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Niniejszy numer «Biuletynu Ekspertyzy i Opinie Prawne» Biura Studiów i
Ekspertyz Kancelarii Sejmu, który Państwu przekazujemy, w sposób
zasadniczy odbiega od poprzednich. Uznaliśmy za konieczne opublikowanie
spisu zawartości dotychczas wydanych «Biuletynów». Od chwili ukazania się
pierwszego numeru naszego «Biuletynu» mijają właśnie cztery lata. W
piętnastu przedstawionych dotychczas zeszytach została pomieszczona część
ekspertyz, opinii i informacji prawnych pisanych (poza jednym wyjątkiem)
przez prawników - pracowników BSE a mogąca wzbudzić szersze
zainteresowanie.
Dokonując wyboru materiałów do publikacji w «Biuletynie» kładziemy
nacisk przede wszystkim na omawiany w nich temat. Preferowana jest
problematyka związana z prawem konstytucyjnym, sprawy dotyczące statusu
i uprawnień posłów, szeroko rozumiane kwestie legislacyjne. Nie unikamy
jednak prezentowania tematów, które stanowią przedmiot bieżącej pracy
komisji sejmowych bądź powtarzają się w indywidualnych zapytaniach
poselskich.
Dynamiczna obecnie transformacja naszego systemu prawnego sprawia,
że niektóre z wcześniejszych opracowań mają już charakter historyczny.
Wiele zachowuje jednak aktualność i zawarte w nich wyjaśnienia pozwalają
na uzyskiwanie odpowiedzi na rodzące się pytania w sposób szybszy niż
kierowanie ich do BSE. Wyrażamy przekonanie, że spis zawartości
«Biuletynów» ułatwi naszym czytelnikom korzystanie z nich.
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INDEKS RZECZOWY ZAWARTOŚCI NUMERÓW 1-15

W indeksie przyjęto następującą budowę haseł - kolejno: tytuł publikacji,
w przypadku ekspertyz i informacji podano następnie inicjał imienia i
nazwisko autora (w przypadku opinii odstąpiono od tej zasady ponieważ w
pierwszych numerach «Biułetynu» przyjęto zasadę, że opinie publikowane są
opiniami całego Biura, co wobec stale rosnącej liczby sporządzanych opinii
okazało się niemożliwe do utrzymania), następnie podano jego numer i
stronę na której rozpoczyna się druk publikacji Na końcu literowymi
oznaczeniami w nawiasach określono jej charakter i podano datę
przygotowania publikacji (ważną ze względu na szybkie zmiany w
ustawodawstwie w całym okresie ukazywania się «Biuletynu»). Tak więc:
(E) - oznacza ekspertyzę,
(I) - oznacza informację,
(O) - oznacza opinię prawną.
Na końcu (s. 69) umieściliśmy indeks nazwisk autorów ekspertyz i
informacji umieszczonych w katalogu.
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INDEKS RZECZOWY
Administracja publiczna
Odpowiedzialność Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów za
działalność w okresie od 30 maja do 14 października 1993 r. / J. Mordwiłko,
nr 1(11)/94, s. 5. (E - 94.02.08)
Prawo posłów do informacji i materiałów związanych z działalnością
organów administracji rządowej, nr 2,(6)192, s. 62. (O - 92.05.12)
Składanie oświadczeń majątkowych przez
skarbowych, nr 2(8)/93, s. 87. (O - 93.06.14)

urzędników

urzędów

Szef Urzędu Rady Ministrów jako reprezentant Skarbu Państwa, nr
3(13)/94, s. 91. (O - 94.09.21)
Zawieranie umów międzynarodowych przez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego, nr 1(7)/93, s. 69. (O - 93.02.25)
Zmiany w administracji ogólnej i specjalnej w latach 1950 - 1991 I J.
Lang, nr 1(7)/93, s. 7. (E - 92.08.28)
Zob. też hasła "Urzędy centralne" i "Urzędy terenowe".
Administracyjne postępowanie
O możliwości żądania udostępnienia listów telewidzów, będących skargą
lub wnioskiem oraz odpowiedzi organu prasowego na krytykę prasową, nr
4(10)/93, s. 94. (O - 93.10.19)
Podstawy formalno-prawne udzielania przez Ministerstwo Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą koncesji na obrót paliwami, alkoholem i
wyrobami tytoniowymi, nr 3(6)/92, s. 96. (O - 92.06.17)
W sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych z powodu
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uchylenia decyzji wojewody o poświadczeniu obywatelstwa polskiego, nr
1(7)/93, s. 67. (O - 92.06.30)
Autorskie prawo
Prawo autorskie do «podkładu muzycznego», nr 2(8)/93, s. 127. (O 93.02.24)
Bankowe prawo, kredyty
Informowanie komisji sejmowej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej o przyznawaniu kredytów ze środków Funduszu
Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, nr 2(8)/93, s. 51. (O - 93.02.26)
Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, nr 2(8)/93,
s. 120. (O - 93.03.29)
Opinia prawna w sprawie zasad spłaty kredytu bankowego na remont
domu mieszkalnego, nr 2(8)/93, s. 113. (O - 93.04.26)
W sprawie nowelizacji ustawy o uporządkowaniu stosunków kredytowych,
nr 2(8)/93, s. 116. (O - 93.04.08)
W sprawie uprawnień banku kredytującego, nr 2(8)/93, s. 122. (O 93.04.30)
Bezpieczeństwo państwa
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, nr 2(5)191, s. 107. (O 92.05.26)
Zasady wykorzystania gruntów przygranicznych oraz tworzenia
infrastruktury wokół przejść granicznych / Z. Monkiewicz, nr 1(4)/92, s. 68.
(E - 92.03.17)
Bezrobocie
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Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla osób samotnie wychowujących
dzieci, nr 2(12)/94, s. 94. (O - 94.04.28)
Zasiłek dla bezrobotnych, nr 1(11)/94, s. 74. (O - 94.01.12)
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla bezrobotnych, nr 2(5)/92, s. 116. (O 92.09.21)
Budżet
Informowanie komisji sejmowej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej o przyznawaniu kredytów ze środków Funduszu
Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, nr 2(8)/93, s. 51. (O - 93.02.26)
Kilka uwag o projekcie ustawy o portach morskich i zarządzania nimi, nr
2(8)/93, s. 133. (O - 93.03.24)
Legalność uchwały nr 96/90 Rady Ministrów, nr 2/91, s. 51. (O 91.07.18)
Projekty uregulowań zaległej waloryzacji płac dla sfery budżetowej, nr
3(13)/94, s. 94. (O - 94.09.13)
Rozdział środków uzyskanych z grzywien, nr 2/91, s. 61. (O - 91.07.16)
Cła
Cło od pomocy naukowych importowanych przez instytucje trzecie, nr
1(4)/92, s. 106. (O - 92.03.09)
O legalności odsprzedaży lub przekazania przez podmioty kościelne
importowanych towarów-darowizn zwolnionych od cła i podatku, nr
3(13)/94, s. 109. (O - 94.09.29)
Spółki z udziałem zagranicznym, nr 3/91, s. 72. (O - 91.08.30)
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Zasady obrotu z zagranicą towarami stanowiącymi przedmiot leasingu,
nr 2(8)/93, s. 132. (O - 93.03.04)
Cmentarze
Cmentarze prywatne, nr 1(11)/94, s. 60. (O - 94.03.31)
Cudzoziemcy
Cudzoziemcy w mieszkaniach spółdzielczych, nr 2(5)/92, s. 108. (O 92.09.08)
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, nr 2(5)/92, s. 107. (O 92.05.26)
O niektórych kwestiach dotyczących stosowania ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1933 r. nr
24, poz. 202 z późn. zm.: Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 315 i z 1990 r. Nr 79,
poz 466) / M. Bajor-Stachańczyk, nr 3(13)/94, s. 34. (E - 94.08.20)
Spółki z udziałem zagranicznym, nr 3/91, s. 72. (O - 91.08.30)
Sprzedaż i wywóz za granicą waluty pochodzącej ze sprzedaży
nieruchomości w Polsce przez osobę zagraniczną, nr 3(6)/92, s. 88. (O 92.10.08)
Sprzedaż nieruchomości cudzoziemcom, nr 3/91, s. 71. (O - 91.10.31)
Cywilne prawo
Możliwości sprzedaży mieszkań zakładowych przez zakład pracy, nr
3(6)/92, s. 89. (O - 92.09.23)
Pojęcie «własności», nr 2/91, s. 64. (O - 91.03.31)
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Roszczenia niemajątkowe związane z naruszeniem dóbr osobistych w
materiale prasowym, nr 3(13)/94, s. 85. (O - 94.08.08)
Sprzedaż nieruchomości cudzoziemcom, nr 3/91, s. 71. (O - 91.10.31)
Szef Urzędu Rady Ministrów jako reprezentant Skarbu Państwa, nr
3(13)/94, s. 91. (O - 94.09.21)
Usuwanie drzew z obrębu zagród i zabudowy jednorodzinnej, nr l(4)/92,
s. 107. (O - 92.02.01)
Wynajem lokali użytkowych, nr 2/91, s. 74. (O - 91.05.08)
Zasada równouprawnienia form własności, nr 2/91, s. 65. (O - 91.03.31)
Zasadność pobierania należności na podstawie prognozy zużycia energii
elektrycznej i gazu, nr 1/91, s. 75. (O - 91.02.28)
Zwrot nieruchomości wywłaszczonych, nr 2/91, s. 75. (O - 91.05.06)
Darowizny
Opodatkowanie darowizny, nr 3(6)/92, s. 105. (O - 92.11.09)
Dewizowe prawo
Sprzedaż i wywóz za granicę waluty pochodzącej ze sprzedaży
nieruchomości w Polsce przez osobę zagraniczną, nr 3(6)/92, s. 88. (O 92.10.08)
Działalność gospodarcza
Aktualny stan regulacji prawnej leasingu, nr 1(4)/92, s. 99.(O - 92.03.20)
Działalność gospodarcza a prawo do lokalu, nr 2/91, s. 74. (O 91.06.17)
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Informacja o liście intencyjnym / P. Krawczyk, nr 4(14)/94, s. 68. (I 94.12.15)
O art. 8 ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, nr
1(7)/93, s. 70. (O - 92.11.30)
O możliwości ścigania przestępstw określonych w art. 134 i 135 kk
uchylonych art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie kk. i
niektórych innych ustaw, nr 4(10)/93, s. 98. (O - 93.12.21)
O zakazie podejmowania działalności gospodarczej przez pracowników
samorządu terytorialnego, nr 1(7)/93, s. 81. (O - 93.03.29)
Podstawy formalno-prawne udzielania przez Ministerstwo Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą koncesji na obrót paliwami, alkoholem i
wyrobami tytoniowymi, nr 3(6)/92, s. 96. (O - 92.06.17)
Pracownicy zatrudnieni w ministerstwach i pobierane przez nich
wynagrodzenia / I. Galińska-Rączy, nr 4(14)/94, s. 49. (E - 94.11.16)
Radni naruszający przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nr
3(13)/94, s. 101. (O - 94.10.14)
Składanie oświadczeń majątkowych przez
skarbowych, nr 2(8)/93, s. 87. (O - 93.06.14)

urzędników

urzędów

Specjalne strefy ekonomiczne, nr 1(11)/94, s. 53. (O - 94.01.05)
Spółki z udziałem zagranicznym, nr 3/91, s. 72. (O - 91.08.30)
Ubezpieczenie rolnika wykonującego drobne usługi kowalskie, nr
2(12)/94, s. 91. (O - 94.05.06)
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Udział gmin w przedsięwzięciach gospodarczych, nr 1(7)/93, s. 78. (O 93.02.03)
W sprawie obligatoryjności przeprowadzania przetargów, nr 1(7)/93, s.
88. (O - 92.11.24)
Zasady obrotu z zagranicą towarami stanowiącymi przedmiot leasingu,
nr 2(8)/93, s. 132. (O - 93.03.04)
Zatrudnianie przez osoby fizyczne członków rodziny, nr 2(8)/93, s. 104.
(O - 93.01.14)
Działalność gospodarcza spółek
Finansowanie działalności partyjnej przez przedsiębiorstwa, spółdzielnie
i spółki, nr 2(5)/92, s. 100. (O - 92.06.03)
Moc obowiązująca rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 20
października 1926 r. o uzupełnieniu przepisów normujących ustrój władz
spółek akcyjnych / J. Mordwiłko, nr 1/91, s. 40. (E - 91.03.20)
Obowiązki udziałowców spółki z o.o., nr 1(4)/92, s. 102. (O - 92.03.13)
O niektórych kwestiach dotyczących stosowania ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1933 r. nr
24, poz. 202 z późn. zm.: Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 315 i z 1990 r. Nr 79,
poz. 466) / M. Bajor-Stachańczyk, nr 3(13)/94, s. 34. (E - 94.08.20)
Spółki nie muszą udostępniać informacji posłom, nr 2(5)/92, s. 83. (O 92.05.06)
Udział radnych w radach nadzorczych, nr 3(6)/92, s. 92. (O - 92.11.13)
Działalność gospodarcza w rolnictwie
Ceny interwencyjne Agencji Rynku Rolnego, nr 2/91, s. 63. (O - 91.05.28)
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Mieszkania zakładowe w PGR, nr 3(6)/92, s. 101. (O - 92.11.10)
Użytkowanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przez Rolnicze
Spółdzielnie Produkcyjne, nr 1(11)/94, s. 55. (O - 94.03.14)
W sprawie interpretacji art. 47 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nr 4(14)/94, s. 131. (O 94.11.19)
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, nr 3/91, s. 70. (O - 91.07.25)
Wypłaty premii gwarancyjnej byłym pracownikom PGR posiadającym
książeczki mieszkaniowe i pragnącym wykupić mieszkanie znajdujące się w
zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nr 3(13)/94, s. 108. (O 94.01.04)
Wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych które przeszły do Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, nr 1(11)/94 s. 58. (O - 94.02.18)
Emerytury i renty
Dodatek do rolniczej emerytury lub renty inwalidzkiej, nr 2/91, s. 72. (O 91.06.17)
Emerytury rolnicze, nr 3(6)/92, s. 103. (O - 92.11.20)
Główne cechy systemów emerytalno-rentowych w krajach Europy
Zachodniej / W. Pawełko, nr 3/91, s. 34. (E - 91.05.28)
Odprawa
emerytalno-rentowa
pracowników
państwowych, nr 3/91, s. 65. (O - 91.10.07)

przedsiębiorstw

O możliwości egzekwowania zwaloryzowanych świadczeń rentowych z
PZU, nr 2(12)/94, s. 92. (O - 94.04.18)
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O możliwości ubiegania się o przyznanie renty po wypadku
samochodowym, nr 2(8)/93, s. 106. (O - 93.01.14)
Uprawnienia emerytalne agentów, nr 1/91, s. 70. (O - 91.04.10)
W sprawie interpretacji art. 47 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nr 4(14)/94, s. 131. (O 94.11.19)
Zasady wypłacania świadczeń w przypadku zbiegu uprawnień do renty
rolniczej i emerytury pracowniczej nabytych przed 1 stycznia 1991 r., nr
2(8)/93, s. 103. (O - 93.01.08)
Zbieg uprawnień do świadczeń emerytalnych, nr 1/91, s. 70. (O 91.03.12)
Gospodarka gruntami
Możliwości sprzedaży mieszkań zakładowych przez zakład pracy, nr
3(6)/92, s. 89. (O - 92.09.23)
Nieruchomości przejęte na rzecz skarbu państwa, nr 2/91, s. 76. (O 91.05.06)
O obligatoryjności prowadzenia przetargów, nr 3(6)/92, s. 90. (O 92.11.24)
Opłaty za użytkowanie wieczyste, nr 2(5)/92, s. 106. (O - 92.06.11)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, nr 1(11)/94, s. 87. (O 94.03.30)
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów wykorzystywanych
na cele rolnicze, nr 1(11)/94, s. 92. (O - 94.03.10)
Uprawnienia

spółdzielni

prowadzących

działalność

w

obiektach
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poniemieckich do nieodpłatnego nabycia własności tych obiektów, nr
1(11)/94, s. 84. (O - 94.03.16)
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości, nr 1(7)/93, s. 69. (O - 93.03.06)
Górnictwo
Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo górnicze z powodu szkód
powstałych w wyniku jego działalności, nr 2/91, s. 79. (O - 91.07.22)
Pokrywanie kosztów inwestycji wodnych w rejonie kopalń, nr 1(4)/92, s.
86. (O - 92.03.30)
Handlowy kodeks
Członkowie zarządu i pracownicy na walnym
akcjonariuszy spółki, nr 2(5)/92, s. 121. (O - 92.04.08)

