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nie ®a raty i odroczeni« terminu spłat spadkowych, skutki diziału, postępowanie 
działowe, dział' spadku na /podstawie zgodnego oświadczenia uczestników (dział 
sądowy, ugoda 'sądowa, wyrok sądu .polubownego, diział pozasądowy) oraz dział 
spadku po cudzoziemcach.

Prawo wekslowe i czekowe. Przepisy szczególne. Wyd. III. Wyd. Prawn. Warszawa 
1962, s. 114.

Zbiór zawiera teksty prawa wekslowego i prawa czekowego, odpowiednie wy
ciągi z innych aktów prawnych oraz przepisy szczególne, spośród których wymie
nić należy ustawę o rozliczeniach pieniężnych jednostek gospodarki uspołecznio
nej (wraz z przepisami związkowymi).

Zbiór uzupełniony jest wykazem państw-członków konwencji wekslowych i cze
kowych oraz opatrzony przypisami informującymi o nowelizacjach i innych zmia
nach poszczególnych przepisów.

Zaopatrzenie emerytalne. Przepisy wykonawcze. Opracował T. Wasylecki. Wyd. 
Prawn. Warszawa 1962, s. £68.

.W książce zostały zebrane wszystkie przepisy wykonawcze dotyczące zaopatrze
nia emerytalnego pracowników, górników, inwalidów wojennych i wojskowych 
oraz rodzin tych osób. Prócz tego zamieszczono w niej przepisy o zaopatrzeniu 
emerytalnym z tytułu przejęcia na własność państwa przedsiębiorstw i gospodarstw 
rolnych oraz przepisy dotyczące innych systemów zaopatrzenia emerytalnego: za
opatrzenie pracowników kolejowych, żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy MO 
i funkcjonariuszy służby więziennej.

Pierwszy rozdział książki zawiera przepisy o organizacji administracji w zakre
sie rent.

Teksty przepisów, niekiedy wielokrotnie nowelizowanych, zaopatrzone są w licz
ne przypisy wskazujące na zmiany ustawodawcze oraz na zmiany właściwości 
władz i urzędów bądź zmiany nazw różnych instytucji.

Praca ma przejrzysty układ, bardzo ułatwiający czytelnikowi zorientowanie się 
w tej skomplikowanej dziedzinie prawa.

Niniejszy zbiór przepisów „Zaopatrzenie emerytalne. Przepisy wykonawcze” wes
pół 7. wydanym w 1958 r. zbiorem przepisów pt. „Zaopatrzenie emerytalne pracow
ników, górników, inwalidów wojennych i wojskowych i rodzin tych osób” obej
muje c a ł o ś ć  przepisów dotyczących zaopatrzenia rentowego.

Prawo o notariacie oraz przepisy wykonawcze i związkowe. Opracowali: 
Z. K r a u z e  i T. S z a w ł o w s k i .  Wyd. Prawn. Warszawa 1962, s. 148.

Książka jest zbiorem przepisów z zakresu prawa o notariacie i praktyki nota
rialnej. Zebrane "przepisy usystematyzowane zostały i zgrupowane w książce w 
czterech częściach.


