m.in.  uporządkowała  istotne  pojęcia  dotyczące  podpisu 
elektronicznego  i  dokumentu  elektronicznego  zdefiniowanego 
w  Kodeksie  cywilnym)  oraz  praktyki  (sposób  i  zakres 
wykorzystania  przez  komornika  narzędzi  informatycznych 
przy czynnościach sądowej egzekucji cywilnej).

Łatwo  dostrzegalny  wysoki  poziom  rozważań  teoretycznych 
oraz bardzo dobra znajomość praktycznej strony wykorzystania 
elementów  elektronizacji  egzekucji  sądowej  w  codziennym 
funkcjonowaniu  kancelarii  komorniczej  powodują,  że  niniejszą 
publikację można szczerze rekomendować zarówno czytelnikom 
poszukującym  teoretycznego  wyjaśnienia  formalnych  podstaw 
elektronizacji  postępowania  cywilnego,  jak  i  praktykom 
nastawionym  na  rozwiązywanie  konkretnych  problemów 
związanych z procesami elektronizacji.

Wieloaspektowy  sposób  prezentacji  tytułowego  zagadnienia 
w  połączeniu  z  umiejętnością  klarownego  prezentowania 
trudnych zagadnień, w tym również wykraczających poza obszar 
postępowania  cywilnego  (np.  problematyka  informatyzacji 
i  elektronizacji  w  przepisach  prawa  europejskiego),  pozwoliły 
uzyskać efekt w postaci tej godnej polecenia publikacji.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Jarochy.
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Elektronizacja  zamówień  publicznych  w  praktyce  / 
Ewa  Kisiel,  Daniel  Konicz,  Marzena  Teresa  Ordysińska.  - 
Stan prawny  na  1 marca 2018 r.   -  Wrocław  :  Presscom.

Sygnatura MG 126666

Autorzy  w  sposób  kompleksowy  opisują  poszczególne  fazy 
procesu  elektronizacji  zamówień  publicznych.  Przeprowadzają 
czytelnika przez labirynt regulacji prawnych, opisując najbardziej 
problematyczne  kwestie  związane  z  elektronizacją  zamówień. 
W książce przedstawione zostały zagadnienia związane m.in. z:

✔ podpisem elektronicznym, jego rodzajami i skutkami 
wykorzystywania,

✔ tzw. okresem przejściowym elektronizacji zamówień,

✔ zasadami porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami,

✔ regułami dokumentowania czynności w postępowaniach,

✔ JEDZ oraz wykorzystywaniem elektronicznego formularza eESPD

✔ fakturami elektronicznymi i systemem e-Certis.

Ponadto  publikacja  zawiera  praktyczne  omówienie  projektu 
„e-Zamówienia  -  elektroniczne  zamówienia  publiczne", przedstawia jego 
główne  założenia,  a  także  strukturę   Platformy  e-Zamówienia 
oraz  okres  i  sposób  realizacji  programu. 

Jasnowidz  na  policyjnym  etacie  /  Krzysztof  Jackowski, 
[przeprowadzający  wywiad]  Krzysztof  Janoszka.  -  Kraków  : 
Wydawnictwo  SQN  [Sine Qua Non].

Sygnatura MG 126667

Walka o prawdę najsłynniejszego polskiego jasnowidza.

„Żaden jasnowidz nie przyczynił się do odnalezienia zaginionego”, 
twierdzi rzecznik prasowy policji. Media przekonują, że telepatia 
nie  istnieje,  a  Kościół  rzymskokatolicki  uznaje  jasnowidztwo 
za  kontakt  z  demonami.  Jak  więc  wytłumaczyć  setki  spraw 
rozwiązanych przez Krzysztofa Jackowskiego, które potwierdzają 
dokumenty i relacje funkcjonariuszy?

Tam, gdzie policja pozostaje bezradna, do akcji wkracza on. Dzięki 
swoim  niezwykłym  zdolnościom  wskazuje  miejsca,  w  których 
znajdują się ciała samobójców i ofiar morderstw, pomaga odnaleźć 
zaginionych,  a  nawet  opisuje  przebieg  zbrodni,  rozwikłując 
kryminalne zagadki po wielu latach.