zgromadzeniu

Działanie spółek komandytowych w II Rzeczypospolitej, nr 2(8)/93, s.
126. (O - 93.04.16)
Niektóre kwestie związane ze statusem posła-członka zarządu spółki
handlowej, nr 2(8)/93, s. 78. (O - 93.04.06)
Poseł - członek rady nadzorczej, nr 1(11)94, s. 41. (O - 94.02.21)
Udział posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej we władzach spółek
akcyjnych / W. Pawełko, nr 1/91, s. 46. (E - 91.03.25)
Karne prawo
Nadużycia podczas głosowania, nr 3(6)/92, s. 83. (O - 92.12.17)
O możliwości ścigania przestępstw określonych w art. 134 i 135 k.k.
uchylonych art. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie k.k. i
niektórych innych ustaw, nr 4(10)/93, s. 98. (O - 93.12.21)
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Kombatanci
Uwagi do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 1994 r.
sygn. K 15/93, nr 2(12)/94, s. 63. (O - 94.04.19)
Zakres zwolnienia kombatantów z abonamentowych opłat telewizyjnych,
nr 4(14)/94, s. 119. (O - 94.12.07)
Konkordat
Cmentarze prywatne, nr 1(11)/94, s. 60. (O - 94.03.31)
Ocena zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD z dnia 11
czerwca 1994 r. skierowanego do Prezydium Sejmu / G. Rysiak, nr 2(12)/92,
s. 37. (E - 94.06.20)
Przełożenie pierwszego czytania projektu ustawy o ratyfikacji konkordatu
/ Z. Galicki, nr 2(12)/94, s. 29. (E- 94.06.21)
W sprawie zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD z dnia 11
czerwca 1994 r. - o przełożenie I czytania projektu ustawy ratyfikacyjnej
(Druk Sejmowy nr 327) / A. Szmyt, nr 2(12)/94, s. 40. (E - 94.06.20)
Konstytucja
Art. 20 ust. 4 Małej Konstytucji w kontekście dyskusji poselskiej / J. M.
Karolczak, nr 5(15)/95, s. 92. (E - 94.12.08)
Informacja charakteryzująca główne kierunki zmian w Konstytucji od
1952 r. do 1994 r. (w szczególności w latach 1989 - 1994) / J. Mordwiłko, nr
4(14)/94, s. 56. (I - 94.05.16)
Moc obowiązująca rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 20
października 1926 r. o uzupełnieniu przepisów normujących ustrój władz
spółek akcyjnych / J. Mordwiłko, nr 1/91, s. 40. (E - 91.03.20)
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Partie polityczne w wyborach do Sejmu / W. Sokolewicz, nr 2/91, s. 21.
(E - 91.07.18)
Prawa i obowiązki wykonawcy projektu ustawy w procesie
ustawodawczym / J. Mordwiłko, nr 1/91, s. 34. (E - 91.03.07)
Procedura rozpatrzenia przez Sejm wniosku prezydenta zgłoszonego
zgodnie z art. 27 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / J. Mordwiłko,
nr 2/91, s. 10. (E - 91.05.23)
Procedura uchwalania budżetu w projektach Konstytucji / J. M.
Karolczak, nr 1(15)/95, s. 45. (E - 94.12.13)
Proces, metody i techniki legislacyjne / J. Lang, nr l(4)/92, s. 52. (E 92.01.14)
Rządowy projekt ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły
sanitarne / W. Pawełko, nr 2/91, s. 13. (E - 91.04.27)
Uwagi o projekcie uchwały Sejmu RP (datowanym 16 I 1992) Regulamin
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / W. Sokolewicz, nr 1(4)/92, s. 17. (E 92.02.17)
W sprawie interpretacji terminu «nieuchwalenie ustawy budżetowej» w
świetle art. 21 ust. 3 i ust. 4 Małej Konstytucji / B. Szepietowska, nr
1(15)/94, s. 38. (E - 95.02.05)
Wzajemna relacja art. 21 ust. 3 oraz art. 21 ust. 4 Małej Konstytucji / P.
Sarnecki, nr 1(15)/95, s. 33. (E - 95.01.06)
Zakres immunitetu i nietykalności poselskiej / J. Mordwiłko, nr 1/91, s.
21. (E - 91.01.31)
Zasady głosowania nad poprawkami do projektów ustaw / J. Mordwiłko,
nr 2/91, s. 5. (E - 91.04.30)
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Konstytucyjna pozycja Prezydenta
Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony
Narodowej zawarte w Ustawie konstytucyjnej i w ustawie o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / J. M. Karolczak, nr 4(10)/93,
s. 56. (E - 93.11.19)
Kontrasygnata i brak kontrasygnaty w świetle Małej Konstytucji na
przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji / P. Sarnecki, nr 2(12)/94,
s. 13. (E - 94.04.25)
Kontrola cywilna Sił Zbrojnych RP przez Prezydenta RP, Radę Ministrów
i Ministra Obrony Narodowej w świetle przepisów konstytucyjnych i ustaw /
J. Mordwiłko, nr 2(8)/93, s. 29. (E - 93.06.24)
O trybie uchwalania ustawy budżetowej - z punktu widzenia uprawnień
Prezydenta / B. Szepietowska, A. Szmyt, nr 1(15)795, s. 25. (E - 94.04.12)
Połączalność urzędów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i prezesa Rady
Ministrów w świetle Konstytucji RP / praca zbiorowa, nr 3/91, s. 23. (E 91.10.30)
Prawo Prezydenta do wystąpienia na forum parlamentu / J. Mordwiłko,
nr 2(5)/92, s. 44. (E - 92.05.05)
Ratyfikacja umów międzynarodowych w Polsce / Z. Galicki, nr 2(5)/92, s.
66. (E- 92.01.27)
Termin uchwalenia budżetu w związku z prawem Prezydenta RP do
rozwiązania Sejmu / P. Sarnecki, nr 1(15)/95, s. 30. (E - 94.11.08)
Tryb dalszego postępowania z ustawą zakwestionowaną przez prezydenta
w okresie między wyborami a początkiem nowej kadencji Sejmu, względnie
już po zapoczątkowaniu tej kadencji / W. Sokolewicz, nr 3/91, s. 19. (E 91.11.04)
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Konstytucyjne zasady
Charakter prawny i moc wiążąca rezolucji Sejmu / A. Szmyt, nr 1(11)/94,
s. 28. (E - 94.02.03)
Konstytucyjne wymagania odnośnie do projektu ustawy budżetowej / L.
Garlicki, nr 1(15)/95, s. 7. (E - 93.02.12)
Miejsce prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa
wewnętrznego. Stan obecny i proponowane rozwiązania konstytucyjne / Z.
Galicki, B. Szepietowska, nr 4(14)/94, s. 5. (E - 94.11.03)
Nadanie uprzednio wniesionemu projektowi ustawy klauzuli pilności / J.
Mordwiłko, nr 2(12)/94, s. 5. (E - 94.06.06)
Nieudzielenie absolutorium rządowi i jego skutki, nr 2(5)/92, s. 87. (O 92.09.28)
Ocena zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD z dnia 11
czerwca 1994 r. skierowanego do Prezydium Sejmu / G. Rysiak, nr 2(12)/92,
s. 37. (E - 94.06.20)
Odpowiedzialność Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów za
działalność w okresie od 30 maja do 14 października 1993 r. / J. Mordwiłko,
nr 1(11)/94, s. 5. (E - 94.02.08)
O konsekwencjach rozwiązania Sejmu wobec nie dokończonych
postępowań ustawodawczych / W. Sokolewicz, nr 3(9)/93, s. 16. (E 93.06.22)
O pieczęciach państwowych, nr 4(14)/94, s. 103. (O - 94.10.17)
O poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku
utraconego przez związki zawodowe w wyniku wprowadzenia stanu
wojennego / W. Pawełko, nr 2(12)/94, s. 49. (E - 94.05.27)
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O wizerunku godła państwowego na blankietach, kopertach, biletach
wizytowych, nr 4(14)/94, s. 107. (O - 94.10.17)
O zgodności zachowania procedury przygotowania projektu i uchwalenia
ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy z
Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, nr 2(12)/94, s. 72. (O 94.05.05)
Pojęcie «własności», nr 2/91, s. 64. (O - 91.03.31)
Porównanie 7 projektów konstytucji złożonych do Zgromadzenia
Narodowego w zakresie instytucji ochrony prawa i organów sprawiedliwości
/ J. M. Karolczak, nr 4(14)/94, s 15. (E - 94.11.29)
Prawnokonstytucyjne aspekty polityki zagranicznej / W. Sokolewicz, nr
2(8)/93, s. 41. (E - 93.01.24)
Prawo posłów do informacji i materiałów związanych z działalnością
organów administracji rządowej, nr 3(6)/92, s. 62. (O - 92.05.12)
Przełożenie pierwszego czytania projektu ustawy o ratyfikacji konkordatu
/ Z. Galicki, nr 2(12)/94, s. 29. (E - 94.06.21)
Przyczyny prawne dla których niektóre zawody mają odrębne regulacje
ustawowe, nr 1(11)/94, s. 75. (O - 94.01.31)
Rola parlamentu w procesie ratyfikacji traktatów. Analiza porównawcza
oraz proponowane rozwiązania konstytucyjne / Z. Galicki, nr 4(14)/94, s. 12.
(E - 94.11.03)
Skutki prawne nieudzielnia absolutorium dla rządu, nr 4(10)/93, s. 85. (O
- 93.11.29)
Sposób głosowania przez Sejm nad projektem ustawy o zmianie
konstytucji / W. Sokolewicz, nr 3/91, s. 14. (E - 91.09.23)
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Status posła wywodzącego mandat z listy ogólnopolskiej / J. Mordwiłko,
nr 3/91, s. 8. (E - 91.11.22)
Uwagi do wstępnego wniosku 51 posłów - członków Klubu
Parlamentarnego KPN - o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej
przed Trybunałem Stanu Wojciecha Jaruzelskiego i 25 innych osób
piastujących w dniach 12 i 13 grudnia 1981 r. najwyższe stanowiska
państwowe / W. Sokolewicz, nr 3(6)/92, s. 42. (E - 92.09.14)
W sprawie niezbędnych zmian w Regulaminie Sejmu w związku z
wejściem w życie ustawy konstytucyjnej z 17X1992 r. / Z. Jarosz, nr 3(6)/92,
s. 5. (E - 92.12.01)
W sprawie odwołania rzecznika praw obywatelskich / J. Mordwiłko, nr
3(6)/92, s. 38. (E - 92.09.29)
W sprawie projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej (Druk
nr 126) / W. Sokolewicz, nr 1(4)/92, s. 11. (E - 92.04.11)
W sprawie zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD z dnia 11
czerwca 1994 r. - o przełożenie I czytania projektu ustawy ratyfikacyjnej
(Druk Sejmowy nr 327) / A. Szmyt, nr 2(12)/94, s. 40. (E - 94.06.20)
W sprawie zasadności wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich,
skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 2 sierpnia 1993 r.
(pismo nr 127988193UliIAM) / W. Pawełko, nr 4(10)/93, s. 44. (E 93.11.05)
Zasada równouprawnienia form własności, nr 2/91, s. 65. (O - 91.03.31)
Zawieranie umów międzynarodowych przez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego, nr 1(7)/93, s. 69. (O - 93.02.25)
Zrzeczenie się immunitetu poselskiego, nr 3/91, s. 55. (O - 91.09.16)
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Związki między prawem międzynarodowym a prawem polskim, nr
1(4)/92, s. 71. (O - 92.03.06)
Kontrola
Dopuszczalność zlecania Najwyższej Izbie Kontroli badania
przedsięwzięć inwestycyjnych Kancelarii Prezydenta / L. Garlicki, nr
2(8)/93, s. 17. (E - 93.01.25)
Główny Inspektorat Pracy oraz okręgowe inspektoraty pracy jako
odrębne zakłady pracy, nr 3/91, s. 61. (O - 91.10.08)
Jawność finansowania kampanii wyborczej a tajemnica bankowa, nr
2(5)192, s. 96. (O - 92.09.29)
Ocena porównawcza rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o
NIK (Druk Sejmowy nr 200) z uregulowaniami obowiązującymi w
Niemczech, dokumentami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych
Instytucji Kontrolnych (INTOSAI) i Europejską Kartą Samorządu
Terytorialnego / J. Lang, nr 3(13)/94, s. 39. (I - 94.05.30)
Prawno-ustrojowa pozycja Państwowej Inspekcji Pracy, nr 3/91, s. 59.
(O - 91.08.01)
Sądy Pracy a Państwowa Inspekcja Pracy, nr 2/91, s. 71. (O - 91.05.20)
Uprawnienia posła i NIK-u do kontroli samorządu terytorialnego, nr
1(4)/92, s. 77. (O - 92.02.11)
Zrzeszanie się pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, nr 2/91, s. 70.
(O - 91.07.16)
Kultura i sztuka
W sprawie możliwości wywozu za granicę książek wydanych przed 9 maja
1945 r., nr 2(8)/93, s. 131. (O - 93.03.17)
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Łączność
Zakaz wprowadzania zmian w zezwoleniach telekomunikacyjnych po
wejściu w życie ustawy z 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o łączności, nr
1(7)/93, s. 66. (O - 92.06.15)
Mieszkaniowa polityka
Konsekwencje przydziału mieszkania spółdzielczego małżonkom, nr
2(5)/92, s. 110. (O - 92.09.09)
Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego i niektóre inne aspekty
funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, nr 2(12)/94, s. 82. (O 94.04.13)
Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, nr 2(8)/93,
s. 120. (O - 93.03.29)
Książeczka mieszkaniowa nie uprawnia do otrzymania mieszkania, nr
2(5)/92, s. 109. (O - 92.07.02)
Małżeńska wspólność majątkowa a przydział mieszkania spółdzielczego,
nr 3/91, s. 74. (O - 91.08.12)
Mieszkania spółdzielcze i oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe a
małżeńska wspólnota majątkowa, nr 2(8)/93, s. 109. (O - 93.02.19)
Mieszkania zakładowe w PGR, nr 3(6)/92, s. 101. (O - 92.11.10)
Możliwości sprzedaży mieszkań zakładowych przez zakład pracy, nr
3(6)/92, s. 89. (O - 92.09.23)
Odbiorca wody, nr 1/91, s. 72. (O - 91.04.09)
Opinia prawna w sprawie zasad spłaty kredytu bankowego na remont
domu mieszkalnego, nr 2(8)/93, s. 113. (O - 93.04.26)
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O wykładni art. 7 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie
niektórych
warunków
przygotowania
inwestycji
budownictwa
mieszkaniowego w latach 1991 - 1995 dokonywanej przez resort
budownictwa, nr 4(14)/94, s. 117. (O - 94.11.18)
Podatek od nieruchomości a najemcy mieszkań komunalnych, nr 1/91, s.
72. (O - 91.04.10)
Spółdzielnie mieszkaniowe mają swobodę ustalania kosztów, nr 2(8)/93,
s. 107. (O - 93.02.17)
Własność mieszkań spółdzielczych, nr 2/91, s. 77. (O - 91.07.10)
W sprawie interpretacji art. 47 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nr 4(14)/94, s. 131. (O 94.11.19)
W sprawie możliwości wybudowania domów mieszkalnych na działkach
rolniczych, nr 1(7)/93, s. 90. (O - 93.01.22)
W sprawie nowelizacji ustawy o uporządkowaniu stosunków kredytowych,
nr 2(8)/93, s. 116. (O - 93.04.08)
Wypłaty premii gwarancyjnej byłym pracownikom PGR posiadającym
książeczki mieszkaniowe i pragnącym wykupić mieszkanie znajdujące się w
zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nr 3(13)/94, s. 108. (O 94.01.04)
Wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych które przeszły do Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, nr 1(11)/94, s. 58. (O - 94.02.18)
Zasadność
zmian
oprocentowania
kredytów
mieszkaniowych
zaciągniętych przed 1990 r., nr 1(11)/94, s. 82. (O - 94.02.04)
Zasady finansowania oraz najistotniejsze elementy polityki mieszkaniowej
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w Europie Zachodniej / P. Krawczyk, nr 3/91, s. 42. (E - 91.06.01)
Zasady waloryzacji spółdzielczych udziałów członkowskich, nr 2(5)/92, s.
115. (O - 92.08.06)
Zasady wypłacania premii gwarancyjnej dla posiadaczy wkładów
oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, nr 2(12)/94, s. 86. (O 94.06.10)
Żądanie pełnego wkładu na mieszkanie własnościowe w spółdzielniach,
nr 1(5)192, s. 113. (O - 92.07.14)
Międzynarodowe prawo
Blokada ekonomiczna w świetle prawa międzynarodowego / Z Galicki, nr
2/91, s. 29. (E - 91.07.18)
Euroregiony - niektóre aspekty prawne / Z. Galicki, nr 3(13)/94, s. 5. (E 94.04.14)
Miejsce prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa
wewnętrznego. Stan obecny i proponowane rozwiązania konstytucyjne / Z.
Galicki, B. Szepietowska, nr 4(14)/94, s. 5. (E - 94.11.03)
Mniejszości narodowe w świetle dokumentu spotkania kopenhaskiego
Konferencji w Sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE / Z. Galicki, nr 1/91, s.
50. (E - 91.03.20)
Niektóre określenia zawarte w Międzynarodowej Konwencji w sprawie
zajęcia (aresztu) statków morskich, nr 2(12)/94, s. 95. (O - 94.04.07)
Obrót nieruchomościami w świetle postanowień ratyfikowanego przez
Polskę Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, nr 2(8)/93, s. 139. (O - 93.02.16)
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Ochrona prawna danych osobowych / Z. Galicki, nr 3/91, s. 27. (E 91.09.05)
O prawnych i ustrojowych skutkach wejścia w życie ustawy o
samorządzie wojewódzkim oraz o jego zgodności z Europejską Kartą
Samorządu Terytorialnego / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 48. (E - 93.01.29)
Prawo polskie a normy EWG / Z. Galicki, nr 1(4)/92, s. 44. (E - 92.03.20)
Przystąpienie Polski do konwencji dotyczącej statusu bezpaństwowców /
Z. Galicki, nr 1/91, s. 5. (E - 91.02.15)
Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności / Z. Galicki, nr 1(4)/92, s. 32. (E - 92.05.19)
Ratyfikacja umów międzynarodowych w Polsce / Z. Galicki, nr 2(5)/92, s.
66. (E - 92.01.27)
Rola parlamentu w procesie ratyfikacji traktatów. Analiza porównawcza
oraz proponowane rozwiązania konstytucyjne / Z. Galicki, nr 4(14)/94, s. 12.
(E - 94.11.03)
Zasady opieki prawnej państw nad dwustronnymi przedsięwzięciami
gospodarczymi firm państwowych i prywatnych Polski i RFN / Z. Galicki, nr
3(13)/94, s. 10. (E - 94.06.16)
Związki między prawem międzynarodowym a prawem polskim, nr
1(4)/92, s. 71. (O - 92.03.06)
Narkomania
Na temat regulacji prawnej dotyczącej dopuszczania środków
odurzających na rynek / D. Chrzanowski, nr 3(13)/94, s. 77. (I - 94.09.16)
Niepełnosprawni
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Analiza unormowań prawnych dotyczących osób niepełno- sprawnych, nr
1(11)/94, s. 63. (O - 94.03.25)
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nr 2/91, s. 78. (O 91.07.17)
Obrona narodowa
Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony
Narodowej zawarte w Ustawie Konstytucyjnej i w ustawie o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / J. M. Karolczak, nr 4(10)/93,
s. 56. (E - 93.11.19)
Kontrola cywilna Sił Zbrojnych RP przez Prezydenta RP, Radę Ministrów
i Ministra Obrony Narodowej w świetle przepisów konstytucyjnych i ustaw /
J. Mordwiłko, nr 2(8)/93, s. 29. (E - 93.06.24)
Odbywanie służby wojskowej przez obywatela polskiego posiadającego
prawo stałego pobytu poza krajem, nr 3/91, s. 64. (O - 91.07.24)
Parlament a sprawy obronności w Polsce / L. Garlicki, nr 2(8)/93, s. 34.
(E - 93.04.13)
Służba wojskowa w kopalniach w latach pięćdziesiątych, nr 2(5)/92, s.
125. (O - 92.05.18)
Ważne motywy odmowy służby wojskowej a służba zastępcza, nr 2(5)/92,
s. 126. (O - 92.09.04)
Obywatelskie prawa
Czynne prawo wyborcze osób mających podwójne obywatelstwo, nr 3/91,
s. 58. (O - 91.08.30)
Dopuszczalność ujawnienia treści korespondencji obywatela z urzędem,
nr 2(5)/92, s. 88. (O - 92.09.19)
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Ochrona prawna danych osobowych / Z. Galicki, nr 3/91, s. 27. (E 91.09.05)
Omówienie przepisów prawnych związanych z zasadami ujawniania
danych osobowych obywateli, nr 2(8)/93, s. 89. (O - 93.03.29)
Pociągnięcie posła do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr
osobistych, nr 1(11)/94, s. 39. (O - 94.01.20)
Polskie uregulowania prawne dotyczące obywatelstwa / Z. Galicki, nr
3(9)/93, s. 63. (E - 93.05.04)
Porównanie instytucji rzecznika praw obywatelskich w Polsce z
podobnymi instytucjami w państwach europejskich / J. Lang, nr 3(6)/92, s.
28. (E - 92.12.16)
Prawa poszkodowanego do zadośćuczynienia lub odszkodowania w
świetle obowiązujących przepisów, nr 2(8)/93, s. 97. (O - 93.01.15)
Prawo obywateli II Rzeczpospolitej zamieszkałych za wschodnią granicą
Polski do obywatelstwa polskiego, a także prawo do tego obywatelstwa ich
dzieci / J. Lang, nr 2(5)/92, s. 60. (E - 92.05.06)
Prawo polskie a Polonia / Z. Galicki, nr 2(5)/92, s. 51. (E - 92.07.01)
Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności / Z. Galicki, nr 1(4)/92, s. 32. (E - 92.05.19)
Wgląd posła w akta osobowe pracownika, nr 2(5)/92, s. 79. (O 92.09.30)
W sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych z powodu
uchylenia decyzji wojewody o poświadczeniu obywatelstwa polskiego, nr
1(7)/93, s. 67. (O - 92.06.30)
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Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek popełnienia przestępstwa, nr
1(11)/94, s. 50. (O - 94.03.07)
Zasada równości praw wyborczych w projekcie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, nr 1(11)/94, s. 44. (O - 94.03.07)
Ochrona środowiska
Dofinansowanie melioracji wodnej w prywatnym parku uznanym za
zabytek, nr 1(4)/92, s. 111. (O - 92.02.21)
Usuwanie drzew z obrębu zagród i zabudowy jednorodzinnej, nr 1(4)/92,
s. 107. (O - 92.02.01)
W sprawie interpretacji art. 86 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie i kształtowaniu środowiska, nr 4(14)/94, s. 115. (O - 94.11.22)
W sprawie możliwości wybudowania domów mieszkalnych na działkach
rolniczych, nr 1(7)/93, s. 90. (O - 93.01.22)
Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska, nr 4(14)/94, s. 111. (O 94.12.08)
Ochrona zdrowia
Rządowy projekt ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły
sanitarne / W. Pawełko, nr 2/91, s. 13. (E - 91.04.27)
Ogrody działkowe
O przejmowaniu gruntów ogrodów działkowych na rzecz gmin, nr
2(12)/94, s. 98. (O - 94.04.25)
Ordynacja wyborcza
Czynne prawo wyborcze osób mających podwójne obywatelstwo, nr 3/91,
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s. 58. (O - 91.08.30)
Interpretacja art. 79 ust. 3 i 5 ustawy z 28 maja 1993 r. -Ordynacja
wyborcza do Sejmu RP, nr 2(8)/93, s. 72. (O - 93.06.08)
Jawność finansowania kampanii wyborczej a tajemnica bankowa, nr
2(5)/92, s. 96. (O - 92.09.29)
Kredyty na sfinansowanie kampanii wyborczej, nr 4(10)/93, s. 93. (O 93.10.26)
Łączenie wyborów do rady gminy z wyborami parlamentarnymi, nr 1/91,
s. 64. (O - 91.01.24)
Możliwość kandydowania w wyborach po złożonej uprzednio rezygnacji,
nr 2(8)/93, s. 54. (O - 93.05.15)
O interpretacji art. 2. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ordynacja
wyborcza do rad gmin, nr 2(12)/92, s. 81. (O - 94.04.25)
Wniosek w sprawie odwołania rady gminy, nr 1/91, s. 64. (O - 91.01.24)
Wygaśnięcie mandatu poselskiego, nr 2(5)/92, s. 79. (O - 92.05.12)
Zbiórki pieniężne na cele kampanii wyborczej, nr 1/91, s. 63. (O 91.04.10)
Parlament
Dopuszczalność autopoprawki do projektu ustawy budżetowej,
polegającej na wprowadzeniu rozwiązań z wcześniejszych projektów ustaw
okołobudżetowych / P. Sarnecki, nr 1(15)/95, s. 19. (E- 94.12.19)
Legalność procedury przygotowania projektu i uchwalenia tzw. ustawy
warszawskiej, nr 1(11)/94, s. 47. (O - 94.03.30)
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Związki zawodowe i ich uprawnienia do opiniowania projektów aktów
prawnych, nr 1(4)/92, s. 84. (O - 92.03.06)
Parlamentu funkcje
Informowanie komisji sejmowej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej o przyznawaniu kredytów ze środków Funduszu
Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, nr 2(8)/93, s. 51. (O - 93.02.26)
O stanowisku komisji rady miejskiej w sprawie kandydatury na
stanowisko ministra, nr 1(7)/93, s. 79. (O - 92.11.21)
Parlament a sprawy obronności w Polsce / L. Garlicki, nr 2(8)/93, s. 34.
(E - 93.04.13)
Zasady reprezentacji w Radzie Ochrony Pracy / I. Galińska -Rączy, nr
3(9)/93, s. 26. (E - 93.06.11)
Parlamentu kluby
Data utworzenia klubu lub koła poselskiego / J. M. Karolczak, nr 3(9)/93,
s. 43. (E - 93.10.11)
Informacja w sprawie trybu i zasad tworzenia klubów parlamentarnych
oraz kół i zespołów poselskich I W. Sypniewski, nr 4(14)/94, s. 66. (I 94.09.16)
Tworzenie klubów, kół i zespołów poselskich w świetle ustawy o
obowiązkach i prawach posłów i senatorów oraz Regulaminu Sejmu RP / W.
Pawełko, nr 3(6)/92, s. 15. (E - 92.09.16)
Uwagi do wstępnego wniosku 51 posłów - członków Klubu
Parlamentarnego KPN - o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej
przed Trybunałem Stanu Wojciecha Jaruzelskiego i 25 innych osób
piastujących w dniach 12 i 13 grudnia 1981 r. najwyższe stanowiska
państwowe / W. Sokolewicz, nr 3(6)/92 s. 42. (E - 92.09.14)
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Parlamentu komisje
O projektach uchwały Sejmu w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu
dokonywanej w celu powołania sejmowej komisji stałej do spraw służb
specjalnych / W. Sokolewicz, nr 2(8)/93, s. 21. (E - 93.05.16)
Rola i zadania Komisji Ustawodawczej na tle modelu prac
ustawodawczych w II Rzeczypospolitej i wybranych współczesnych państw
demokratycznych / J. Mordwiłko, nr 2(8)/93, s. 12. (E - 93.03.08)
Uchylenie immunitetu i nietykalności poselskiej / J. Mordwiłko, nr 1/91,
s. 24. (E - 91.03.06)
Zasadność sformułowania przez sejmową Komisje Samorządu
Terytorialnego wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności
konstytucyjnej osób odpowiedzialnych za niezarządzenie wyborów do rady
dzielnicowej, nr 1(7)/93, s. 73. (O - 93.04.08)
Parlamentu organy
Możliwość udostępnienia prokuraturze stenogramów z posiedzenia
komisji sejmowej / I. Galińska-Rączy, Z. Nizińska, nr 3(9)/93, s. 60. (E 93.06.17)
Prawna pozycja Prezydium Sejmu po rozwiązaniu parlamentu / L.
Garlicki, nr 3(9)/93, s. 5. (E - 93.05.31)
Status i uprawnienia członków Prezydium Sejmu po zakończeniu kadencji
/ L. Garlicki, nr 3(9)/93, s. 7. (E - 93.05.31)
Zgoda Prezydium Sejmu na rozwiązanie stosunku pracy lub zmianę
warunków pracy i płacy z posłem po zakończeniu kadencji / J. M. Karolczak,
nr 3(9)/93, s. 38. (E - 93.06.29)
Parlamentu regulamin
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Charakter prawny uregulowań zawartych w uchwale Sejmu / P. Sarnecki,
nr 1(11)/94, s. 25. (E - 94.02.09)
Czy Akcja Katolicka jest zespołem parlamentarnym w rozumieniu art. 9
Regulaminu Sejmu RP, nr 3(6)/92, s. 60. (O - 92.10.24)
Dopuszczalność autopoprawki do projektu ustawy budżetowej,
polegającej na wprowadzeniu rozwiązań z wcześniejszych projektów ustaw
okołobudżetowych / P. Sarnecki, nr 1(15)/95, s. 19. (E - 94.12.19)
Konsultowanie projektów ustaw z Trybunałem Konstytucyjnym, nr 2/91,
s. 53. (O - 91.05.27)
Krąg adresatów interpelacji poselskich / J. Mordwiłko, nr 1/91, s. 28. (E
- 91.02.28)
Nadużycia podczas głosowania, nr 3(6)/92, s. 83. (O - 92.12.17)
Nieudzielenie absolutorium rządowi i jego skutki, nr 2(5)/92, s. 87. (O 92.09.28)
Nowy Regulamin Sejmu z 30 lipca 1992 r. - wykaz i charakterystyka
nowych instytucji i rozwiązań parlamentarnych / J. Mordwiłko, nr 2(5)/92, s.
7. (E - 92.09.01)
Organizacja i finansowanie biur poselskich / J. Lang, nr 2(5)/92, s. 37. (E
- 92.05.11)
Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia komisji do spraw służb
specjalnych / Z. Galicki, nr 4(10)/93, s. 36. (E - 93.12.13)
Procedura rozpatrzenia przez Sejm wniosku prezydenta zgłoszonego
zgodnie z art. 27 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / J. Mordwiłko,
nr 2/91, s. 10. (E - 91.05.23)
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Regulamin w praktyce plenarnych obrad sejmowych / J. M. Karolczak, J.
Mordwiłko, nr (4)/92, s. 5. (E - 92.03.04)
Skreślenie wypowiedzi ze stenogramu, nr 4(14)/94, s. 93. (O - 94.11.29)
Status posła (senatora), przeciw wyborowi którego wniesiono protest
wyborczy / J. Mordwiłko, nr 3/91, s. 5. (E - 91.11.13)
Uwagi o projekcie uchwały Sejmu RP (datowanym 16 I1992) Regulamin
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / W. Sokolewicz, nr 1(4)/92, s. 17. (E 92.02.17)
Uwagi w sprawie ustalania porządku dziennego plenarnych obrad Sejmu
/ J. M. Karolczak, W. Sokolewicz, nr 2(5)/92, s. 16. (E - 92.09.07)
W sprawie niezbędnych zmian w Regulaminie Sejmu w związku z
wejściem w życie ustawy konstytucyjnej z 17X1992 r. / Z. Jarosz, nr 3(6)/92,
s. 5. (E - 92.12.01)
W sprawie wniosków mniejszości, nr 3(6)/92, s. 59. (O - 92.09.21)
W sprawie zakresu materiałów urzędowych stwierdzających przebieg
plenarnych obrad Sejmu / J. Mordwiłko, nr 1(4)/92, s. 25. (E - 91.12.09)
Zasady głosowania nad poprawkami do projektów ustaw / J. Mordwiłko,
nr 2/91, s. 5. (E - 91.04.30)
Zasady organizowania klubów, kół i zespołów poselskich, nr 3(6)/92, s.
60. (O - 92.08.26)
Parlamentu tryb prac
Obecność posłów w czasie głosowania / J. M. Karolczak, nr 2(5)/92 s. 40.
(E - 92.07.29)
O konsekwencjach rozwiązania Sejmu wobec nie dokończonych
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postępowań ustawodawczych / W. Sokolewicz, nr 3(9)/93, s. 16. (E 93.06.22)
Opinia prawna w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28
maja 1992 r. / Z. Galicki, J. Mordwiłko, W. Sokolewicz, nr 2(5)/92, s. 24. (E
- 92.05.29)
Opinia uzupełniająca w sprawie uchwały Sejmu z 28 maja 1992 r. / Z.
Galicki, J. Mordwiłko, W. Sokolewicz, nr 2(5)/92, s. 27. (E - 92.06.02)
Opinia wstępna na temat postępowania z projektem zaopiniowanym przez
Komisję Ustawodawczą jako niedopuszczalny, nr 3(6)/92, s. 82. (O 92.12.01)
O postępowaniu w Sejmie z wnioskiem o uchwalenie wotum nieufności
Radzie Ministrów / W. Sokolewicz, nr 3(6)/92, s. 24. (E - 92.12.31)
Pierwsze czytanie pilnego projektu ustawy, nr 4(14)/94, s. 91. (O 94.10.03)
Postępowanie z projektem ustawy lub uchwały, do którego nie dołączono
uzasadnienia / W. Sokolewicz, nr 2(8)/93, s. 7. (E - 93.03.01)
Praktyka zmiany porządku dziennego obrad Sejmu przez wprowadzenie
punktu «poselski projekt uchwały», nr 3(6)/92, s. 79. (O - 92.10.27)
Prawa i obowiązki wykonawcy projektu ustawy
ustawodawczym / J. Mordwiłko, nr 1/91, s. 34. (E - 91.03.07)
Procedura rozpatrywania projektu założeń polityki
gospodarczej / J. Mordwiłko, nr 3(6)/92, s. 19. (E - 92.09.22)

