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PHZCCLjO W t r o ą W I l l I C T W  PH4m t%IICZYCH

3. G r z e s z y k :  Niedobory (manka) w handlu uspołecznionym. Teksty orzecz- 
nictn'o oraz literatura. Orzecznictwo i wykaz literatury opracowane przy współ
udziale M. Gintowta Wyd. IV. Wyd. Prawn. Warszawa 1961, s. 510.

Czwarte wydarre znanej i mającej już ustaloną marką książki adw. J. Grze- 
szyka n:e różni się w swym zasadnczym układzie od wydania poprzedniego. Autor 
zachował dotychczasową systematykę książki i uporządkował teksty przepsów  
dotyczących problematyki niedoborów oraz związane z tym zagadnieniem orzecz
nictwo Sądu Najwyższego.

Zasadniczy trzon pracy, składającej się z 3 części, stanowi część pierwsza, 
w której zamieszczona jest ustawa o współodpowiedz'alności majątkowej pra
cowników za niedobory oraz liczne przepisy instrukcyjne, wydane głównie przez 
Ministra Handlu Wewnętrznego. Wszystkie przepisy zamieszczone w aktualnie 
obow:ązującym brzmieniu według s t a n u  p r a w n e g o  n a  30 c z e r w c a  
1961 r. W porównaniu z poprzedn'm wydaniem pierwsza część zbioru została 
rozszerzona o kilka nowych rozdziałów dotyczących m.i. zagadnienia tzw. sprze
dawców ajencyjnych, obsługi prawnej i zrstępstwa sądowego przeds’ęb'orstw 
w  resorcie handlu wewnętrznego itp. Przepisy zebrane w  tej części zgrupowane 
są w rozdziały dotyczące — poza już wymienionymi — tak ch zagadnień, jak 
zasad odpowiedzialności majątkowej pracown ków, zakresu obowiązików służbo
wych, zasad zatrudniania oraz kwalif kacji zawodowych, inwentaryzacji, rozlicza
nia osób majątkowo odpowiedzialnych, przechowywania kluczy sklepowych, kon
troli uprawnień przy wydawaniu towarów, ogólnych zasad postępowania przy 
ujawnianiu niedoborów lub nadwyżek mien!a, norm ubytku naturalnego różnych 
artykuiów, limitów na pokrycie ubytków n cktórych artykułów spożywczych, zasad 
premiowania za szczególną dbałość o towary w handlu detalicznym artykułami 
spożywczymi, funduszu pokrycie strat wynikających z obniżek ceny towarów 
i ryzyka handlowego, likwidacji rozliczeń z tytułu niedoborów i nadwyżek, odpi
sywania, umarzrora, odraczania zspłaty i rozfca. ania na raty kwot niedoborów, 
windykacji należności z tytułu niedoborów, analizy przyczyn powstawania n edo- 
borów ł odpowiedzialności za tolerowanie warunków sprzyjających ich powsta
waniu.

Druga część książki, szczególnie crnna dla adwokatów zawiera systematyczny 
zbiór tez orzecznictwa Sądu Najwyższego co do niedoborów oraz wykaz litera
tury z tego zakresu. W części tej, znacznie obszerniejszej niż w  poprzednim wy
daniu, autorzy (J. Grzeszyk i M. Gintowt) zamieścili prawie 250 tez, zgrupowa
nych w  kilku rozdziałach.

Ostatnia, trzecia część książki zawiera wybrane przepisy prawa cywilnego, 
adnrinistracyjnego oraz procesowego, które dotyczą ne^oborów.

Odnalezienie poszukiwanych przepisów ułatwia szczegółowy spis treści oraz 
skorowidz do części I.

*

W. W o l t e r :  Reguły wyłączania wielości ocen w prawie karnym. Instytut Nauk 
Prawnyzh Polskiej Akademii Nauk. PWN. Warszawa 1961, s. 124:

Praca prof. Woltera poświęcona jest omówieniu reguł wyłączających wie
lość ocen, tj. zasad, na podstawie których można określić, jaką normę należy