W  tej  książce  słynny  jasnowidz  z  Człuchowa  w  rozmowie 
z  funkcjonariuszem  policji  Krzysztofem  Janoszką  opowiada 
o tajnikach swojej pracy, głośnych sprawach, w których pomagały 
jego wizje, śmierci Andrzeja Leppera czy zastraszaniu przy próbie 
wyjaśnienia zabójstwa Piotra Jaroszewicza.

Ta  lektura  zadziwia,  a  jednocześnie  wstrząsa.  To  niezwykłe 
świadectwo walki o prawdę człowieka, który nauczył się słuchać 
szeptu zmarłych.
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KPP  w  KSRG  /  Mariusz  Chomoncik,  Jacek  Nitecki, 
Wiesław  Poparda.   -  Warszawa   :   PZWL  Wydawnictwo 
Lekarskie.

Sygnatura MG 126668                                                     

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP) to czynności podejmowane 
przez  ratownika  wobec  osoby  w  stanie  nagłego  zagrożenia 
zdrowotnego.  Dobra  znajomość  procedur  ratowniczych 
i  systematyczne  ćwiczenia  mają  wpływ  na  jakość  i  szybkość 
działań z zakresu KPP. Oprócz podstawowych informacji, rozdziały 
wzbogacono  również  o  podstawy  anatomii,  KPP  w  ciasnych 
przestrzeniach,  rolę  Kierującego  Działaniem  Ratowniczym. 
Na  końcu  każdego  rozdziału  znajduje  się  opis  przypadku 
oraz wyjaśnienie, jak należy prawidłowo postąpić w danej sytuacji. 
Książkę napisali  dwaj lekarze i  ratownik medyczny, od wielu lat 
pełniący  służbę  w  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Autorzy  mają 
ogromne  doświadczenie  zdobyte  zarówno  w  działaniach 
ratowniczych  jednostek  Krajowego  Systemu  Ratowniczo- 
-Gaśniczego (KSRG),  w tym na misjach zagranicznych z grupami 
poszukiwawczo-ratowniczymi,  jak  i  w  działaniach  zespołów 
ratownictwa  medycznego.  Treści  są  zgodne  z  najnowszymi 
wytycznymi (ERC 2015  i  ITLS 2017).  

Logistyka  akcji  ratowniczych  /  Eugeniusz  Nowak, 
Marek   Walancik.   -   Warszawa  :   Wydawnictwo   Naukowe 
PWN.

Sygnatura MG 126669

Zasadniczym  zadaniem  prezentowanej  publikacji  jest  zapewnienie 
jednolitej  interpretacji  definicji,  pojęć  i  terminów  z  zakresu 
logistyki  akcji  ratowniczych stosowanych w praktyce dydaktycznej 
na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo 
wewnętrzne,  bezpieczeństwo  publiczne.  Jest  ono  przeznaczone 
dla  nauczycieli  akademickich  oraz  studentów  studiów  dziennych 
i niestacjonarnych.

Mediator  w  polskim  porządku  prawnym   /   Marzena 
Myślińska.   -   Warszawa  :  Wydawnictwo  C. H. Beck.         

Sygnatura MG 126670

Monografia  zawiera  wielopłaszczyznową  oraz  międzygałęziową 
analizę  roli  mediatora  jako  uczestnika  mediacji  w  polskim 
porządku  prawnym.   Tym   samym   jej   treść   kierowana  jest 
do   mediatorów,  prawników  biorących  udział  w  mediacjach 
w  różnym  charakterze,  teoretyków  i  dogmatyków  prawa 
zainteresowanych mediacją,  studentów oraz wszystkich chcących 
poszerzyć  wiedzę  o  roli  mediatora  w  mediacji,  wykonywaniu 
zawodu mediatora w Polsce oraz samej mediacji i rozwiązywaniu 
sporów za jej pomocą. Wnioski zawarte w treści monografii mogą 
posłużyć  do  rozwiązywania  problemów  powstałych  w  praktyce 
wykonywania  zawodu  mediatora,  określenia  roli  jaką  mediator 
aktualnie  zajmuje  w  wymiarze  sprawiedliwości  -  co  jest  istotne 
w  szczególności  wobec  braku  szczegółowych  rozwiązań 
regulujących status prawny wykonywania tego zawodu.
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Medycyna pracy : profilaktyka i orzecznictwo : vademecum / 
Tomasz  Wittczak.  -  Warszawa  :  Difin.