w

procesie
społeczno-

Proces, metody i techniki legislacyjne / J. Lang, nr 1(4)/92, s. 52. (E 92.01.14)
Sposób głosowania przez Sejm nad projektem ustawy o zmianie
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konstytucji / W. Sokolewicz, nr 3/91, s. 14. (E - 91.09.23)
Sposób postępowania Sejmu z ustawowymi propozycjami Senatu / J.
Mordwiłko, nr 1(4)/92, s. 28. (E - 92.02.15)
Tryb postępowania z projektami ustaw wniesionymi równocześnie, nr
4(10)/93, s. 81. (O - 93.11.15)
Wpływ zakończenia kadencji Sejmu na postępowanie ustawodawcze / L.
Garlicki, nr 3(90/93, s. 9. (E - 93.06.20)
W sprawie dalszego trybu procedowania nad projektem ustawy
budżetowej na 1995 rok (w świetle zapowiadanego przez P. Prezydenta
skierowania do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r.
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz
ewentualnej odmowy podpisania ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o
kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej) /
P. Sarnecki, nr 1(15)/95, s. 12. (E - 94.12.15)
W sprawie dopuszczalności odrzucenia projektu ustawy budżetowej w
całości (w I czytaniu) / J. Wachnicki, nr 1(15)/95, s. 11. (E - 93.11.20)
W sprawie dopuszczalności zastosowania pilnego trybu ustawodawczego
do uchwalania ustawy nowelizującej ustawę budżetową / L. Garlicki, nr
1(15)/95, s. 39. (E - 93.11.06)
W sprawie etapów postępowania legislacyjnego dla projektu ustawy
budżetowej / J. M. Karolczak, nr 1(15)/95, s. 9. (E - 93.12.21)
W sprawie możliwości wydłużenia trzymiesięcznego terminu prac Sejmu
nad budżetem Państwa / B. Szepietowska, nr 1(15)/95, s. 52. (E - 94.04.15)
W sprawie odwołania rzecznika praw obywatelskich / J. Mordwiłko, nr
3(6)/92, s. 38. (E - 92.09.29)
W sprawie trybu postępowania z projektami ustaw: rządowego z klauzulą
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«pilny» oraz poselskiego, jeżeli regulują (identycznie bądź odmiennie)
materię rodzajowo taką samą / B. Szepietowska, nr 2(12)/94, s. 9. (E 94.04.15)
W sprawie trybu postępowania z projektami ustaw (o takim samym
zakresie przedmiotowym), skierowanymi po I czytaniu do właściwych komisji,
nr 4(10)/93, s. 83. (O - 93.12.04)
Zasady głosowania nad poprawkami do projektów ustaw / J. Mordwiłko,
nr 2/91, s. 5. (E - 91.04.30)
Partie polityczne
Finansowanie działalności partyjnej przez przedsiębiorstwa, spółdzielnie
i spółki, nr 2(5)192, s. 100. (O - 92.06.03)
Kredyty na sfinansowanie kampanii wyborczej, nr 4(10)/93, s. 93. (O 93.10.26)
Partie polityczne w wyborach do Sejmu / W. Sokolewicz, nr 2/91, s. 21.
(E - 91.07.18)
W sprawie sposobów finansowania działalności partii politycznych, nr
2(8)/93, s. 88. (O - 93.02.18)
Podatki
Czy zakłady pracy, które zapłaciły tzw. popiwek na podstawie ustawy,
uznanej przez TK (K. 7/93) za niezgodny z Konstytucją, w wypadku uznania
tego orzeczenia przez Sejm, będą mogły dochodzić od Skarbu Państwa
zwrotu kwot niesłusznie pobranych?, nr 2(12)/94, s. 66. (O - 94.05.23)
Darowizny na cele kultury i sportu, nr 2(5)/92, s. 102. (O - 92.06.12)
Ekologiczne ulgi inwestycyjne w gospodarstwach chłopskich, nr 2(5)/92,
s. 118. (O - 92.05.13)
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Finansowanie działalności partyjnej przez przedsiębiorstwa, spółdzielnie
i spółki, nr 2(5)/92, s. 100. (O - 92.06.03)
Interpretacja art. 26 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, nr 1(11)/94,
s. 81. (O - 94.03.25)
Normy wynagrodzeń w przypadku zatrudnienia absolwentów, nr 3/91, s.
68. (O - 91.09.05)
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości w przypadku
stowarzyszenia Aeroklub RP, nr 4(14)/94, s. 120. (O - 94.11.15)
Opodatkowanie komisu, nr 1/91, s. 75. (O - 91.02.19)
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów wykorzystywanych
na cele rolnicze, nr 1(11)/94, s. 92. (O - 94.03.10)
Opodatkowanie polskich stypendystów w Wielkiej Brytanii, nr 2(5)/92, s.
120. (O - 92.08.18)
Opodatkowanie stypendiów, nr 3(13)/94, s. 113. (O - 94.09.21)
Podatek od nieruchomości a najemcy mieszkań komunalnych, nr 1/91, s.
72. (O - 91.04.10)
Podatek od nieruchomości należny od budynku, w którym prowadzona
jest działalność gospodarcza, nr 4(14)/94, s. 126. (O - 94.12.14)
Pomoc sąsiedzka wolna od podatku, nr 2(5)/92, s. 119. (O - 92.08.14)
Samorząd adwokacki a podatek od nieruchomości, nr 2/91, s. 68. (O 91.05.10)
Ustalanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu domów
mieszkalnych, nr 4(14)/94, s. 129. (O - 94.12.19)
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Włączenie wydatków z funduszów socjalnego i mieszkaniowego do
opodatkowania wzrostu wynagrodzeń, nr 3/91, s. 66. (O - 91.10.03)
W sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, nr 1(7)/93, s. 83. (O - 93.06.18)
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, nr 3/91, s. 70. (O - 91.07.25)
Wynagrodzenie obciążające całokształt działalności, nr 2/91, s. 71. (O 91.05J5)
Wysokość kosztów uzyskania przychodów od honorariów dziennikarskich
wypłacanych w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, nr
4(14)/94, s. 127. (O - 94.10.17)
Policja
O potrzebie dokonania zmian uregulowań prawnych dotyczących straży
miejskich / Z. Galicki, nr 3(9)/93, s. 54. (E - 93.01.27)
Uprawnienia Policji w zakresie stosowania środków przymusu
bezpośredniego i używania broni palnej / Z. Galicki, nr 3(9)/93, s. 48. (E 93.02.15)
Posła status i uprawnienia
Bierne zachowanie się posła w czasie aktu głosowania, nr 1(4)/92, s. 74.
(O – 92.01.24)
Biura poselskie, nr 3/91, s. 50. (O - 91.08.05)
Czy do odwołania posła zajmującego kierownicze stanowisko państwowe
(np. wojewody) jest wymagana zgoda Prezydium Sejmu?, nr 3(6)/92, s. 74.
(O - 92.10.12)
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Czy poseł prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać ryczałt
poselski?, nr 3(6)/92, s. 73. (O - 92.11.02)
Data zostania posłem X kadencji, nr 3/91, s. 49. (O - 91.07.22)
Ekwiwalent pieniężny za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy w
związku z przejściem na ryczałt poselski, nr 4(14)/94, s. 100. (O - 94.10.07)
Interpelacje i zapytania poselskie, nr 4(14)/94, s. 94. (O - 94.12.08)
Nadużycia podczas głosowania, nr 3(6)/92, s. 83. (O - 92.12.17)
Nagroda dla posła z zakładowego funduszu nagród, nr 3/91, s. 57. (O 91.10.24)
Nagroda jubileuszowa senatora i wicemarszałka Senatu, nr 4(10)/93, s.
90. (O - 93.12.06)
Na temat zasadności wniosku Prezydenta RP o ponowne rozpatrzenie
ustawy z dnia 22 kwietnia 1994 r. - o zmianie ustawy o obowiązkach i
prawach posłów i senatorów (Druk Sejmowy nr 462), nr 3(13)/94, s. 88. (O 94.06.23)
Niektóre kwestie związane ze statusem posła - członka zarządu spółki
handlowej, nr 2(8)/93, s. 78. (O - 93.04.06)
Niektóre przepisy rozdziału 6 ustawy o obowiązkach i prawach posłów i
senatorów / I. Galińska-Rączy, nr 3(9)/93, s. 29. (E - 93.07.05)
Obsługa terenowej działalności posłów, nr 3/91, s. 54. (O - 91.08.12)
Ochrona stosunku pracy posła - dyrektora likwidowanego PGR-u, nr
1(4)/92, s. 82. (O - 92.03.11)
Odpowiedzialność za działalność poselską
zawodowym, nr 1(4)/92, s. 80. (O - 92.02.14)