Sygnatura MG 126671

Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczących 
praktycznych  aspektów profilaktyki  i  orzecznictwa  w medycynie 
pracy.  Omawia  między innymi  problemy  związane  z  organizacją 
służby  medycyny  pracy  w  Polsce,  badaniami  profilaktycznymi 
pracowników,  zasadami  orzekania  o  zdolności  do  pracy 
w  niektórych  stanach  chorobowych,  przepisami  dotyczącymi 
badań  w  szczególnych  sytuacjach  oraz  orzecznictwem 
o chorobach zawodowych. Opracowanie może być wartościowym 
źródłem  praktycznych  informacji  oraz  pomocą  służącą 
usystematyzowaniu wiedzy dla lekarzy podczas szkolenia przed- 
i  podyplomowego,  studentów  innych  kierunków  medycznych, 
pielęgniarek  służby  medycyny  pracy,  inspektorów  BHP, 
pracodawców i  dla  wszystkich  innych osób zainteresowanych tą 
problematyką [...].

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych / Ryszard A. 
Stefański.  -  Stan prawny na 31 marca 2017 r.  - Warszawa : 
Wolters  Kluwer Polska.

Sygnatura MG 126672

W książce zostały zaprezentowane użyteczne wskazówki dotyczące 
wykonywania  przez  prokuratora  czynności  w  śledztwie 
lub  dochodzeniu,  nadzoru  procesowego  i  służbowego  nad  nimi, 
jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej 
instancji.  Szczegółowo  omówiono  nie  tylko  gruntownie  ostatnio 
znowelizowane  przepisy  kodeksu  postępowania  karnego, 
lecz także nową ustawę - „Prawo o prokuraturze” oraz najnowszy 
regulamin  wewnętrznego  urzędowania  powszechnych  jednostek 
organizacyjnych prokuratury, które w wielu aspektach odnoszą się 
do postępowania karnego. 

Nadużycie  prawa  w  prawie  administracyjnym  / 
Jerzy  Parchomiuk.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo  C. H. Beck.

Sygnatura MG 126673

W  polskiej  literaturze  brakuje  kompleksowego  opracowania 
zagadnienia  nadużycia  prawa  w  prawie  administracyjnym 
w  szerokiej  i  wieloaspektowej  perspektywie.  [...]  Prezentowana 
monografia ma na celu wypełnienie tej luki. Opiera się na trzech 
filarach  badawczych.  Pierwszym  jest  próba  stworzenia 
"podbudowy pojęciowej", w postaci spójnej koncepcji wyjaśniającej 
istotę  konstrukcji  nadużycia  prawa  w  prawie  administracyjnym. 
Drugim  elementem  badań  jest  analiza  zastosowania  konstrukcji 
nadużycia prawa w prawie administracyjnym pod kątem podstaw 
prawnych,  zakresu  zastosowania,  uwarunkowań  aksjologicznych 
oraz  skutków  prawnych.  Zwieńczeniem  monografii  jest  trzeci 
filar  –  ustalenie,  jaką  "wartość  dodaną"  przynosi  konstrukcja 
nadużycia  prawa  w  prawie  administracyjnym:  czy  jest  to  tylko 
przedmiot  interesujących  dociekań  naukowych,  bez  przełożenia 
praktycznego,  […]  czy  jest  to  rzeczywiście  funkcjonujący 
instrument  prawny,  pomagający  rozstrzygać  realne  problemy 
pojawiające się w praktyce stosowania prawa administracyjnego?
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Otoczeni  przez  psychopatów  /  Thomas  Erikson  ; 
z angielskiego przełożyła Małgorzata Maruszkin. - Warszawa : 
Wielka Litera.

Sygnatura MG 126674

„Otoczeni przez psychopatów” to jeden z najlepszych poradników 
na rynku, który pozwoli wam rozpoznać oraz skutecznie bronić się 
przed osobami o osobowości psychopatycznej. […] Autor zmusza 
czytelnika  do  zrozumienia,  że  filmowy  obraz  osoby 
z  zaburzeniami  psychopatycznymi  znacząco  różni  się 
od  rzeczywistego.  Psychopata  nie  zawsze  musi  być  seryjnym 
mordercą  czerpiącym  przyjemność  ze  swoich  skłonności 
do  krzywdzenia  innych.  To  zwyczajnie  osoby,  które  są  gotowe 
na wszystko, by osiągnąć swój cel, niezależnie od tego, czy jest to 
cel prywatny, czy zawodowy. I z całą pewnością nie raz w swoim 
życiu  każdy  z  nas  trafia  na  psychopatę,  może  w  pracy,  a  może 
nawet w rodzinie! To ta czarująca osoba, którą wszyscy uwielbiają.  
Człowiek pełen energii, chęci pomocy  i charyzmy, który każdego 
jest w stanie przekonać do swoich racji.  I mimo iż często mamy 
wobec  takich  osób  złe  przeczucia,  to  przecież  tak  często  im 
ulegamy.                      
W  poradniku  „Otoczeni  przez  psychopatów” Erikson  przykłada 
szczególną  uwagę  do  technik  manipulacyjnych  regularnie 
wykorzystywanych  przez  psychopatów  i  podaje  konkretne 
przykłady  tego,  jak  się  przed  ich  wpływami  bronić.  Całość, 
podobnie jak  w  „Otoczonych przez idiotów”, opiera się na czterech 
typach  osobowości,  które  musimy  nauczyć  się  rozpoznawać. 
Jednak  sam  autor  zaznacza,  że  nie  jest  to  rozwiązanie  idealne, 
a  jego  poradnik  stanowi  zaledwie  wprowadzenie  i  zapewnia 
najbardziej  podstawowe  narzędzia  do  obrony  przed  chłodną 
manipulacją.

Polska  niepodległa  /  [wydawca  Bartosz  Działoszyński  ; 
red.  naczelny  encyklopedii  Bartłomiej  Kaczorowski].  - 
Wydanie  2.  -  Warszawa  :  Wydawnictwo  Naukowe  PWN.

Sygnatura MG 126675

„Przed  stu  laty,  jesienią  1918  roku  powstała  odrodzona  Polska.  
W rocznicę odzyskania niepodległości Wydawnictwo Naukowe PWN  
przedstawia  encyklopedię  Polska  Niepodległa,  której  celem  jest  
wszechstronne  ukazanie  dziejów  II  Rzeczypospolitej  i  wydarzeń  
z  pierwszych  dekad  XX  wieku,  które  doprowadziły  do  odzyskania  
przez Polskę niepodległości. Obok zagadnień politycznych ukazujemy  
dzieje  społeczne,  gospodarcze,  kulturalne  i  naukowe  okresu  
międzywojennego.  Szeroko  uwzględniliśmy  także  przejawy  życia  
narodowego  mniejszości,  stanowiących  ponad  jedną  trzecią  
obywateli Rzeczypospolitej. Książka składa się z dziewięciu działów  
tematycznych  (Historia;  Społeczeństwo  i  gospodarka;  Nauka  
i  oświata; Literatura; Sztuka; Muzyka; Teatr i  film; Książka, Prasa  
i  radio;  Sport),  a  każdy  z  nich  został  poprzedzony  artykułem  
wprowadzającym.  
Całość zamyka obszerny aneks źródłowy,  zawierający kilkadziesiąt  
dokumentów  historyczno-ustrojowych  z  lat  1914-1939.  Publikacja  
swoim  zakresem  chronologicznym  i  tematycznym  obejmuje  okres  
II Rzeczypospolitej  i  zawiera blisko 2000 haseł, około 500 ilustracji,  
liczne mapy, tabele  i  teksty źródłowe”.   (Od redakcji)
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Polski  most  szpiegów  :  kulisy  operacji  dyplomatycznych 
oczami  ambasadora  RP / ambasador  Jan  Wojciech  Piekarski   ;
[wywiad  przeprowadził]  redaktor  Łukasz  Walewski.  - 
Kraków  :  Wydawnictwo  SQN   [Sine Qua Non].