przed

samorządem
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Odprawa emerytalna dla posła, nr 3/91, s. 56. (O - 91.10.30)
Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z zakładowego
funduszu nagród przysługujące posłom otrzymującym ryczałt, nr 3(6)/92, s.
71. (O - 92.11.25)
O możliwości otrzymania ryczałtu na paliwo przez pracownika biura
poselskiego - w sytuacji kiedy samochód zarejestrowany jest na
współmałżonka, nr 2(8)/93, s. 77. (O - 93.02.22)
O możliwości pełnienia przez posła funkcji przewodniczącego rady
nadzorczej wojewódzkiego zespołu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, nr
2(8)/93, s. 72. (O - 93.02.09)
O możliwości upoważnienia przez posłów osób trzecich do wglądu w
dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, nr 2(8)/93, s. 75. (O - 93.04.14)
Opodatkowanie posła-rolnika, nr 1(4)/92, s. 85. (O - 92.02.20)
Organizacja i finansowanie biur poselskich / J. Lang, nr 2(5)191, s. 37.
(E - 92.05.11)
O świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w
odniesieniu do posłów, nr 2(8)/93, s. 65. (O - 93.03.23)
Oznakowanie siedziby biura poselskiego, nr 2/91, s. 54. (O - 91.07.02)
Pełnienie przez posła funkcji prezydenta miasta lub burmistrza bądź
wójta gminy, nr 4(14)/94, s. 103. (O - 94.11.23)
Pociągniecie posła do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr
osobistych, nr 1(11)/94, s. 39. (O - 94.01.20)
Poseł - członek rady nadzorczej, nr 1(11)94, s. 41. (O - 94.02.21)
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Prawo do urlopu wypoczynkowego posła powracającego do pracy po
zakończeniu kadencji Sejmu, nr 4(10)/93, s. 87. (O - 93.12.17)
Prawo posła do udostępnienia dokumentów będących tajemnicą
handlową jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, nr 3(6)/92, s. 69. (O 92.06.02)
Prawo posłów do informacji i materiałów związanych z działalnością
organów administracji rządowej, nr 3(6)/92, s. 62. (O - 92.05.12)
Ryczałt poselski jest traktowany jak o wynagrodzenie za pracę, nr
2(5)/92, s. 84. (O - 92.10.07)
Ryczałt poselski, nr 2/91, s. 55. (O - 91.04.29)
Ryczałt poselski oraz przepisy związane z incompatibilitas mandatu
poselskiego / I. Galińska-Rączy, J. M. Karolczak, nr 3(9)/93, s. 45. (E 93.10.13)
Sankcje za nieterminowe i nierzetelne udzielanie posłom informacji i
odpowiedzi przez organy administracji samorządowej, nr 3(6)/92, s. 66. (O 92.05.20)
Sankcje za nieudzielenie posłom i senatorom pomocy w wykonywaniu ich
obowiązków przez pracowników zatrudnionych w organach administracji
rządowej i samorządu terytorialnego, zakładach i przedsiębiorstwach
państwowych oraz organizacjach społecznych, nr 3(6)/92, s. 63. (O 92.10.08)
Skutki prawne rozwiązania Sejmu oraz jego wpływ na zasady działania i
skład Rady Ochrony Pracy / L. Garlicki, J. M. Karolczak, nr 3(9)/93, s. 23.
(E - 93.06.28)
Spółki nie muszą udostępniać informacji posłom, nr 2(5)/92, s. 83. (O 92.05.06.)
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Status posła (senatora), przeciw wyborowi którego wniesiono protest
wyborczy / J. Mordwiłko, nr 3/91, s. 5. (E - 91.11.13)
Status posła wywodzącego mandat z listy ogólnopolskiej / J. Mordwiłko,
nr 3/91, s. 8. (E - 91.11.22)
Sytuacja prawna posła jako pracownika sprawującego kierownicze
funkcje państwowe, nr 2/91, s. 57. (O - 91.07.11)
Sytuacja prawna posłów po zakończeniu X kadencji Sejmu, nr 2/91, s. 55.
(O - 91.07.16)
Świadczenia przysługujące rodzinie z tytułu śmierci posła otrzymującego
ryczałt poselski, nr 3(6)/92, s. 72. (O - 92.10.12)
Trybunał Konstytucyjny o ustawie antykorupcyjnej w odniesieniu do
posłów, nr 2(8)/93, s. 80. (O - 93.07.09)
Tworzenie klubów, kół i zespołów poselskich w świetle ustawy o
obowiązkach i prawach posłów i senatorów oraz Regulaminu Sejmu RP / W.
Pawełko, nr 3(6)/92, s. 15. (E - 92.09.16)
Uchylenie immunitetu i nietykalności poselskiej / J. Mordwiłko, nr 1/91,
s. 24. (E - 91.03.06)
Udostępnianie posłom informacji przez organy samorządów zawodowych,
nr 3(6)192, s. 67. (O - 92.02.13)
Udostępnianie posłom informacji przez samorządy zawodowe, nr 1(4)/92,
s. 81. (O - 92.02.13)
Udostępnianie posłom przez kierowników rejonowych biur pracy list
zarejestrowanych bezrobotnych, nr 1(7)/93, s. 94. (O - 93.02.10)
Udział posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej we władzach spółek
akcyjnych / W. Pawełko, nr 1/91, s. 46.(E - 91.03.25)
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Udzielanie pomocy socjalnej posłom, nr 2(5)/92, s. 86. (O - 92.07.21)
Uprawnienia poselskie wynikające z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 1985
r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów, nr 2(12)/94, s. 76. (O 94.04.27)
Uprawnienia posła i NIK-u do kontroli samorządu terytorialnego, nr
1(4)/92, s. 77. (O - 92.02.11)
Uprawnienia pracowników biur poselskich w związku z zakończeniem I
kadencji Sejmu / B. A. Homa, P. Krawczyk, nr 3(9)/93, s. 40. (E - 93.07.06)
Urlop bezpłatny a stosunek pracy posła, nr 1/91, s. 64. (O - 91.01.22)
Usprawiedliwianie nieobecności posłów na posiedzeniach stałych komisji
sejmowych, nr 2(8)/93, s. 83. (O - 92.12.04)
Wgląd posła w akta osobowe pracownika, nr 2(5)/92, s. 79. (O 92.09.30)
W sprawie kontynuacji działań Zespołu do spraw Pomocy Socjalnej / A.
K. Stańczyk, nr 3(9)/93, s. 35. (E - 93.06.07)
Wyjaśnienia w sprawie niektórych aspektów stosowania przepisów art. 24
ust. 7 oraz 26 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach
posłów i senatorów (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 79), nr 3(13)/94, s. 81. (O
- 94.07.22)
Wynagrodzenie za czas nieobecności spowodowanej wykonywaniem
obowiązków parlamentarnych, nr 2/91, s. 54. (O - 91.04.26)
Zakład pracy - poseł - Kancelaria Sejmu: problem refundacji
wynagrodzeń, nr 2(5)/92, s. 85. (O - 92.07.22)
Zakres immunitetu i nietykalności poselskiej / J. Mordwiłko, nr 1/91, s.
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21. (E - 91.01.31)
Zasady postępowania w przypadku wyjazdu posła za granicę, nr 3(6)/92,
s. 76. (O - 92.06.08)
Zasady reprezentacji w Radzie Ochrony Pracy / I. Galińska -Rączy, nr
3(9)/93, s. 26. (E - 93.06.11)
Zastosowanie przepisów regulaminu w stosunku do posła-wicepremiera,
nr 2(8)/93, s. 63. (O - 93.03.11)
Zgoda Prezydium Sejmu na rozwiązanie stosunku pracy lub zmianę
warunków pracy i płacy z posłem po zakończeniu kadencji / J. M. Karolczak,
nr 3(9)/93, s. 38. (E - 93.06.29)
Zgodność z prawem praktyki korzystania przez kluby poselskie z pieniędzy
przeznaczonych na prowadzenie indywidualnych biur poselskich w terenie,
nr 1(11)/94, s. 42. (O - 94.02.03)
Zrzeczenie się immunitetu poselskiego, nr 3/91, s. 55. (O - 91.09.16)
Pracy prawo
Dopuszczalność zakazu ujawniania osobom trzecim wysokości
wynagrodzeń za pracę i jego granice, nr 1(4)/92, s. 94. (O - 92.04.03)
Główny Inspektorat Pracy oraz okręgowe inspektoraty pracy jako
odrębne zakłady pracy, nr 3/91, s. 61. (O - 91.10.08)
Instytucja wolontariatu w Polsce i w innych krajach / B. Witkowska, nr
3(13)/94, s. 66. (I - 94.06.21)
Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w celu jego sprywatyzowania,
nr 2/91, s. 66. (O - 91.07.01)
Niepełne zatrudnienie a nagroda jubileuszowa, nr 2(5)/92, s. 121. (O -
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92.09.24)
Ochrona stosunku pracy posła - dyrektora likwidowanego PGR-u, nr
1(4)/92, s. 82. (O - 92.03.11)
Okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej, nr 2/91, s. 73. (O 91.06.12)
O możliwości zaliczenia do stażu pracy okresu internowania i kary
pozbawienia wolności orzeczonej za działalność opozycyjną po 1981 r., nr
2(8)/93, s. 95. (O - 93.04.06)
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym radnym, nr 2/91, s.
63. (O - 91.07.18)
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą na urlopie wychowawczym, nr
2(8)/93, s. 101. (O - 93.01.28)
Rozwiązywanie umów o pracę z osobami zatrudnionymi w klubach
poselskich i terenowych biurach poselskich, nr 2/91, s. 58. (O - 91.07.22)
Rządowy projekt ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły
sanitarne / W. Pawełko, nr 2/91, s. 13. (E - 91.04.27)
Spółdzielcza umowa o pracę a umowa zlecenia, nr 3(6)/92, s. 106. (O 92.12.19)
Status skarbnika i sekretarza gminy po jej podziale, nr 1(4)/92, s. 89. (O 92.03.18)
Sytuacja prawna posła jako pracownika sprawującego kierownicze
funkcje państwowe, nr 2/91, s. 57. (O - 91.07.11)
Świadczenia przysługujące rodzinie z tytułu śmierci posła otrzymującego
ryczałt poselski, nr 3(6)/92, s. 72. (O - 92.10.12)

52
Umowy o pracę pracowników samorządowych, nr 1/91, s. 66. (O 91.01.17)
Uprawnienia domownika członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, nr
2(5)/92, s. 115. (O - 92.08.03)
Uprawnienia pracowników biur poselskich w związku z zakończeniem I
kadencji Sejmu / B. A. Homa, P. Krawczyk, nr 3(9)/93, s. 40. (E - 93.07.06)
Urlop bezpłatny a stosunek pracy posła, nr 1/91, s. 64. (O - 91.01.22)
Wynagrodzenie lekarzy za pracę w godzinach nadliczbowych, nr 1(4)/92,
s. 91. (O - 92.03.23)
Zakładowy fundusz nagród a pracownicy samorządu, nr 1/91, s. 66. (O 91.01.12)
Zatrudnianie obywateli polskich za granicą, nr 3/91, s. 71. (O - 91.10.31)
Zatrudnianie przez osoby fizyczne członków rodziny, nr 2(8)/93, s. 104.
(O - 93.01.14)
Zawał serca jako wypadek przy pracy, nr 3(6)/92, s. 99. (O - 92.11.09)
Zwolnienia pracowników powołanych, nr 1(4)/92, s. 112. (O - 92.05.28)
Zwolnienie strażaka, nr 2(5)/92, s. 123. (O - 92.07.29)
Prasowe prawo
Roszczenia niemajątkowe związane z naruszeniem dóbr osobistych w
materiale prasowym, nr 3(13)/94, s. 85. (O - 94.08.08)
Prywatyzacja
Prawo pracowników do reprezentacji w radzie nadzorczej, nr 3(13)/94, s.
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99. (O - 94.08.18)
Przedsiębiorstwa państwowe
Dane dotyczące rady pracowniczej ujawniane w rejestrze przedsiębiorstw
państwowych, nr 2(12)/94, s. 88. (O - 94.04.29)
Konkurs na dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, nr 1/91, s. 70. (O 91.02.01)
Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w celu jego sprywatyzowania,
nr 2/91, s. 66. (O - 91.07.01)
Odprawa
emerytalno-rentowa
pracowników
państwowych, nr 3/91, s. 65. (O - 91.10.07)

przedsiębiorstw

Odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa komunalnego, nr 1/91, s. 69. (O 91.01.28)
O możliwości powołania rady pracowniczej w przedsiębiorstwie
państwowym zatrudniającym 9 osób, nr 2(12)/94, s. 90. (O - 94.04.26)
O obligatoryjności prowadzenia przetargów, nr 3(6)/92, s. 90. (O 92.11.24)
Podział zysku a rada pracownicza, nr 2/91, s. 67. (O - 91.05.09)
Prawo pracowników do reprezentacji w radzie nadzorczej, nr 3(13)/94 s.
99. (O - 94.08.18)
Włączenie wydatków z funduszów socjalnego i mieszkaniowego do
opodatkowania wzrostu wynagrodzeń, nr 3/91, s. 66. (O - 91.10.03)
Referendum
Uwagi w sprawie projektów ustaw o zasadach i trybie przeprowadzenia
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referendum (Druki Sejmowe nr 489 i 517) / A. Szmyt, nr 3(13)/94, s. 13. (E 94.09.01)
Regulacje prawne państw obcych
Główne cechy systemów emerytalno-rentowych w krajach Europy
Zachodniej / W. Pawełko, nr 3/91, s. 34. (E - 91.05.28)
Immunitet parlamentarny w państwach Europy Zachodniej i w USA / B.
Szepietowska, nr 3(6)/92, s. 51. (E - 92.12.31)
Instytucja wolontariatu w Polsce i w innych krajach / B. Witkowska, nr
3(13)/94, s. 66. (I - 94.06.21)
Kalendarz procesu tworzenia budżetu państwa w wybranych krajach /
WŁ B. Sztyber, nr 1(15)/95, s. 60. (E - 94.05.11)
Komisja Obrony w systemie kierownictwa i kontroli nad siłami zbrojnymi
w RFN / L. Garlicki, nr 4(10)/93, s. 66. (E - 93.11.22)
Komisje śledcze w Parlamencie Federalnym RFN / L. Garlicki, nr
4(10)/93, s. 15. Aneks: a) Ustawa z 11 kwietnia 1978 r. o parlamentarnej
kontroli działalności Federalnych Służb Informacyjnych, s. 18; b) Regulamin
komisji, s. 21; c) Ustawa z 13 sierpnia 1968 r. o ograniczeniu tajemnicy
korespondencji, poczty i telekomunikacji, s. 23; d) Regulamin gremium
Bundestagu, s. 31; e) Regulamin komisji powołanej zgodnie z art. 10 Ustawy
Zasadniczej w związku z art. 1 § 9 ust. 2 do 4 ustawy z 13 sierpnia 1968 r. o
ograniczeniu tajemnicy korespondencji, poczty i telekomunikacji (Ustawa do
art. 10 Ustawy Zasadniczej - G 10) z 26 czerwca 1969 r., s. 33. (E - 93.11.22)
Komisje śledcze w Parlamencie V Republiki Francuskiej / L. Garlicki, nr
4(10)/93, s. 11. (E - 93.11.25)
Komisje śledcze w parlamentach współczesnych państw demokratycznych
/ W. Sokolewicz, nr 4(10)/93, s. 5. (E - 93.11.23)
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Kontrola państwowa we Francji / J. Mordwilko, nr 2(12)/94, s. 54. (E 94.04.05)
Kontrola parlamentarna nad działalnością służb specjalnych / Z. Galicki,
nr 1/91, s. 13. (E - 91.05.05)
Ocena porównawcza rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o
NIK (Druk Sejmowy nr 200) z uregulowaniami obowiązującymi w
Niemczech, dokumentami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych
Instytucji Kontrolnych (INTOSAI) i Europejską Kartą Samorządu
Terytorialnego / J. Lang, nr 3(13)/94, s. 39. (I - 94.05.30)
O systemie zarządzania zasobami wody we Francji / A. K. Stańczyk, nr
1(4)/92, s. 58. (E - 92.04.22)
Parlament a system kierowania i kontroli siłami zbrojnymi we Francji /
L. Garlicki, nr 4(10)/93, s. 70. (E - 93.12.01)
Porównanie administracji centralnej w Polsce z administracją w
Portugalii, Danii, Norwegii, Bułgarii i Francji / J. Lang, nr 3(13)/94, s. 21.
(E - 94.06.30)
Porównanie instytucji rzecznika praw obywatelskich w Polsce z
podobnymi instytucjami w państwach europejskich / J. Lang, nr 3(6)/92, s.
28. (E - 92.12.16)
Prawo polskie a normy EWG / Z. Galicki, nr 1(4)/92, s. 44. (E - 92.03.20)
Relacje między sztabem generalnym a służbami cywilnymi Ministerstwa
Obrony w Wielkiej Brytanii / M. Mróz, nr 1(11)/94, s. 21. (E - 94.01.13)
Rola i zadania Komisji Ustawodawczej na tle modelu prac
ustawodawczych w II Rzeczypospolitej i wybranych współczesnych państw
demokratycznych / J. Mordwiłko, nr 2(8)/93, s. 12. (E - 93.03.08)
Sprzeczność interesów a deputowani do Izby Gmin / [tłum. A Poi], nr
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1/91, s. 56. (E - 91.05.05)
Status posła zawodowego w wybranych państwach Europy I B.
Szepietowska, nr 4(10)/93, s. 73. (E - 93.12.01)
Status prawny urzędników parlamentarnych (państwowych) we Francji,
Republice Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii / Galińska-Rączy, nr 2/91,
s. 45. (E - 91.06.26)
Ustawy litewskie o mniejszościach narodowych / Z. Galicki, nr 1(11)/94,
s. 15. (E - 94.03.16)
Ustrój państwowy i parlamentarny V Republiki Francuskiej / J.
Mordwiłko, nr 2/91, s. 40. (E - 91.07.02)
W sprawie relacji między parlamentem, rządem i bankiem centralnym na
przykładzie unormowań konstytucyjnych w wybranych państwach / B.
Szepietowska, nr 1(15)/95, s. 94. (E - 95.03.05)
W sprawie rozwiązania parlamentu z powodu nieuchwalenia ustawy
budżetowej na podstawie unormowań konstytucyjnych w wybranych
państwach / B. Szepietowska, nr 1(15)/95, s. 87. (E - 95.03.06)
W sprawie zgodności przepisów ustawy o zmianie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej (Druk Sejmowy nr 547) z ustawodawstwem państw
członkowskich EWG, nr 3(6)/92, s. 92. (O - 92.12.07)
Zakres kompetencji parlamentu i rządu wobec finansów państwa (budżet,
fundusze celowe, agencje) na podstawie unormowań konstytucyjnych w
wybranych państwach I B. Szepietowska, nr 1(15)/95, s. 77. (E - 95.03.05)
Zasady finansowania oraz najistotniejsze elementy polityki mieszkaniowej
w Europie Zachodniej I P. Krawczyk, nr 3/91, s. 42. (E - 91.06.01)
Zasady i podstawy prawne funkcjonowania organów analogicznych do
Najwyższej Izby Kontroli w Niemczech i na Węgrzech I B. Szepietowska, nr
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1(11)/94, s. 34. (E - 94.03.18)
Reklama
Przepisy regulujące rynek reklam w Polsce / W. Kamiński, nr 4(14)/94, s.
72. (I - 94.11.15)
Represjonowani
Odszkodowania za pobyt w stalinowskich więzieniach, nr 2(5)/92, s. 94.
(O - 92.07.06)
O możliwości uzyskania rent i odszkodowań za pobicia, internowania,
aresztowania lub zwolnienia z pracy z powodów politycznych w latach 1981 1989, nr 3(6)/92, s. 84. (O - 92.10.28)
O możliwości zaliczenia do stażu pracy okresu internowania i kary
pozbawienia wolności orzeczonej za działalność opozycyjną po 1981 r., nr
2(8)/93, s. 95. (O - 93.04.06)
Służba wojskowa w kopalniach w latach pięćdziesiątych, nr 2(5)/92, s.
125. (O - 92.05.18)
Rodzinne i opiekuńcze prawo
Konsekwencje przydziału mieszkania spółdzielczego małżonkom, nr
2(5)/92, s. 110. (O - 92.09.09)
Małżeńska wspólność majątkowa a przydział mieszkania spółdzielczego,
nr 3/91, s. 74. (O - 91.08.12)
Mieszkania spółdzielcze i oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe a
małżeńska wspólnota majątkowa, nr 2(8)/93, s. 109. (O - 93.02.19)
Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, nr 2(8)193,
s. 124. (O - 93.02.09)
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Ruch drogowy
Możliwość stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym do ruchu o
drogach wewnętrznych / Z. Nizińska, J. Chełmiński, nr 3(9)/93, s. 58. (E 93.06.08)
O trybie postępowania w sprawach o uzyskanie uprawnień do kierowania
pojazdami, nr 1(7)/93, s. 86. (O - 93.02.22)
Samorząd terytorialny
Działalność gospodarcza gmin, nr 1(7)/93, s. 77. (O - 93.04.26)
Głosowanie w radzie gminy, nr 1(7)/93, s. 72. (O - 93.03.24)
Gmina a żłobek przyszpitalny, nr 1/91, s. 67. (O - 91.02.12)
Informacja o stanie prawnym i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
oraz wynikach realizacji programu pilotażowego / J. Lang, nr 3(13)/94, s.
46. (I - 94.09.13)
Jednostki pomocnicze a statut gminy, nr 1(4)/92, s. 90. (O - 92.03.27)
Kto może być wybrany prezesem zarządu związku komunalnego, nr
1(4)/92, s. 88. (O - 92.02.27)
Legalność procedury przygotowania projektu i uchwalenia tzw. ustawy
warszawskiej, nr 1(11)/94, s. 47. (O - 94.03.30)
Możliwość zaskarżenia decyzji o powołaniu pełnomocników gminydzielnicy Ochota i gminy-dzielnicy Ursus, nr 1(7)/93, s. 74. (O - 93.04.13)
O art. 8 ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, nr
1(7)/93, s. 70. (O - 92.11.30)
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Obsadzanie stanowisk sekretarza i skarbnika gminy, nr 1(7)193, s. 76. (O
- 93.03.26)
Odwołanie burmistrza, nr 2/91, s. 60. (O - 91.05.09)
Odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa komunalnego, nr 1/91, s. 69. (O 91.01.28)
Odwołanie radnego, nr 1(7)/93, s. 73. (O - 93.03.10)
O interpretacji art. 2. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ordynacja
wyborcza do rad gmin, nr 2(12)/92, s. 81. (O - 94.04.25)
Opłaty za użytkowanie wieczyste, nr 2(5)/92, s. 106. (O - 92.06.11)
O projekcie ustawy o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy z
dnia 22 kwietnia 1993 r. / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 59. (E - 93.05.19)
O projekcie ustawy o zmianie ustawy konstytucyjnej z 17 października
1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i
wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym, nr 1(7)/93, s. 63. (O 93.01.27)
O projektach administracyjnego podziału kraju na powiaty / J. Lang, nr
1(7)/93, s. 35. (E - 93.03.11)
O przejmowaniu gruntów ogrodów działkowych na rzecz gmin, nr
2(12)/94, s. 98. (O - 94.04.25)
O stanowisku komisji rady miejskiej w sprawie kandydatury na
stanowisko ministra, nr 1(7)/93, s. 79. (O - 92.11.21)
O wykładni art. 28 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie terytorialnym, nr 3(13)/94, s. 106. (O - 94.07.15)
O zakazie podejmowania działalności gospodarczej przez pracowników
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samorządu terytorialnego, nr 1(7)/93, s. 81. (O - 93.03.29)
Pracownik administracji państwowej w organach gminy, nr 4(14)/94, s.
110. (O - 94.11.04)
Prezydent miasta jako kandydat na przewodniczącego rady miasta, nr
3(13)/94, s. 104. (O - 94.08.02)
Problem regionalizacji Polski a poselski projekt ustawy o samorządzie
powiatowym (Druk Sejmowy nr 200) / J. Lang, nr 3(13)/94, s. 54. (I 94.09.23)
Przepisy gminne, nr 3(13)/94, s. 97. (O - 94.08.25)
Radni naruszający przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, nr
3(13)/94, s. 101. (O - 94.10.14)
Referendum w gminie, nr 2/91, s. 60. (O - 91.05.15)
Rozdział środków uzyskanych z grzywien, nr 2/91, s. 61. (O - 91.07.16)
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym radnym, nr 2/91, s.
63. (O - 91.07.18)
Rozwój samorządu terytorialnego w świetle wniesionych i przyjętych
ustaw w II kadencji Sejmu RP / J. Lang, nr 3(13)/94, s. 50. (I - 94.06.16)
Sankcje za nieterminowe i nierzetelne udzielanie posłom informacji i
odpowiedzi przez organy administracji samorządowej, nr 3(6)/92, s. 66. (O 92.05.20)
Status powiatu oraz charakter jego organów / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 38.
(E - 93.01.15)
Status skarbnika i sekretarza gminy po jej podziale, nr 1(4)/92, s. 89. (O -
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92.03.18)
Udział gmin w przedsięwzięciach gospodarczych, nr 1(7)/93, s. 78. (O 93.02.03)
Udział radnych w radach nadzorczych, nr 3(6)/92, s. 92. (O - 92.11.13)
Umowy o pracę pracowników samorządowych, nr 1/91, s. 66. (O 91.01.17)
Uprawnienia posła i NIK-u do kontroli samorządu terytorialnego, nr
1(4)/92, s. 77. (O - 92.02.11)
Uwagi o projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i o
Warszawskim Zespole Metropolitalnym oraz o projekcie ustawy o
szczególnym zakresie działania, zadaniach i ustroju gminy-miasta
stołecznego Warszawy / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 52. (E - 92.10.28)
Wniosek w sprawie odwołania rady gminy, nr 1/91, s. 64. (O - 91.01.24)
W sprawie zasad zwalniania radnego przez macierzysty zakład pracy od
świadczenia pracy oraz zasad wynagradzania radnych przez macierzysty
zakład pracy za czas wykonywania czynności związanych z realizacją
mandatu radnego, nr 3(13)/94, s. 103. (O - 94.07.15)
Wybór wójta, nr 1(4)/92, s. 88. (O - 92.02.27)
Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek popełnienia przestępstwa, nr
1(11)/94, s. 50. (O - 94.03.07)
Wygaśnięcie mandatu radnego z powodu zrzeczenia się, nr 1(7)/93, s. 72.
(O - 92.12.28)
Wynagrodzenie radnego, nr 4(10)/93, s. 100. (O - 93.12.17)
Wynajem lokali użytkowych, nr 2/91, s. 74. (O - 91.05.08)
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Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska, nr 4(14)/94, s. 111. (O 94.12.08)
Zakładowy fundusz nagród a pracownicy samorządu, nr 1/91, s. 66. (O 91.01.12)
Zasadność sformułowania przez sejmową Komisją Samorządu
Terytorialnego wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności
konstytucyjnej osób odpowiedzialnych za niezarządzenie wyborów do rady
dzielnicowej, nr 1(7)/93, s. 73. (O - 93.04.08)
Zwrot wspólnoty gruntowej, nr 1/91, s. 73. (O - 91.04.04)
Samorząd załóg
Bierne prawo wyborcze do rady pracowniczej, nr 1/91, s. 68. (O 91.02.20)
Dane dotyczące rady pracowniczej ujawniane w rejestrze przedsiębiorstw
państwowych, nr 2(12)/94, s. 88. (O - 94.04.29)
O możliwości powołania rady pracowniczej w przedsiębiorstwie
państwowym zatrudniającym 9 osób, nr 2(12)/94, s. 90. (O - 94.04.26)
Podział zysku a rada pracownicza, nr 2/91, s. 67. (O - 91.05.09)
Uzupełnienie składu rady pracowniczej, nr 2/91, s. 67. (O - 91.07.04)
Wotum nieufności wobec rady pracowniczej, nr 1/91, s. 69. (O 91.12.11)
Sądowy wymiar sprawiedliwości
O możliwości egzekwowania zwaloryzowanych świadczeń rentowych z
PZU, nr 2(12)/94, s. 92. (O - 94.04.18)
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Porównanie 7 projektów konstytucji złożonych do Zgromadzenia
Narodowego w zakresie instytucji ochrony prawa i organów sprawiedliwości
/ J. M. Karolczak, nr 4(14)/94, s 15. (E - 94.11.29)
Sądy Pracy a Państwowa Inspekcja Pracy, nr 2/91, s. 71. (O - 91.05.20)
W sprawie zasadności wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich,
skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 2 sierpnia 1993 r.
(pismo nr 127988/93/I/1 /AM) / W. Pawełko, nr 4(10)/93, s. 44. (E 93.11.05)
Spółdzielczość
Cudzoziemcy w mieszkaniach spółdzielczych, nr 2(5)/92, s. 108. (O 92.09.08)
Konsekwencje przydziału mieszkania spółdzielczego małżonkom, nr
2(5)/92, s. 110. (O - 92.09.09)
Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego i niektóre inne aspekty
funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, nr 2(12)/94, s. 82. (O 94.04.13)
Małżeńska wspólność majątkowa a przydział mieszkania spółdzielczego,
nr 3/91, s. 74. (O - 91.08.12)
Pełnomocnik zarządu nie może pełnić funkcji członka rady nadzorczej
spółdzielni, nr 4(14)/94, s. 123. (O - 94.10.14)
Podział spółdzielni, nr 3/91, s. 69. (O - 91.08.27)
Postępowanie likwidacyjne spółdzielni, nr 2/91, s. 77. (O - 91.05.22)
Spółdzielcza umowa o pracę a umowa zlecenia, nr 3(6)/92, s. 106. (O 92.12.19)
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Spółdzielnie mieszkaniowe mają swobodę ustalania kosztów, nr 2(8)/93,
s. 107. (O - 93.02.17)
Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, nr 2(8)/93, s. 111. (O - 93.03.17)
Uprawnienia domownika członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, nr
2(5)/92, s. 115. (O - 92.08.03)
Uprawnienia spółdzielni prowadzących działalność w obiektach
poniemieckich do nieodpłatnego nabycia własności tych obiektów, nr
1(11)/94, s. 84. (O - 94.03.16)
Własność mieszkań spółdzielczych, nr 2/91, s. 77. (O - 91.07.10)
Zasady waloryzacji spółdzielczych udziałów członkowskich, nr 2(5)/92, s.
115. (O - 92.08.06)
Żądanie pełnego wkładu na mieszkanie własnościowe w spółdzielniach,
nr 2(5)/92, s. 113. (O - 92.07.14)
Stowarzyszenia
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości w przypadku
stowarzyszenia Aeroklub RP, nr 4(14)/94, s. 120. (O - 94.11.15)
O możliwości uznania stowarzyszeń dziennikarskich za stowarzyszenia
twórcze, nr 2(8)/93, s. 98. (O - 93.05.18)
Trybunał Konstytucyjny
Czy zakłady pracy, które zapłaciły tzw. popiwek na podstawie ustawy,
uznanej przez TK (K 7/93) za niezgodny z Konstytucją, w wypadku uznania
tego orzeczenia przez Sejm, będą mogły dochodzić od Skarbu Państwa
zwrotu kwot niesłusznie pobranych?, nr 2(12)/94, s. 66. (O - 94.05.23)
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Konsultowanie projektów ustaw z Trybunałem Konstytucyjnym, nr 2/91,
s. 53. (O - 91.05.27)
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, nr 1(11)/94, s. 87. (O 94.03.30)
Trybunał Konstytucyjny o ustawie antykorupcyjnej w odniesieniu do
posłów, nr 2(8)/93, s. 80. (O - 93.07.09)
Uwagi do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 1994 r.
sygn. K15/93, nr 2(12)/94, s. 63. (O - 94.04.19)
W sprawie sposobu uwzględnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
K7/93 w inicjatywie ustawodawczej komisji sejmowej, nr 2(12)/94, s. 64. (O 94.04.05)
Wybór Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w świetle uchwał Sejmu (z 3
października 1992 r. i 22 stycznia 1993 r.) / J. Mordwiłko, nr 2(8)/93, s. 9. (E
- 93.05.17)
Ubezpieczenia majątkowe i osobowe
W sprawie zgodności przepisów ustawy o zmianie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej (Druk Sejmowy nr 547) z ustawodawstwem państw
członkowskich EWG, nr 3(6)192, s. 92. (O - 92.12.07)
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie rolnika wykonującego drobne usługi kowalskie, nr
2(12)/94, s. 91. (O - 94.05.06)
Urzędy centralne
Dopuszczalność ujawnienia treści korespondencji obywatela z urzędem,
nr 2(5)/92, s. 88. (O - 92.09.19)
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Dopuszczalność zlecania Najwyższej Izbie Kontroli badania
przedsięwzięć inwestycyjnych Kancelarii Prezydenta / L. Garlicki, nr
2(8)/93, s. 17. (E - 93.01.25)
Kompetencje ministra odwołanego przez Sejm, nr 1(7)/93, s. 64. (O 92.06.08)
Możliwość zaskarżenia decyzji o powołaniu pełnomocników gminydzielnicy Ochota i gminy-dzielnicy Ursus, nr 1(7)/93, s. 74. (O - 93.04.13)
Nadzór nad urzędami centralnymi / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 26. (E 93.04.15)
Odpowiedzialność Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów za
działalność w okresie od 30 maja do 14 października 1993 r. / J. Mordwiłko,
nr 1(11)/94, s. 5. (E - 94.02.08)
Odwołanie wojewody, nr 1(7)/93, s. 65. (O - 93.04.15)
Oznakowanie siedziby biura poselskiego, nr 2/91, s. 54. (O - 91.07.02)
Pracownicy zatrudnieni w ministerstwach i pobierane przez nich
wynagrodzenia / I. Galińska-Rączy, nr 4(14)/94, s. 49. (E - 94.11.16)
Pracownik administracji państwowej w organach gminy, nr 4(14)/94, s.
110. (O - 94.11.04)
Zadania i kompetencje administracji rządowej - ogólnej i specjalnej oraz nadzór nad ich wykonaniem / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 29. (E - 93.01.22)
Zasada jawności działania administracji publicznej w prawie polskim / J.
Lang, nr 3(13)/94, s. 19. (E - 94.07.06)
Urzędy terenowe
O prawnych i ustrojowych skutkach wejścia w życie ustawy o
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samorządzie wojewódzkim oraz o jego zgodności z Europejską Kartą
Samorządu Terytorialnego / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 48. (E - 93.01.29)
O projektach administracyjnego podziału kraju na powiaty / J. Lang, nr
1(7)193, s. 35. (E - 93.03.11)
Uwagi o projekcie ustawy o samorządzie powiatowym / J. Lang, nr
1(7)/93, s. 42. (E - 93.03.08)
Ustrój Miasta Stołecznego Warszawy
Apel Konfederacji Polski Niepodległej do Prezydium Sejmu o zaskarżenie
do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z 25 III 1994 r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy, nr 2(12)/94, s. 68. (O - 94.04.18)
O projekcie ustawy o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy z
dnia 22 kwietnia 1993r. / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 59. (E - 93.05.19)
O zgodności zachowania procedury przygotowania projektu i uchwalenia
ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy z
Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, nr 2(12)/94, s. 72. (O 94.05.05)
Uwagi o projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i o
Warszawskim Zespole Metropolitalnym oraz o projekcie ustawy o
szczególnym zakresie działania, zadaniach i ustroju gminy-miasta
stołecznego Warszawy / J. Lang, nr 1(7)/93, s. 52. (E - 92.10.28)
Wodne prawo
O systemie zarządzania zasobami wody we Francji / A K. Stańczyk, nr
1(4)/92, s. 58. (E - 92.04.22)
Pokrywanie kosztów inwestycji wodnych w rejonie kopalń, nr 1(4)/92, s.
86. (O - 92.03.30)
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Wyznania
Majątek przekazany Kościołowi Katolickiemu na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej / J. Konecka-Dobrowolska, nr 3(13)/94, s. 60. (I 94.07.17)
O legalności odsprzedaży lub przekazania przez podmioty kościelne
importowanych towarów-darowizn zwolnionych od cła i podatku, nr
3(13)/94, s. 109. (O - 94.09.29)
Status Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, nr
4(14)/94, s. 97. (O - 94.11.17)
Status prawny Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu RP i Konferencji
Episkopatu Polski w świetle istniejących regulacji ustawowych / B.
Witkowska, nr 4(14)/94, s. 43. (E - 94.11.09)
Zgromadzenia publiczne
Dopuszczalność zakłócania obrad Sejmu poprzez nadmierne
wykorzystywanie środków nagłaśniających przez uczestników zgromadzenia,
w świetle ustawy z 5 lipca 1990 r. -Prawo o zgromadzeniach, nr 2(8)/93, s.
58. (O - 93.01.05)
Manifestacje legalne po zgłoszeniu w gminie, nr 2(5)/92, s. 95. (O 92.07.24)
Związki zawodowe
O poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku
utraconego przez związki zawodowe w wyniku wprowadzenia stanu
wojennego / W. Pawełko, nr 2(12)/94, s. 49. (E - 94.05.27)
Ustawy o związkach zawodowych i o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
nie są ustawami karnymi, nr 1(4)/92, s. 98. (O - 92.03.30)
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Zrzeszanie się pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, nr 2/91, s. 70.
(O - 91.07.16)
Związki zawodowe i ich uprawnienia do opiniowania projektów aktów
prawnych, nr 1(4)/92, s. 84. (O - 92.03.06)
Zwrot majątku
Ekwiwalenty za mienie zaburzańskie, nr 2(5), s. 103. (O - 92.09.05)
O poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku
utraconego przez związki zawodowe w wyniku wprowadzenia stanu
wojennego / W. Pawełko, nr 2(12)/94, s. 49. (E - 94.05.27)
Uprawnienia osób, które pozostawiły mienie poza granicami kraju, nr
1(11)/94, s. 78. (O - 94.02.14)
Zwrot gospodarstw, nr 1/91, s. 73. (O - 91.01.04)
Zwrot wspólnoty gruntowej, nr 1/91, s. 73. (O - 91.04.04)
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SPIS ZAWARTOŚCI NUMERÓW 1-15
(W nawiasach okrągłych podano datę sporządzenia: ekspertyzy,
informacji, opinii, przekładu)
Nr 1/91
EKSPERTYZY:
Przystąpienie Polski do konwencji dotyczącej statusu bezpaństwowców /
Z. Galicki, (91.02.15), s. 5.
Kontrola parlamentarna nad działalnością służb specjalnych I Z. Galicki,
(91.05.05), s. 13.
Zakres immunitetu i nietykalności poselskiej I J. Mordwiłko, (91.01.31),
s. 21.
Uchylenie immunitetu i nietykalności poselskiej / J. Mordwiłko,
(91.03.06), s. 24.
Krąg adresatów interpelacji poselskich / J. Mordwiłko, (91.02.28), s. 28.
Prawa i obowiązki wykonawcy projektu
ustawodawczym IJ. Mordwiłko, (91.03.07), s. 34.