Sygnatura MG 126676

Kiedy  w  1966  roku  młody  chłopak  z  Radomia  wyjeżdżał  jako 
tłumacz na Daleki Wschód, nie wiedział, że to początek błyskotliwej 
kariery  dyplomatycznej.  Nie  przeczuwał  też,  że  czeka  go  szereg 
niebezpiecznych  operacji,  w  których  odegra  kluczową  rolę. 
Do Laosu trafił w samym środku wojny domowej. W Iranie zastała 
go rewolucja, podczas której ukrywał się wraz z rodziną w budynku 
ambasady,  gdy  tłum  na  zewnątrz  skandował:  „Śmierć  obcym”. 
Po zerwaniu stosunków dyplomatycznych między USA a  Irakiem 
to  właśnie  on –  do niedawna  urzędnik  „zza  żelaznej  kurtyny”  – 
przeprowadził  spektakularne  negocjacje  zmierzające  do uwolnienia 
amerykańskiego obywatela z irackiego więzienia Abu Ghraib.

Oto  pełna  nieoczekiwanych  zwrotów  akcji  historia  polskiego 
ambasadora  Jana  Wojciecha  Piekarskiego.  Opowieść  o negocjacjach, 
szpiegach,  współpracy  z  wywiadem  PRL,  a  także  szlifowaniu 
wizerunku polskich prezydentów, premierów i ministrów podczas 
szefowania Protokołowi Dyplomatycznemu.

Porwania rodzicielskie w ujęciu prawnym i kryminologicznym  / 
Diana  Dajnowicz-Piesiecka.  -  Toruń  :  Wydawnictwo  Adam 
Marszałek

Sygnatura MG 126677

Monografia  „Porwania  rodzicielskie  w  ujęciu  prawnym  
i  kryminologicznym” dotyczy  poważnego  problemu  społecznego, 
jakim  są  porwania  małoletnich  dokonywane  przez  ich  rodziców. 
Tytułowe  zagadnienie,  chociaż  narasta  i  najpewniej  będzie 
narastało ze względu na coraz częstsze przypadki rozpadania się 
małżeństw  czy  też  związków  nieformalnych,  jak  dotąd 
nie  było  przedmiotem  szczegółowych  badań  o  charakterze 
kryminologicznym ani też żadnego monograficznego opracowania. 
Luka  naukowa  dotycząca  porwań  rodzicielskich,  zestawiona 
z nasilaniem się przedmiotowego problemu oraz coraz częstszym 
alarmowaniem  przez  organizacje  pozarządowe  i  organy  ochrony 
i kontroli państwowej o jego szkodliwym oddziaływaniu na więzi 
rodzinne,  stanowiły  asumpt  do  naukowego  badania  tego 
zagadnienia, a w konsekwencji –  do powstania niniejszej książki. 
Zbudowana  jest  ona  z  ośmiu  rozdziałów,  które  ujmują  temat 
porwań  rodzicielskich  w  sposób  dwutorowy  –  z  perspektywy 
prawnokarnej oraz kryminologicznej. 

Opracowanie  przedstawia  wyniki  analizy  literatury  przedmiotu, 
współczesnych i  historycznych aktów prawnych, a także orzecznictwa 
Sądu  Najwyższego,  wyniki  badań  akt  spraw  sądowych  oraz 
policyjnych i sądowych danych statystycznych,  jak również wyniki 
analizy  działań  zapobiegawczych  podejmowanych  przez  organy 
państwa  i  organizacje  pozarządowe.  Przedstawione  w  książce 
wyniki  badań  i  rozważania  ich  dotyczące  mają  przekonywać, 
że  porwania  rodzicielskie  stanowią  wieloaspektowy  problem 
prawny i kryminologiczny, który istotnie oddziałuje na sferę życia 
rodzinnego polskiego społeczeństwa.
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Postępowanie  odwoławcze  w  sprawach  karnych  /  Dariusz 
Świecki.  -   4.  wydanie, stan prawny na 2 stycznia 2018 r.   - 
Warszawa  :  Wolters  Kluwer Polska.

Sygnatura MG 126678

Książka składa się z dwóch części.  Pierwsza z nich zawiera:

✔ klasyczny  podartykułowy  komentarz  do  przepisów 
art.  425-467  k.p.k.,

✔ wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej 
linii orzeczniczej,

✔ wykaz przepisów powiązanych z komentowanym artykułem,

✔ schematy  ułatwiające  zrozumienie  zasad  postępowania 
odwoławczego.

W  drugiej  części  -  w  suplemencie  -  umieszczono  wzory 
i  przykłady  konstruowania  zarzutów  oraz  wzory  poszczególnych  elementów  apelacji  opatrzone 
szczegółowym  komentarzem.  Publikacja  skierowana  jest  przede  wszystkim  do  praktyków,  a  więc 
sędziów,  prokuratorów,  adwokatów  i  radców  prawnych,  a  także  aplikantów  tych  zawodów 
prawniczych.  Stanowi  nieodzowny  materiał   do  nauki  dla  osób  przystępujących  do  egzaminu 
zawodowego: radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego.