ustawy

w

procesie

Moc obowiązująca rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 20
października 1926 r. o uzupełnieniu przepisów normujących ustrój władz
spółek akcyjnych / J. Mordwiłko, (91.03.20), s. 40.
Udział posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej we władzach spółek
akcyjnych I W. Pawełko, (91.03.25), s. 46.
Mniejszości narodowe w świetle dokumentu spotkania kopenhaskiego
Konferencji w Sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE I Z. Galicki, (91.03.20), s.
50.
Sprzeczność interesów a deputowani do Izby Gmin j tłum. A Poi,
(91.03.20), s. 56.
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OPINIE:
Zbiórki pieniężne na cele kampanii wyborczej, (91.04.10), s. 63. Wniosek
w sprawie odwołania rady gminy, (91.01.24), s. 64.
Łączenie wyborów do rady gminy z wyborami parlamentarnymi,
(91.01.24), s. 64.
Urlop bezpłatny a stosunek pracy posła, (91.01.22), s. 64.
Umowy o prace pracowników samorządowych, (91.01.17), s. 66.
Zakładowy fundusz nagród a pracownicy samorządu, (91.01.12), s. 66.
Gmina a żłobek przyszpitalny, (91.02.12), s. 67.
Bierne prawo wyborcze do rady pracowniczej, (91.02 20), s. 68.
Wotum nieufności wobec rady pracowniczej, (91.12.11), s. 69.
Odwołanie dyrektora przedsiębiorstwa komunalnego, (91.01.28), s. 69.
Konkurs na dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, (91.02.01), s. 70.
Zbieg uprawnień do świadczeń emerytalnych, (91.03.12), s. 70.
Uprawnienia emerytalne agentów, (91.04.10), s. 70.
Podatek od nieruchomości a najemcy mieszkań komunalnych, (91.04.10),
s. 72.
Odbiorca wody, (91.04.09), s. 72. Zwrot gospodarstw, (91.01.04), s. 73.
Zwrot wspólnoty gruntowej, (91.04.04), s. 73. Opodatkowanie komisu,
(91.02.19), s. 75.
Zasadność pobierania należności na podstawie prognozy zużycia energii
elektrycznej i gazu, (91.02.28), s. 75.
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Nr 2/91
EKSPERTYZY:
Zasady głosowania nad poprawkami do projektów ustaw / J. Mordwiłko,
(91.04.30), s. 5.
Procedura rozpatrzenia przez Sejm wniosku Prezydenta zgłoszonego
zgodnie z art. 27 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej I J. Mordwiłko,
(91.05.23), s. 10.
Rządowy projekt ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły
sanitarne I W. Pawełko, (91.04.27), s. 13.
21.

Partie polityczne w wyborach do Sejmu I W. Sokolewicz, (91.07.18), s.

Blokada ekonomiczna w świetle prawa międzynarodowego / Z. Galicki,
(91.07.18), s. 29.
Ustrój państwowy i parlamentarny V Republiki Francuskiej / J.
Mordwiłko, (91.07.02), s. 40.
Status prawny urzędników parlamentarnych,, (państwowych) we Francji,
Republice Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii I I. Galińska-Rączy,
(91.06.26), s. 45.
OPINIE:
Legalność uchwały nr 96/90 Rady Ministrów, (91.07.18), s. 51.
Konsultowanie
(91.05.27), s. 53.

projektów

ustaw

z

Trybunałem

Konstytucyjnym,

Oznakowanie siedziby biura poselskiego, (91.07.02), s. 54.
Wynagrodzenie za czas nieobecności spowodowanej wykonywaniem
obowiązków parlamentarnych, (91.04.26), s. 54.
Ryczałt poselski, (91.04.29), s. 55.
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55.

Sytuacja prawna posłów po zakończeniu X kadencji Sejmu, (91.07.16), s.

Sytuacja prawna posła jako pracownika sprawującego kierownicze
funkcje we, (91.07.11), s. 57.
Rozwiązywanie umów o pracę z osobami zatrudnionymi w klubach
poselskich i terenowych biurach poselskich, (91.07.22), s. 58.
Referendum w gminie, (91.05.15), s. 60. Odwołanie burmistrza,
(91.05.09), s. 60. Rozdział środków uzyskanych z grzywien, (91.07.16), s. 61.
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym radnym,
(91.07.18), s. 63.
Ceny interwencyjne Agencji Rynku Rolnego, (91.05.28), s. 63.
Pojęcie «własności», (91.03.31), s. 64.
Zasada równouprawnienia form własności, (91.03.31), s. 65.
Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego w celu jego sprywatyzowania,
(91.07.01), s. 66.
Uzupełnienie składu rady pracowniczej, (91.07.04), s. 67.
Podział zysku a rada pracownicza, (91.05.09), s. 67.
Samorząd adwokacki a podatek od nieruchomości, (91.05.10), s. 68.
70.

Zrzeszanie się pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, (91.07.16), s.
Sądy Pracy a Państwowa Inspekcja Pracy, (91.05.20), s. 71.
Wynagrodzenie obciążające całokształt działalności, (91.05.15), s. 71.
Dodatek do rolniczej emerytury lub renty inwalidzkiej, (91.06.17), s. 72.
Okres pracy uprawniający do nagrody jubileuszowej, (91.06.12), s. 73.
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Działalność gospodarcza a prawo do lokalu, (91.06.17), s. 74.
Wynajem lokali użytkowych, (91.05.08), s. 74.
Zwrot nieruchomości wywłaszczonych, (91.05.06), s. 75.
Nieruchomości przejęte na rzecz skarbu państwa, (91.05.06), s. 76.
Postępowanie likwidacyjne spółdzielni, (91.05.22), s. 77.
Własność mieszkań spółdzielczych, (91.07.10), s. 77.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, (91.07.17), s. 78.
Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo górnicze z powodu szkód
powstałych w wyniku jego działalności, (91.07.22), s. 79.
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Nr 3/91
EKSPERTYZY:
Status posła (senatora), przeciw wyborowi którego wniesiono protest
wyborczy /J. Mordwiłko, (91.11.13), s. 5.
Status posła wywodzącego mandat z listy ogólnopolskiej / J. Mordwiłko,
(91.11.22), s. 8.
Sposób głosowania przez Sejm nad projektem ustawy o zmianie
konstytucji I W. Sokolewicz, (91.09.23), s. 14.
Tryb dalszego postępowania z ustawą zakwestionowaną przez prezydenta
w okresie między wyborami a początkiem nowej kadencji Sejmu, względnie
już po zapoczątkowaniu tej kadencji / W. Sokolewicz, (91.11.04), s. 19.
Połączalność urzędów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i Prezesa
Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP I (praca zbiorowa), (91.10.30), s.
23.
Ochrona prawna danych osobowych / Z. Galicki, (91.09.05), s. 27.
Główne cechy systemów emerytalno-rentowych w krajach Europy
Zachodniej I W. Pawełko, (91.05.28), s. 34.
Zasady finansowania oraz najistotniejsze elementy polityki mieszkaniowej
w Europie Zachodniej I P. Krawczyk, (91.06.01), s. 42.
OPINIE:
Data zostania posłem X kadencji, (91.07.22), s. 49. Biura poselskie,
(91.08.05), s. 50.
Obsługa terenowej działalności posłów, (91.08.12), s. 54.
Zrzeczenie się immunitetu poselskiego, (91.09.16), s. 55.
Odprawa emerytalna dla posła, (91.10.30), s. 56.
Nagroda dla posła z zakładowego funduszu nagród, (91.10.24), s. 57.
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Czynne prawo wyborcze osób mających podwójne obywatelstwo,
(91.08.30), s. 58.
Prawno-ustrojowa pozycja Państwowej Inspekcji Pracy, (91.08.01), s. 59.
Główny Inspektorat Pracy oraz okręgowe inspektoraty pracy jako
odrębne zakłady pracy, (91.10.08), s. 61.
Odbywanie służby wojskowej przez obywatela polskiego posiadającego
prawo stałego pobytu poza krajem, (91.07.24), s. 64.
Odprawa
emerytalno-rentowa
państwowych, (91.10.07), s. 65.

pracowników

przedsiębiorstw

Włączenie wydatków z funduszów socjalnego i mieszkaniowego do
opodatkowania wzrostu wynagrodzeń, (91.10.03), s. 66.
Normy wynagrodzeń w przypadku zatrudnienia absolwentów, (91.09.05),
s. 68.
Podział spółdzielni, (91.08.27), s. 69. Wyłączenie gruntów rolnych z
produkcji, (91.07.25), s. 70. Sprzedaż nieruchomości cudzoziemcom,
(91.10.31), s. 71.
Zatrudnianie obywateli polskich za granicą, (91.10.31), s. 71. Spółki z
udziałem zagranicznym, (91.08.30), s. 72.
Małżeńska wspólność majątkowa a przydział mieszkania spółdzielczego,
(91.08.12), s. 74.
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Nr 1(4)/92
EKSPERTYZY:
Regulamin w praktyce plenarnych obrad sejmowych / J. M. Karolczak, J.
Mordwiłko, (92.03.04), s. 5.
W sprawie projektu ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach
między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej, (Druk
Sejmowy nr 126) I W. Sokolewicz, (92.04.11), s. 11.
Uwagi o projekcie uchwały Sejmu RP, (datowanym 1611992) Regulamin
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej / W. Sokolewicz, (92.02.17), s. 17.
W sprawie zakresu materiałów urzędowych stwierdzających przebieg
plenarnych obrad Sejmu IJ. Mordwiłko, (91.12.09), s. 23.
Sposób postępowania Sejmu z ustawowymi propozycjami Senatu I J.
Mordwiłko, (92.02.15), s. 28.
Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności I Z. Galicki, (92.05.19), s. 32.
Prawo polskie a normy EWG I Z. Galicki, (92.03.20), s. 44. Proces,
metody i techniki legislacyjne j J. Lang, (92.01.14), s. 52.
O systemie zarządzania zasobami wody we Francji /AK. Stańczyk,
(2.04.22), s. 58.
Zasady wykorzystania gruntów przygranicznych oraz tworzenia
infrastruktury wokół przejść granicznych I Z. Monkiewicz, (92.03.17), s. 68.
OPINIE:
Związki między
(92.03.06), s. 71.

prawem

międzynarodowym a prawem polskim,

Bierne zachowanie się posła w czasie aktu głosowania, (92.01.24), s. 74.
Uprawnienia posła i NIK-u do kontroli samorządu terytorialnego,
(92.02.11), s. 77.
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Odpowiedzialność za działalność
zawodowym, (92.02.14), s. 80.

poselską

przed

samorządem

Udostępnianie posłom informacji przez samorządy zawodowe, (92.02.13),
s. 81.
Ochrona stosunku pracy posła - dyrektora likwidowanego PGR-u,
(92.03.11), s. 82.
Związki zawodowe i ich uprawnienia do opiniowania projektów aktów
prawnych, (92.03.06), s. 84.
Opodatkowanie posła-rolnika, (92.02.20), s. 85.
86.

Pokrywanie kosztów inwestycji wodnych w rejonie kopalń, (92.03.30), s.
Wybór wójta, (92.02.27), s. 88.

Kto może być wybrany prezesem zarządu związku komunalnego,
(92.02.27), s. 88.
Status skarbnika i sekretarza gminy po jej podziale, (92.03.18), s. 89.
Jednostki pomocnicze a statut gminy, (92.03.27), s. 90.
Wynagrodzenie lekarzy za pracę w godzinach nadliczbowych, (92.03.23),
s. 91.
Dopuszczalność zakazu ujawniania osobom trzecim
wynagrodzeń za pracę i jego granice, (92.04.03), s. 94.

wysokości

Ustawy o związkach zawodowych i o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
nie są ustawami karnymi, (92.03.30), s. 98.
Aktualny stan regulacji prawnej leasingu, (92.03.20), s. 99. Obowiązki
udziałowców spółki z o.o., (92.03.13), s. 102.
Cło od pomocy naukowych importowanych przez instytucje trzecie,
(92.03.09), s. 106.
Usuwanie drzew z obrębu zagród i zabudowy jednorodzinnej, (92.02.01),
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s. 107.
Dofinansowanie melioracji wodnej w prywatnym parku uznanym za
zabytek, (92.02.21), s. 111.
Zwolnienia pracowników powołanych, (92.05.28), s. 112.
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Nr 2(5)/92
EKSPERTYZY:
Nowy Regulamin Sejmu z 30 lipca 1992 r. - wykaz i charakterystyka
nowych instytucji i rozwiązań parlamentarnych /J. Mordwiłko, (92.09.01), s.
7.
Uwagi w sprawie ustalania porządku dziennego plenarnych obrad Sejmu/
J. M. Karolczak, W. Sokolewicz, (92.09.07), s. 16.
Opinia prawna w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28
maja 1992 r. / Z. Galicki, J. Mordwiłko, W. Sokolewicz, (92.05.29), s. 24.
Opinia uzupełniająca w sprawie uchwały Sejmu z 28 maja 1992 r. I Z,
Galicki, J. Mordwiłko, W. Sokolewicz, (92.06.02), s. 27.
Organizacja i finansowanie biur poselskich /J. Lang, (92.05.11}, s. 37.
40.

Obecność posłów w czasie głosowania I J. M. Karolczak, (92.07.29), s.

Prawo Prezydenta do wystąpienia na forum parlamentu I J. Mordwiłko,
(92.05.05), s. 44.
Prawo polskie a Polonia I Z. Galicki, (92.07.01), s. 51.
Prawo obywateli II Rzeczpospolitej zamieszkałych za wschodnią granicą
Polski do obywatelstwa polskiego, a także prawo do tego obywatelstwa ich
dzieci / J. Lang, (92.05.06), s. 60.
66.

Ratyfikacja umów międzynarodowych w Polsce / Z. Galicki, (92.01.27), s.
OPINIE:

Wygaśnięcie mandatu poselskiego, (92.05.12), s. 79. Wgląd posła w akta
osobowe pracownika, (92.09.30), s. 79.
Spółki nie muszą udostępniać informacji posłom, (92.05.06), s. 83.
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Ryczałt poselski jest traktowany jak o wynagrodzenie za pracę,
(92.10.07), s. 84.
Zakład pracy - poseł - Kancelaria Sejmu: problem refundacji
wynagrodzeń, (92.07.22), s. 85.
Udzielanie pomocy socjalnej posłom, (92.07.21), s. 86. Nieudzielenie
absolutorium rządowi i jego skutki, (92.09.28), s. 87.
Dopuszczalność ujawnienia treści korespondencji obywatela z urzędem,
(92.09.19), s. 88.
Odszkodowania za pobyt w stalinowskich więzieniach, (92.07.06), s. 94.
Manifestacje legalne po zgłoszeniu w gminie, (92.07.24), s. 95.
Jawność finansowania kampanii wyborczej a tajemnica bankowa,
(92.09.29), s. 96.
Finansowanie działalności partyjnej przez przedsiębiorstwa, spółdzielnie
i spółki, (92.06.03), s. 100.
Darowizny na cele kultury i sportu, (92.06.12), s. 102.
Ekwiwalenty za mienie zaburzańskie, (92.09.05), s. 103.
Opłaty za użytkowanie wieczyste, (92.06.11), s. 106.
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, (92.05.26), s. 107.
Cudzoziemcy w mieszkaniach spółdzielczych, (92.09.08), s. 108.
Książeczka mieszkaniowa nie uprawnia do otrzymania mieszkania,
(92.07.02), s. 109.
Konsekwencje przydziału
(92.09.09), s. 110.

mieszkania

spółdzielczego

małżonkom,

Żądanie pełnego wkładu na mieszkanie własnościowe w spółdzielniach,
(92.07.14), s. 113.
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Zasady waloryzacji spółdzielczych udziałów członkowskich, (92.08.06), s.
115.
Uprawnienia domownika członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
(92.08.03), s. 115.
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla bezrobotnych, (92.09.21), s. 116.
Ekologiczne ulgi inwestycyjne w gospodarstwach chłopskich, (92.05.13),
s. 118.
Pomoc sąsiedzka wolna od podatku, (92.08.14), s. 119.
Opodatkowanie polskich stypendystów w Wielkiej Brytanii, (92.08.18), s.
120.
Członkowie zarządu i pracownicy
akcjonariuszy spółki, (92.04.08), s. 121.

na

walnym

zgromadzeniu

Niepełne zatrudnienie a nagroda jubileuszowa, (92.09.24), s. 121.
Zwolnienie strażaka, (92.07.29), s. 123.
Służba wojskowa w kopalniach w latach pięćdziesiątych, (92.05.18), s.
125.
Ważne motywy odmowy służby wojskowej a służba zastępcza, (92.09.04),
s. 126.
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Nr 3(6)/92
EKSPERTYZY:
W sprawie niezbędnych zmian w regulaminie Sejmu w związku z wejściem
w życie ustawy konstytucyjnej z 17 X 1992 r. / Z. Jarosz, (92.12.01), s. 5.
Tworzenie klubów, kół i zespołów poselskich w świetle ustawy o
obowiązkach i prawach postów i senatorów oraz Regulaminu Sejmu RP / W.
Pawełko, (92.09.16), s. 15.
Procedura rozpatrywania projektu założeń
gospodarczej / J. Mordwiłko, (92.09.22), s. 19.

polityki

społeczno-

O postępowaniu w Sejmie z wnioskiem o uchwalenie wotum nieufności
Radzie Ministrów / W. Sokolewicz, (92.12.31), s. 24.
Porównanie instytucji rzecznika praw obywatelskich w Polsce z
podobnymi instytucjami w państwach europejskich /J. Lang, (92.12.16), s. 28.
W sprawie odwołania rzecznika praw obywatelskich / J. Mordwiłko,
(92.09.29), s. 38.
Uwagi do wstępnego wniosku 51 posłów - członków Klubu
Parlamentarnego KPN - o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej
przed Trybunałem Stanu Wojciecha Jaruzelskiego i 25 innych osób
piastujących w dniach 12 i 13 grudnia 1981 r. najwyższe stanowiska
państwowe I W. Sokolewicz, (92.09.14), s. 42.
Immunitet parlamentarny w państwach Europy Zachodniej i w USA I B.
Szepietowska, (92.12.31), s. 51.
OPINIE:
W sprawie wniosków mniejszości, (92.09.21), s. 59.
60.

Zasady organizowania klubów, kół i zespołów poselskich, (92.08.26), s.

Czy Akcja Katolicka jest zespołem parlamentarnym w rozumieniu art. 9
Regulaminu Sejmu RP, (92.10.24), s. 60.
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Prawo posłów do informacji i materiałów związanych z działalnością
organów administracji rządowej, (92.05.12), s. 62.
Sankcje za nieudzielenie posłom i senatorom pomocy w wykonywaniu ich
obowiązków przez pracowników zatrudnionych w organach administracji
rządowej i samorządu terytorialnego, zakładach i przedsiębiorstwach
państwowych oraz organizacjach społecznych, (92.10.08), s. 63.
Sankcje za nieterminowe i nierzetelne udzielanie posłom informacji i
odpowiedzi przez organy administracji samorządowej, (92.05.20), s. 66.
Udostępnianie posłom informacji przez organy samorządów zawodowych,
(92.02.13), s. 67.
Prawo posła do udostępnienia dokumentów będących tajemnicą
handlową jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, (92.06.02), s. 69.
Odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z zakładowego
funduszu nagród przysługujące posłom otrzymującym ryczałt, (92.11.25), s.
71.
Świadczenia przysługujące rodzinie z tytułu śmierci posła otrzymującego
ryczałt poselski, (92.10.12), s. 72.
Czy poseł prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać ryczałt
poselski?, (92.11.02), s. 73.
Czy do odwołania posła zajmującego kierownicze stanowisko państwowe
(np. wojewody) jest wymagana zgoda Prezydium Sejmu?, (92.10.12), s. 74.
Zasady postępowania w przypadku wyjazdu posła za granicę, (92.06.08),
s. 76.
Praktyka zmiany porządku dziennego obrad Sejmu przez wprowadzenie
punktu "poselski projekt uchwały", (92.10.27), s. 79.
Opinia wstępna na temat postępowania z projektem zaopiniowanym przez
Komisję Ustawodawczą jako niedopuszczalny, (92.12.01), s. 82.
Nadużycia podczas głosowania, (92.12.17), s. 83.
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O możliwości uzyskania rent i odszkodowań za pobicia, internowania,
aresztowania lub zwolnienia z pracy z powodów politycznych w latach 1981 1989, (92.10.28), s. 84.
Sprzedaż i wywóz za granicę waluty pochodzącej ze sprzedaży
nieruchomości w Polsce przez osobę zagraniczną, (92.10.08), s. 88.
Możliwości sprzedaży mieszkań zakładowych przez zakład pracy,
(92.09.23), s. 89.
O obligatoryjności prowadzenia przetargów, (92.11.24), s. 90.
Udział radnych w radach nadzorczych, (92.11.13), s.92 .
W sprawie zgodności przepisów ustawy o zmianie ustawy o działalności
ubezpieczeniowej (Druk Sejmowy nr 547) z ustawodawstwem państw
członkowskich EWG, (92.12.07), s. 92.
Podstawy formalno-prawne udzielania przez Ministerstwo Współpracy
Gospodarczej z Zagranicą koncesji na obrót paliwami, alkoholem i
wyrobami tytoniowymi, (92.06.17), s. 96.
Zawał serca jako wypadek przy pracy, (92.11.09), s. 99.
Mieszkania zakładowe w PGR, (92.11.10), s. 101.
Emerytury rolnicze, (92.11.20), s. 103.
Opodatkowanie darowany, (92.11.09), s. 105.
Spółdzielcza umowa o pracę a umowa zlecenia, (92.12.19), s. 106.
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Nr 1(7)/93
EKSPERTYZY:
Zmiany w administracji ogólnej i specjalnej w latach 1950 - 1991 / J.
Lang, (92.08.28), s. 7.
Nadzór nad urzędami centralnymi I J. Lang, (93.04.15), s. 26.
Zadania i kompetencje administracji rządowej - ogólnej i specjalnej oraz
nadzór nad ich wykonaniem / J. Lang, (93.01.22), s. 29.
O projektach administracyjnego podziału kraju na powiaty / J. Lang,
(93.03.11), s. 35.
Status powiatu oraz charakter jego organów / J. Lang, (93.01.15), s. 38.
Uwagi o projekcie ustawy o samorządzie powiatowym / J. Lang,
(93.03.08), s. 42.
O prawnych i ustrojowych skutkach wejścia w życie ustawy o
samorządzie wojewódzkim oraz o jego zgodności z Europejską Kartą
Samorządu Terytorialnego / J. Lang, (3.01.29), s. 48.
Uwagi o projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i o
Warszawskim Zespole Metropolitalnym oraz o projekcie ustawy o
szczególnym zakresie działania, zadaniach i ustroju gminy-miasta
stołecznego Warszawy / J. Lang, (92.10.28), s. 52.
O projekcie ustawy o ustroju samorządu miasta stołecznego Warszawy z
dnia 22 kwietnia 1993 r. / J. Lang, (93.05.19), s. 59.
OPINIE:
O projekcie ustawy o zmianie ustawy konstytucyjnej z 17 października
1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i
wykonawczą RP oraz o samorządzie terytorialnym, (93.01.27), s. 63.
Kompetencje ministra odwołanego przez Sejm, (92.06.08), s. 64.
Odwołanie wojewody, (93.04.15), s. 65.
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Zakaz wprowadzania zmian w zezwoleniach telekomunikacyjnych po
wejściu w życie ustawy z 28 czerwca 1991 r. o zmianie ustawy o łączności,
(92.06.15), s. 66.
W sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych z powodu
uchylenia decyzji wojewody o poświadczeniu obywatelstwa polskiego,
(92.06.30), s. 67.
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości, (93.03.06), s. 69.
Zawieranie umów międzynarodowych przez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego, (93.02.25), s. 69.
O art. 8 ustawy z 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o
samorządne terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
(92.11.30), s. 70.
Głosowanie w radzie gminy, (93.03.24), s. 72.
Wygaśnięcie mandatu radnego z powodu zrzeczenia się, (92.12.28), s. 72.
Odwołanie radnego, (93.03.10), s. 73.
Zasadność sformułowania przez sejmową Komisję Samorządu
Terytorialnego wstępnego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności
konstytucyjnej osób odpowiedzialnych za niezarządzenie wyborów do rady
dzielnicowej, (93.04.08), s. 73.
Możliwość zaskarżenia decyzji o powołaniu pełnomocników gminydzielnicy Ochota i gminy-dzielnicy Ursus, (93.04.13), s. 74.
Obsadzanie stanowisk sekretarza i skarbnika gminy, (93.03.26), s. 76.
Działalność gospodarcza gmin, (93.04.26), s. 77.
Udział gmin w przedsięwzięciach gospodarczych, (93.02.03), s. 78.
O stanowisku komisji rady miejskiej w sprawie kandydatury na
stanowisko ministra, (92.11.21), s. 79.
O zakazie podejmowania działalności gospodarczej przez pracowników
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samorządu terytorialnego, (93.03.29), s. 81.
W sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, (93.06.18), s. 83.
O trybie postępowania w sprawach o uzyskanie uprawnień do kierowania
pojazdami, (93.02.22), s. 86.
88.

W sprawie obligatoryjności przeprowadzania przetargów, (92.11.24), s.

W sprawie możliwości wybudowania domów mieszkalnych na działkach
rolniczych, (93.01.22), s. 90.
Udostępnianie posłom przez kierowników rejonowych biur pracy list
zarejestrowanych bezrobotnych, (93.02.10), s. 94.
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Nr 2(8)/93
EKSPERTYZY:
Postępowanie z projektem ustawy lub uchwały, do którego nie dołączono
uzasadnienia / W. Sokolewicz, (93.03.01), s. 7.
Wybór PIL. :>sa Trybunału Konstytucyjnego w świetle uchwał Sejmu, (z 3
października 1992 r. i 22 stycznia 1993 r.) I J. Mordwiłko, (93.05.17), s. 9.
Rola i zadania Komisji Ustawodawczej na tle modelu prac
ustawodawczych w II Rzeczypospolitej i wybranych współczesnych państw
demokratycznych IJ. Mordwiłko, (93.03.08), s. 12.
Dopuszczalność zlecania
przedsięwzięć inwestycyjnych
(93.01.25), s. 17.

Najwyższej Izbie Kontroli
Kancelarii Prezydenta / L.

badania
Garlicki,

O projektach uchwały Sejmu w sprawie zmiany regulaminu Sejmu
dokonywanej w celu powołania sejmowej komisji stałej do spraw służb
specjalnych I W. Sokolewicz, (93.05.16), s. 21.
Kontrola cywilna Sił Zbrojnych RP przez Prezydenta RP, Radę Ministrów
i Ministra Obrony Narodowej w świetle przepisów konstytucyjnych i ustaw /
J. Mordwiłko, (93.06.24), s. 29.
Parlament a sprawy obronności w Polsce / L. Garlicki, (93.04.13), s. 34.
Prawnokonstytucyjne aspekty polityki zagranicznej I W. Sokolewicz,
(93.01.24), s. 41.
OPINIE:
Informowanie komisji sejmowej przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej o przyznawaniu kredytów ze środków Funduszu
Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, (93.02.26), s. 51.
Możliwość kandydowania w wyborach po złożonej uprzednio rezygnacji,
(93.05.15), s. 54.
Dopuszczalność

zakłócania

obrad

Sejmu

poprzez

nadmierne

91
wykorzystywanie środków nagłaśniających przez uczestników zgromadzenia,
w świetle ustawy z 5 lipca 1990 r. - Prawo o zgromadzeniach, (93.01.05), s.
58.
Zastosowanie przepisów regulaminu w stosunku do posła-wicepremiera,
(93.03.11), s. 63.
O świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w
odniesieniu do posłów, (93.03.23), s. 65.
O możliwości pełnienia przez posła funkcji przewodniczącego rady
nadzorczej wojewódzkiego zespołu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
(93.02.09), s. 72.
Interpretacja art.79 ust. 3 i 5 ustawy z 28 maja 1993 r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu RP, (93.06.08), s. 72.
O możliwości upoważnienia przez posłów osób trzecich do wglądu w
dokumenty stanowiące tajemnicę służbową, (93.04.14), s. 75.
O możliwości otrzymania ryczałtu na paliwo przez pracownika biura
poselskiego - w sytuacji kiedy samochód zarejestrowany jest na
współmałżonka, (93.02.22), s. 77.
Niektóre kwestie związane ze statusem posła-członka zarządu spółki
handlowej, (93.04.06), s. 78.
Trybunał Konstytucyjny o ustawie antykorupcyjnej w odniesieniu do
posłów, (93.07.09), s. 80.
Usprawiedliwianie nieobecności posłów na posiedzeniach stałych komisji
sejmowych, (92.12.04), s. 83.
Składanie oświadczeń majątkowych
skarbowych, (93.06.14), s. 87.

przez

urzędników

urzędów

W sprawie sposobów finansowania działalności parni politycznych,
(93.02.18), s. 88.
Omówienie przepisów prawnych związanych z zasadami ujawniania
danych osobowych obywateli, (93.03.29), s. 89.
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O możliwości zaliczenia do stażu pracy okresu internowania i kary
pozbawienia wolności orzeczonej za działalność opozycyjną po 1981 r.,
(93.04.06), s. 95.
Prawa poszkodowanego do zadośćuczynienia lub odszkodowania w
świetle obowiązujących przepisów, (93.01.15), s. 97.
O możliwości uznania stowarzyszeń dziennikarskich za stowarzyszenia
twórcze, (93.05.18), s. 98.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą na urlopie wychowawczym,
(93.01.28), s. 101.
Zasady wypłacania świadczeń w przypadku zbiegu uprawnień do renty
rolniczej i emerytury pracowniczej nabytych przed 1 stycznia 1991 r.,
(93.01.08), s. 103.
Zatrudnianie przez osoby fizyczne członków rodziny, (93.01.14), s. 104.
O możliwości ubiegania się o przyznanie renty po wypadku
samochodowym, (93.01.14), s. 106.
Spółdzielnie mieszkaniowe mają swobodę ustalania kosztów, (93.02.17),
s. 107.
Mieszkania spółdzielcze i oszczędnościowe książeczki mieszkaniowe a
małżeńska wspólnota majątkowa, (93.02.19), s. 109.
Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, (93.03.17), s. 111.
Opinia prawna w sprawie zasad spłaty kredytu bankowego na remont
domu mieszkalnego, (93.04.26), s. 113.
W sprawie nowelizacji ustawy o uporządkowaniu stosunków kredytowych,
(93.04.08), s. 116.
Kredytowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, (93.03.29),
s. 120.
W sprawie uprawnień banku kredytującego, (93.04.30), s. 122.
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Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, (93.02.09),
s. 124.
Działanie spółek komandytowych w II Rzeczypospolitej, (93.04.16), s.
126.
Prawo autorskie do «podkładu muzycznego», (93.02.24), s. 127.
W sprawie możliwości wywozu za granicę książek wydanych przed 9 maja
1945 r., (93.03.17), s. 131.
Zasady obrotu z zagranicą towarami stanowiącymi przedmiot leasingu,
(93.03.04), s. 132.
Kilka uwag o projekcie ustawy o portach morskich i zarządzania nimi,
(93.03.24), s. 133.
Obrót nieruchomościami w świetle postanowień ratyfikowanego przez
Polskę Układu europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między
Rzeczypospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi, (93.02.16), s. 139.

94
Nr 3(9)/93
EKSPERTYZY:
Prawna pozycja Prezydium Sejmu po rozwiązaniu parlamentu / L.
Garlicki, (93.05.31), s. 5.
Status i uprawnienia członków Prezydium Sejmu po zakończeniu kadencji
I L. Garlicki, (93.05.31), s. 7.
Wpływ zakończenia kadencji Sejmu na postępowanie ustawodawcze I L.
Garlicki, (93.06.20), s. 9.
O konsekwencjach rozwiązania Sejmu wobec nie dokończonych
postępowań ustawodawczych / W. Sokolewicz, (93.06.22), s. 16.
Skutki prawne rozwiązania Sejmu oraz jego wpływ na zasady działania i
skład Rady Ochrony Pracy / L. Garlicki, J. M. Karolczak, (93.06.28), s. 23.
Zasady reprezentacji w Radzie Ochrony Pracy / I. Galińska-Rączy,
(93.06.11), s. 26.
Niektóre przepisy rozdziału 6 ustawy o obowiązkach i prawach posłów i
senatorów / I. Galińska-Rączy, (93.07.05), s. 29.
W sprawie kontynuacji działań Zespołu do spraw Pomocy Socjalnej / A
K. Stańczyk, (93.06.07), s. 35.
Zgoda Prezydium Sejmu na rozwiązanie stosunku pracy lub zmianę
warunków pracy i płacy z posłem po zakończeniu kadencji / J. M. Karolczak,
(93.06.29), s. 38.
Uprawnienia pracowników biur poselskich w związku z zakończeniem I
kadencji Sejmu / B. A. Homa, P. Krawczyk, (93.07.06), s. 40.
Data utworzenia klubu lub koła poselskiego I J. M. Karolczak, (93.10.11),
s. 43.
Ryczałt poselski oraz przepisy związane z incompatibilitas mandatu
poselskiego 11. Galińska-Rączy, J. M. Karolczak, (93.10.13), s. 45.
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Uprawnienia Policji w zakresie stosowania środków przymusu
bezpośredniego i używania broni palnej / Z. Galicki, (93.02.15), s. 48.
O potrzebie dokonania zmian uregulowań prawnych dotyczących straży
miejskich I Z. Galicki, (93.01.27), s. 54.
Możliwość stosowania przepisów Prawa o ruchu drogowym do ruchu o
drogach wewnętrznych / Z. Nizińska, J. Chełmiński, (93.06.08), s. 58.
Możliwość udostępnienia prokuraturze stenogramów z posiedzenia
komisji sejmowej /1. Galińska-Rączy, Z. Nizińska, (93.06.17), s. 60.
Polskie uregulowania prawne dotyczące obywatelstwa I Z. Galicki,
(93.05.04), s. 63.
Numer nie zawiera opinii prawnych.
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Nr 4(10)93
EKSPERTYZY:
Komisje śledcze w parlamentach współczesnych państw demokratycznych
/ W. Sokolewicz, (93.11.23), s. 5.
Komisje śledcze w Parlamencie V Republiki Francuskiej I L. Garlicki,
(93.11.25), s. 11.
Komisje śledcze w Parlamencie Federalnym RFN I L. Garlicki,
(93.11.22), s. 15.
Aneks: a) Ustawa z 11 kwietnia 1978 r. o parlamentarnej kontroli
działalności Federalnych Służb Informacyjnych (s. 18); b) Regulamin komisji
(s. 21); c) Ustawa z 13 sierpnia 1968 r. o ograniczeniu tajemnicy
korespondencji, poczty i telekomunikacji, (s. 23); d) Regulamin gremium
Bundestagu (s. 31); e) Regulamin komisji powołanej zgodnie z on. 10 Ustawy
Zasadniczej w związku z on. 1 § 9 ust 2 do 4 ustawy z 13 sierpnia 1968 r. o
ograniczeniu tajemnicy korespondencji, poczty i telekomunikacji, (Ustawa do
art. 10 Ustawy Zasadniczej -G 10) z 26 czerwca 1969 r., (s. 33).
Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia komisji do spraw służb
specjalnych I Z. Galicki, (93.12.13), s. 36.
W sprawie zasadności wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich,
skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego w dniu 2 sierpnia 1993 r.
(pismo nr 1279881931111IAM) I W. Pawełko, (93.11.05), s. 44.
Kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Obrony
Narodowej zawarte w Ustawie konstytucyjnej i w ustawie o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej / J. M. Karolczak, (93.11.19), s.
56.
Komisja Obrony w systemie kierownictwa i kontroli nad siłami zbrojnymi
w RFN/L. Garlicki, (93.11.22), s. 66.
Parlament a system kierowania i kontroli siłami zbrojnymi we Francji I
L. Garlicki, (93.12.01), s. 70.
Status posła zawodowego w wybranych państwach Europy I B.
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Szepietowska, (93.12.01), s. 73.
OPINIE:
Tryb postępowania z projektami ustaw wniesionymi równocześnie,
(93.11.15), s. 81.
W sprawie trybu postępowania z projektami ustaw, (o takim samym
zakresie przedmiotowym), skierowanymi po I czytaniu do właściwych komisji,
(93.12.04), s. 83.
Skutki prawne nieudzielnia absolutorium dla rządu, (93.11.29), s. 85.
Prawo do urlopu wypoczynkowego posła powracającego do pracy po
zakończeniu kadencji Sejmu, (93.12.17), s. 87.
Nagroda jubileuszowa senatora i wicemarszałka Senatu, (93.12.06), s.
90. Kredyty na sfinansowanie kampanii wyborczej, (93.10.26), s. 93.
O możliwości żądania udostępnienia listów telewidzów, będących skargą
lub wnioskiem oraz odpowiedzi organu prasowego na krytykę prasową,
(93.10.19), s. 94.
O możliwości ścigania przestępstw określonych w art. 134 i 135 k.k.
uchylonych art. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie k.k. i
niektórych innych ustaw, (93.12.21), s. 98.
Wynagrodzenie radnego, (93.12.17), s. 100.
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Nr 1(11)94
EKSPERTYZY:
Odpowiedzialność Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów za
działalność w okresie od 30 maja do 14 października 1993 r. / J. Mordwiłko,
(94.02.88), s. 5.
15.