Przymus  leczenia  i  inne  interwencje  medyczne  bez  zgody 
pacjenta  /  Natalia  Karczewska-Kamińska.  -   Stan  prawny 
na 24 stycznia 2018 r.   -  Warszawa  :  Wolters  Kluwer  Polska.

Sygnatura MG 126679

W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych 
wykonywanych  bez  zgody  pacjenta  jako  wyjątków  od  zasady 
autonomii woli pacjenta, w tym. m.in.:

✔  przymus  leczenia  i  innych  interwencji  medycznych  jako 
ochrona   osób małoletnich i niezdolnych do wyrażenia zgody,

✔    przymus interwencji medycznych wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi,

✔  przymusowe  leczenie  anoreksji  w  najlepszym  interesie 
pacjenta,

✔ przymus leczenia  i  innych  interwencji  medycznych  w zwalczaniu  zakażeń i  chorób  zakaźnych 
u ludzi oraz zapobieganiu im,

✔ problem  zabiegów medycznych  na  kobiecie  ciężarnej  w interesie  dziecka  poczętego  -  konflikt 
interesów,

✔ sterylizacja przymusowa  i  bez zgody pacjenta jako szczególny rodzaj interwencji medycznej,

✔ transfuzja krwi u świadków Jehowy.
 

Przedstawiono  regulacje  prawa  polskiego  i  wybranych  zagranicznych  porządków  prawnych, 
zwłaszcza  prawo  common  law  (USA  i  Wielkiej  Brytanii)  oraz  Francji.  Uwzględniono  liczne 
orzecznictwo,  w  tym  wyroki  Europejskiego  Trybunału  Praw  Człowieka,  a  także  doktrynę  polską 
i obcą.  

Odrębne  rozdziały  zostały  poświęcone  ważnym  zagadnieniom  cywilistycznym,  ściśle  związanym 
z  tematyką  przymusu:  kontrowersyjnej  kwestii  przyczynienia  się  pacjenta  do  szkody  w  razie 
odmowy zgody na leczenie oraz odpowiedzialności lekarza i zakładu leczniczego w razie przymusu 
leczenia  lub  działania  lekarza  bez  zgody  pacjenta.  Zwrócono  także  uwagę  na  karnoprawny 
i  administracyjnoprawny  przymus  interwencji  medycznych.

11



Psychologia  kryminalistyczna  :  diagnoza  i  praktyka  /  Brunon 
Hołyst.  -   Wydanie 4 poprawione i  rozszerzone.   -  Warszawa : 
Difin.

Sygnatura MG 126680

Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, 
mającą  własny  obszar  badań  i  charakteryzującą  się  ścisłymi 
powiązaniami  z  tradycyjnie  rozróżnianymi  działami  psychologii. 
Zakres  psychologii  kryminalistycznej  obejmuje  psychologiczne 
aspekty  kryminalistyki,  czyli  nauki  o  metodach  ustalania  faktu 
przestępstwa,  sposobu  jego  popełniania,  wykrywania  sprawców 
i  zapobiegania  przestępstwom  oraz  innym  ujemnym  zjawiskom 
społecznym. 

Specyfika  psychologii  kryminalistycznej  wynika  w znacznej  mierze 
ze specyfiki  samej kryminalistyki.  Wiadomo,  że kryminalistyka jest 
nauką  w  znaczącym  stopniu  praktyczną.  Niemniej  jednak  nie  jest 
jedynie  uogólnieniem  praktyki  śledczej, co  niewątpliwie ograniczałoby 
lub wręcz uniemożliwiałoby jej rozwój.       
 
Wydanie  IV  różni  się  od  poprzednich  wydań.  Dodano  podtytuł 
„Diagnoza i praktyka” wskazujący na zakres podręcznika, zrezygnowano 
z  omówienia  problemów  metodologii  badań  (b.  część  druga).
Wprowadzono  nową  część  szóstą  Wybrane  zjawiska  społeczne 
stanowiące potencjalne zagrożenia.  Dotyczy  to  np.  agresji  w ruchu 
drogowym.
 
Nowym  zagadnieniem  jest  również moralność  podatkowa.  Analizie 
poddano następujące zagadnienia: obowiązek podatkowy, uchylanie 
się od opodatkowania, poziom moralności podatkowej, subiektywna 
sprawiedliwość  podatkowa.                            

System  zarządzania  kryzysowego  :  diagnoza  i  kierunki 
doskonalenia  /  Grzegorz  Pietrek.  -  Warszawa  :  Difin.

Sygnatura MG 126681

Książka  w  sposób  kompleksowy  omawia  zagadnienia  związane 
z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. 

Jest  ona  efektem  wieloletnich,  wszechstronnych  badań.  Poparta 
jest  wiedzą  teoretyczną  oraz  wynikami  badań  empirycznych 
przeprowadzonymi przez autora. 

Stanowi  jeden  z  elementów,  które  opisują  i  wyjaśniają  zasady 
funkcjonowania,  diagnozują  mankamenty  oraz  wskazują  koncepcje 
poprawy  funkcjonowania  systemu.  Dotyka  ona  bardzo  wrażliwego 
zagadnienia  zagrożeń  dla  ludzi,  mienia  i  środowiska.  Wskazując 
na niedostatki funkcjonowania systemu, opierając się na badaniach 
metodami  naukowymi,  wskazuje  na możliwe modyfikacje  systemu, 
ukierunkowane na jego skuteczność.
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Ślady  kryminalistyczne  /  Joanna  Stojer-Polańska.  -  Poznań  : 
Wydawnictwo  Naukowe  Silva  Rerum.

Sygnatura MG 126682

„Kryminał,  kryminalistyka,  ślady  na  miejscu  zdarzenia,  włamania,  
kontaminacja  i  ciemna  liczba  przestępstw..  Czy  to,  aby  na  pewno  
tematy dla dzieci? Tak, jeśli pisze o nich Joasia Stojer, nie tylko doktor  
kryminalistyki,  wybitna specjalistka,  ale również fantastyczna mama  
i nasza  ulubiona  edukatorka. 

W  książce  w  prosty,  przystępny  sposób  przedstawia  czytelnikom  
pojęcia  z  zakresu  kryminalistyki,  podaje  definicje  i  odpowiednie  
dla dzieci przykłady, opisuje narzędzia pracy i wciąga w tajniki działań  
policji i kryminalistyka. Jej książka sprawi niezwykłą frajdę wszystkim  
wielbicielom  Lassego  i  Mai,  Sherlocka  Holmesa  i  Herculesa  Poirot.  
Młodzi detektywi uzbrojeni w taką wiedzę, rozwiążą zapewne niejedną  
kryminalną zagadkę”.                                        

Z recenzji Magdy Bednarek, Pracownia Arete.

Taktyczno-techniczne aspekty przeciwdziałania przestępczości / 
redakcja naukowa Wiesław Pływaczewski, Bartłomiej Gadecki. - 
Warszawa : Difin.

Sygnatura MG 126683

Niewątpliwie  XXI  wiek  przyniósł  nowe  wyzwania  dla  polskich 
organów  ścigania.  Zmienił  się,  w  porównaniu  z  przestępczością 
mającą  miejsce  w  XX  wieku,  charakter  popełnianych  przestępstw. 
Po  2001  roku  zaczęto  zwracać  baczniejszą  uwagę  na  zjawisko 
terroryzmu.  Pojawiło  się  również,  w  związku  z  rozwojem 
technologii  informatycznych  i  telekomunikacyjnych,  zagrożenie  tzw. 
cyberprzestępczością. 

Obecnie  szereg  przestępstw  jest  popełnianych  za  pośrednictwem 
sieci  teleinformatycznej  i  telekomunikacyjnej.  Zagrożeniem  jest 
również  rozwój  przestępczości  zorganizowanej  i  gospodarczej. 

Książka  ma  na  celu  ukazanie  wybranych  aktualnych  problemów, 
przed  którymi  stoją  zarówno  organy  wymiaru  sprawiedliwości, 
jak  i  przedstawiciele  nauki,  a  dotyczących  nowych  trendów 
w  rozwoju  przestępczości  i  jej  zwalczaniu.  Przy  czym  należy 
nadmienić,  że  część  zagadnień  dotyczy  spraw,  które  nie  zostały 
dotychczas wyczerpująco albo definitywnie rozstrzygnięte zarówno 
przez doktrynę,  jak i orzecznictwo.
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W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie / redakcja 
naukowa Juliusz Piwowarski,  Janusz Gierszewski.  -  Warszawa : 
Difin.

Sygnatura MG 126684

Książka  zawiera  przede  wszystkim  rozważania  o   teoretycznych 
i  praktycznych  problemach  związanych  z  tożsamością  nauk 
o  bezpieczeństwie,  które odbywają się w  ramach trwającej debaty 
nad wyodrębnieniem tej samodzielnej dyscypliny naukowej. Z  jednej 
strony jest to świadomość wspólnoty wartości i  sposobów działania 
środowiska  skupionego  wokół  nauk  o  bezpieczeństwie.  Z   drugiej 
strony  jest  to  poszukiwanie  odrębności  do  innych  środowisk 
zajmujących  się  szeroko  pojętym  bezpieczeństwem.  W   okresie 
ostatnich  kilkunastu  lat,  w  wyniku  dostrzeżenia  nowych  zagrożeń 
bezpieczeństwa  jednostki,  społeczeństwa  czy  wreszcie  państwa, 
nastąpił  dynamiczny  rozwój  środowisk  badających  tematykę 
bezpieczeństwa.  Stąd  też  istnieje  potrzeba  dokonania  szerszej 
refleksji nad określeniem uniwersalnego paradygmatu dla tej ważnej 
ze  społecznego  punktu  widzenia  dyscypliny  naukowej.  Wydaje  się 
bowiem,  że  tylko  nauki  o   bezpieczeństwie  są  w  stanie  udzielić 
odpowiedzi  na  niektóre  pytania  z  obszaru  bezpieczeństwa.

Książka ta wpisuje się w  obowiązkową lekturę dla osób zajmujących 
się  teoretycznymi  i  praktycznymi  aspektami  bezpieczeństwa 
w  ramach  nauk  o  bezpieczeństwie.  Jest  pomocna  również 
w studiowaniu  problemów  bezpieczeństwa  przez  przedstawicieli 
innych  dyscyplin  naukowych,  gdyż  prezentuje  postrzeganie 
bezpieczeństwa  z  różnych perspektyw badawczych i  praktycznych. 
Z  pewnością  jej  dydaktyczna  użyteczność  sprawdzi  się 
na  uczelniach  prowadzących  kierunki  oraz  studia  doktoranckie 
związane   z  szeroko pojętym bezpieczeństwem.

Współczesne  przekształcenia  sankcji  karnych  -  zagadnienia 
teorii, wykładni i praktyki stosowania / redakcja naukowa Piotr 
Górski,  Anna  Muszyńska.  -  Warszawa  :  Instytut  Wydawniczy 
EuroPrawo.

Sygnatura MG 126685

„Recenzowane  opracowanie  zawiera  dziewiętnaście  artykułów  
naukowych  poświęconych,  niezwykle  ważnej  w  doktrynie  prawa  
karnego,  problematyce  współczesnych  sankcji  karnych.  Tytuł  
opracowania  zakreślił  szerokie  ramy  dla  podjęcia  przez  autorów  
różnych  aspektów  przewodniej  problematyki.  W  poszczególnych  
artykułach zostały uwzględnione zarówno kwestie ogólne, pojęciowe,  
jak  i  zagadnienia  szczegółowe  dotyczące  obecnie  obowiązującego  
systemu  kar,  środków  karnych  oraz  innych  środków  reakcji  
na  przestępstwo  przewidzianych  w  przepisach  prawa  karnego.   […]  
Opracowanie ma istotny walor naukowy, charakteryzuje się wielością  
poruszanych  zagadnień,  nie  tylko  ważnych  dla  doktryny  prawa  
karnego    i  polityki  karnej,  ale  przede  wszystkim  aktualnych.  […]  
Najistotniejszym walorem tego  opracowania  jest  jego  przewodni  cel  
badawczy: analiza sankcji występujących w systemie prawa karnego,  
któremu  podporządkowane  zostały  wszystkie  zawarte  w  tym  
opracowaniu artykuły”. 

Z recenzji  prof. dr hab. Zofii Sienkiewicz.
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