Ustawy litewskie o mniejszościach narodowych / Z. Galicki, (94.03.16), s.

Relacje między sztabem generalnym a służbami cywilnymi Ministerstwa
Obrony w Wielkiej Brytanii / M. Mróz, (94.01.13), s. 21.
Charakter prawny uregulowań zawartych w uchwale Sejmu / P. Sarnecki,
(94.02.09). s. 25.
Charakter prawny i moc wiążąca rezolucji Sejmu / A. Szmyt, (94.02.03),
s. 28.
Zasady i podstawy prawne funkcjonowania organów analogicznych do
Najwyższej Izby Kontroli w Niemczech i na Węgrzech I B. Szepietowska,
(94.03.18), s. 34.
OPINIE :
Pociągnięcie posła do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie dóbr
osobistych, (94.01.20), s. 39.
Poseł - członek rady nadzorczej, (94.02.21), s. 41.
Zgodność z prawem praktyki korzystania przez kluby poselskie z pieniędzy
przeznaczonych na prowadzenie indywidualnych biur poselskich w terenie,
(94.02.03), s. 42.
Zasada równości praw wyborczych w projekcie ustawy Ordynacja
wyborcza do rad gmin, (94.03.07), s. 44.
Legalność procedury przygotowania projektu i uchwalenia tzw. ustawy
warszawskiej, (94.03.30), s. 47.
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Wygaśnięcie mandatu radnego wskutek popełnienia przestępstwa,
(94.03.07), s. 50.
Specjalne strefy ekonomiczne, (94.01.05), s. 53.
Użytkowanie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa przez Rolnicze
Spółdzielnie Produkcyjne, (94.03.14), s. 55.
Wysokość czynszu w lokalach mieszkalnych które przeszły do Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa, (94.02.18), s. 58.
Cmentarze prywatne, (94.03.31), s. 60.
Analiza unormowań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
(94.03.25) s. 63.
Zasiłek dla bezrobotnych, (94.01.12), s. 74.
Przyczyny prawne dla których niektóre zawody mają odrębne regulacje
ustawowe, (94.01.31), s. 75.
Uprawnienia osób, które pozostawiły mienie poza granicami kraju,
(94.02.14), s. 78.
Interpretacja art. 26 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, (94.03.25),
s. 81.
Zasadność
zmian
oprocentowania
kredytów
zaciągniętych przed 1990 r., (94.02.04), s. 82.

mieszkaniowych

Uprawnienia spółdzielni prowadzących działalność w obiektach
poniemieckich do nieodpłatnego nabycia własności tych obiektów,
(94.03.16), s. 84.
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, (94.03.30), s. 87.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów wykorzystywanych
na cele rolnicze, (94.03.10), s. 92.
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Nr 2(12)94
EKSPERTYZY:
Nadanie uprzednio wniesionemu projektowi ustawy klauzuli pilności I J.
Mordwiłko, (94.06.06), s. 5.
W sprawie trybu postępowania z projektami ustaw: rządowego z klauzulą
"pilny" oraz poselskiego, jeżeli regulują (identycznie bądź odmiennie)
materią rodzajowo taką samą I B. Szepietowska, (94.04.15), s. 9.
Kontrasygnata i brak kontrasygnaty w świetle Małej Konstytucji na
przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji / P. Sarnecki, (94.04.25), s.
13.
Przełożenie pierwszego czytania projektu ustawy o ratyfikacji konkordatu
I Z. Galicki, (94.06.21), s. 29.
Ocena zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD z dnia 11
czerwca 1994 r. skierowanego do Prezydium Sejmu I G. Rysiak, (94.06.20),
s. 37.
W sprawie zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD z dnia 11
czerwca 1994 r. - o przełożenie I czytania projektu ustawy ratyfikacyjnej
(Druk Sejmowy nr 327) / A. Szmyt, (94.06.20), s. 40.
O poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku
utraconego przez związki zawodowe w wyniku wprowadzenia stanu
wojennego I W. Pawełko, (94.05.27), s. 49.
Kontrola państwowa we Francji / J. Mordwiłko, (94.05.05), s. 54.
OPINIE:
Uwagi do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 1994 r.
sygn. K.15I93, (94 04.19), s. 63.
W sprawie sposobu uwzględnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
K.7/93 w inicjatywie ustawodawczej komisji sejmowej, (94.04.05), s. 64.
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Czy zakłady pracy, które zapłaciły tzw. popiwek na podstawie ustawy,
uznanej przez TK (K 7/93) za niezgodny z Konstytucją, w wypadku uznania
tego orzeczenia przez Sejm, będą mogły dochodzić od Skarbu Państwa
zwrotu kwot niesłusznie pobranych?, (94.05.23), s. 66.
Apel Konfederacji Polski Niepodległej do Prezydium Sejmu o zaskarżenie
do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z 25 III 1994 r. o ustroju miasta
stołecznego Warszawy, (94.04.18), s. 68.
O zgodności zachowania procedury przygotowania projektu i uchwalenia
ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy z
Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, (94.05.05), s. 72.
Uprawnienia poselskie wynikające z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 1985
r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów, (94.04.27), s. 76.
O interpretacji art. 2. ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ordynacja
wyborcza do rad gmin, (94.04.25), s. 81.
Kredytowanie budownictwa mieszkaniowego i niektóre inne aspekty
funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, (94.04.13), s. 82.
Zasady wypłacania premii gwarancyjnej dla posiadaczy wkładów
oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, (94.06.10), s. 86.
Dane dotyczące rady pracowniczej ujawniane w rejestrze przedsiębiorstw
państwowych, (94.04.29), s. 88.
O możliwości powołania rady pracowniczej w przedsiębiorstwie
państwowym zatrudniającym 9 osób, (94.04.26), s. 90.
Ubezpieczenie
(94.05.06), s. 91.

rolnika

wykonującego

drobne

usługi

kowalskie,

O możliwości egzekwowania zwaloryzowanych świadczeń rentowych z
PZU, (94.04.18), s. 92.
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla osób samotnie wychowujących
dzieci, (94.04.28), s. 94.
Niektóre określenia zawarte w Międzynarodowej Konwencji w sprawie
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zajęcia (aresztu) statków morskich, (94.04.07), s. 95.
O przejmowaniu gruntów ogrodów działkowych na rzecz gmin,
(94.04.25), s. 98.
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Nr 3(13)/94
EKSPERTYZY:
Euroregiony - niektóre aspekty prawne / Z. Galicki, (93.04.14), s. 5.
Zasady opieki prawnej państw nad dwustronnymi przedsięwzięciami
gospodarczymi firm państwowych i prywatnych Polski i RFN / Z. Galicki,
(94.06.16), s. 10.
Uwagi w sprawie projektów ustaw o zasadach i trybie przeprowadzenia
referendum (Druki Sejmowe nr 489 i 517) I A. Szmyt, (94.09.01), s. 13.
Zasada jawności działania administracji publicznej w prawie polskim / J.
Lang, (94.07.06), s. 19.
Porównanie administracji centralnej w Polsce z administracją w
Portugalii, Danii, Norwegii, Bułgarii i Francji IJ. Lang, (94.06.30), s. 21.
O niektórych kwestiach dotyczących stosowania ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 1933 r. nr
24, poz. 202 z późn. zm.: Dz.U. z 1988 r. Nr 41, poz. 315 i z 1990 r. Nr 79,
poz. 466) / M. Bajor-Stachańczyk, (94.08.20), s. 34.
INFORMACJE:
Ocena porównawcza rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o
NIK (Druk Sejmowy nr 200) z uregulowaniami obowiązującymi w
Niemczech, dokumentami Międzynarodowej Organizacji Najwyższych
Instytucji Kontrolnych (INTOSAI) i Europejską Kartą Samorządu
Terytorialnego IJ. Lang, (94.05.30), s. 39.
Informacja o stanie prawnym i funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
oraz wynikach realizacji programu pilotażowego / J. Lang, (94.09.13), s. 46.
Rozwój samorządu terytorialnego w świetle wniesionych i przyjętych
ustaw w II kadencji Sejmu RPIJ. Lang, (94.06.16), s. 50.
Problem regionalizacji Polski a poselski projekt ustawy o samorządzie
powiatowym (Druk Sejmowy nr 200) I J. Lang, (94.09.23), s. 54.
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Majątek przekazany Kościołowi Katolickiemu na podstawie ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej / J. Konecka-Dobrowolska, (94.07.17), s. 60.
Instytucja wolontariatu w Polsce i w innych krajach / B. Witkowska,
(94.06.21), s. 66.
Na temat regulacji prawnej dotyczącej dopuszczania
odurzających na rynek /D. Chrzanowski, (94.09.16), s. 77.

środków

OPINIE:
Wyjaśnienia w sprawie niektórych aspektów stosowania przepisów art. 24
ust 7 oraz 26 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o obowiązkach i prawach posłów
i senatorów (tj. Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 79), (94.07.22), s. 81.
Roszczenia niemajątkowe związane z naruszeniem dóbr osobistych w
materiale prasowym, (94.08.08), s. 85.
Na temat zasadności wniosku Prezydenta RP o ponowne rozpatrzenie
ustawy z dnia 22 kwietnia 1994 r. - o zmianie ustawy o obowiązkach i
prawach posłów i senatorów (Druk Sejmowy nr 462), (94.06.23), s. 88.
Szef Urzędu Rady Ministrów jako reprezentant Skarbu Państwa,
(94.09.21), s. 91.
Projekty uregulowań zaległej waloryzacji płac dla sfery budżetowej,
(94.09.13), s. 94.
Przepisy gminne, (94.08.25), s. 97.
99.

Prawo pracowników do reprezentacji w radzie nadzorczej, (94.08.18), s.

Radni naruszający przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, (94.10.14),
s. 101.
W sprawie zasad zwalniania radnego przez macierzysty zakład pracy od
świadczenia pracy oraz zasad wynagradzania radnych przez macierzysty
zakład pracy za czas wykonywania czynności związanych z realizacją
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mandatu radnego, (94.07.1*5), s. 103.
Prezydent miasta jako kandydat na przewodniczącego rady miasta,
(94.08.02), s. 104.
O wykładni art. 28 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie terytorialnym, (94.07.15), s. 106.
Wypłaty premii gwarancyjnej byłym pracownikom PGR posiadającym
książeczki mieszkaniowe i pragnącym wykupić mieszkanie znajdujące się w
zasobie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, (94.01.04), s. 108.
O legalności odsprzedaży lub przekazania przez podmioty kościelne
importowanych towarów-darowizn zwolnionych od cła i podatku, (94.09.29),
s. 109.
Opodatkowanie stypendiów, (94.09.21), s. 113.
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Nr 4(14)/94
EKSPERTYZY:
Miejsce prawa międzynarodowego w systemie źródeł prawa
wewnętrznego. Stan obecny i proponowane rozwiązania konstytucyjne / Z.
Galicki, B. Szepietowska, (94.11.03), s. 5.
Rola parlamentu w procesie ratyfikacji traktatów. Analiza porównawcza
oraz proponowane rozwiązania konstytucyjne / Z. Galicki, (94.11.03), s. 12.
Porównanie 7 projektów konstytucji złożonych do Zgromadzenia
Narodowego w zakresie instytucji ochrony prawa i organów sprawiedliwości
I J. M. Karolczak, (94.11.29), s. 5.
Status prawny Komisji Wspólnej przedstawicieli Rządu RP i Konferencji
Episkopatu Polski w świetle istniejących regulacji ustawowych I B.
Witkowska, (94.11.09), s. 43.
Pracownicy zatrudnieni w ministerstwach i pobierane przez nich
wynagrodzenia 11. Galińska-Rączy, (94.11.16), s. 49.
INFORMACJE:
Informacja charakteryzująca główne kierunki zmian w Konstytucji od
1952 r. do 1994 r. (w szczególności w latach 1989 - 1994) I J. Mordwiłko,
(94.05.16), s. 56
Informacja w sprawie trybu i zasad tworzenia klubów parlamentarnych
oraz kół i zespołów poselskich / W. Sypniewski, (94.09.16), s. 66.
Informacja o liście intencyjnym I P. Krawczyk, (94.12.15), s. 68.
72.

Przepisy regulujące rynek reklam w Polsce / W. Kamiński, (94.11.05), s.
OPINE:

Pierwsze czytanie pilnego projektu ustawy, (94.10.03), s. 91. Skreślenie
wypowiedzi ze stenogramu, (94.11.29), s. 93. Interpelacje i zapytania
poselskie, (94.12.08), s. 94.
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Status Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski,
(94.11.17), s. 94.
Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku
z przejściem na ryczałt poselski, (94.10.07), s. 100.
Pełnienie przez posła funkcji prezydenta miasta lub burmistrza bądź
wójta gminy, (94.11.23), s.103.
O pieczęciach państwowych, (94.10.17), s. 103.
O wizerunku godła państwowego na blankietach, kopertach, biletach
wizytowych, (94.10.17), s. 107.
Pracownik administracji państwowej w organach gminy, (94.11.04), s.
110.
Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska, (94.12.08), s. 111.
W sprawie interpretacji art. 86 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o
ochronie i kształtowaniu środowiska, (94.11.22), s. 115.
O wykładni art. 7 ustawy z dnia 4 października 1991 r. o zmianie
niektórych
warunków
przygotowania
inwestycji
budownictwa
mieszkaniowego w latach 1991 - 1995 dokonywanej przez resort
budownictwa, (94.11.18), s. 117.
Zakres zwolnienia kombatantów z abonamentowych opłat telewizyjnych,
(94.12.07), s. 119.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości w przypadku
stowarzyszenia Aeroklub RP, (94.11.15), s. 120.
Pełnomocnik zarządu nie może pełnić funkcji członka rady nadzorczej
spółdzielni, (94.10.14), s. 123.
Podatek od nieruchomości należny od budynku, w którym prowadzona
jest działalność gospodarcza, (94.12.14), s. 126.
Wysokość kosztów uzyskania przychodów od honorariów dziennikarskich
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wypłacanych w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
(94.10.17), s. 127.
Ustalanie kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu domów
mieszkalnych, (94.12.19), s. 129.
W sprawie interpretacji art. 47 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, (94.11.19), s. 131.
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Nr 1(15)/95
Podtytuł: O uchwalaniu budżetu RP
EKSPERTYZY:
Konstytucyjne wymagania odnośnie do projektu ustawy budżetowej I L.
Garlicki, (93.02.12), s. 7.
W sprawie etapów postępowania legislacyjnego dla projektu ustawy
budżetowej IJ. M. Karolczak, (93.12.21), s. 11.
W sprawie dopuszczalności odrzucenia projektu ustawy budżetowej w
całości (w I czytaniu) I J. Wachnicki, (93.11.20), s. 13.
W sprawie dalszego trybu procedowania nad projektem ustawy
budżetowej na 1995 rok (w świetle zapowiadanego przez P. Prezydenta
skierowania do Trybunatu Konstytucyjnego ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r.
o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz
ewentualnej odmowy podpisania ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o
kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej) I
P. Sarnecki, (94.12.15), s. 14.
Dopuszczalność autopoprawki do projektu ustawy budżetowej,
polegającej na wprowadzeniu rozwiązań z wcześniejszych projektów ustaw
około-budżetowych /P. Sarnecki, (94.12.19), s. 19.
O trybie uchwalania ustawy budżetowej - z punktu widzenia uprawnień
Prezydenta IB. Szepietowska, A Szmyt, (94.04.12), s. 25.
Termin uchwalenia budżetu w związku z prawem Prezydenta RP do
rozwiązania Sejmu IP. Sarnecki, (94.11.08), s. 30.
Wzajemna relacja art. 21 ust. 3 oraz art. 21 ust. 4 Małej Konstytucji I P.
Sarnecki, (95.01.06), s. 33.
W sprawie interpretacji terminu «nieuchwalenie ustawy budżetowej» w
świetle art. 21 ust. 3 i ust. 4 Małej Konstytucji / B. Szepietowska, (95.02.05),
s. 39.
W sprawie dopuszczalności zastosowania pilnego trybu ustawodawczego
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do uchwalania ustawy nowelizującej ustawą budżetową / L. Garlicki,
(93.11.06), s. 41.
Procedura uchwalania budżetu w projektach Konstytucji RP J. M.
Karolczak, (94.12.13), s. 45.
W sprawie możliwości wydłużenia trzymiesięcznego terminu prac Sejmu
nad budżetem Państwa IB. Szepietowska, (94.04.15), s. 54.
Kalendarz procesu tworzenia budżetu państwa w wybranych krajach I
Wł. B. Sztyber, (94.05.11), s. 60.
Zakres kompetencji parlamentu i rządu wobec finansów państwa, (budżet,
fundusze celowe, agencje) na podstawie unormowań konstytucyjnych w
wybranych państwach / B. Szepietowska, (95.03.05), s. 77.
W sprawie rozwiązania parlamentu z powodu nieuchwalenia ustawy
budżetowej na podstawie unormowań konstytucyjnych w wybranych
państwach IB. Szepietowska,, (95.03.06), s. 87.
Art. 20 ust. 4 Małej Konstytucji w kontekście dyskusji poselskiej / J. M.
Karolczak, (94.12.08), s. 92.
W sprawie relacji między parlamentem, rządem i bankiem centralnym na
przykładzie unormowań konstytucyjnych w wybranych państwach I B.
Szepietowska, (95.03.05), s. 94.
Numer nie zawiera informacji ani opinii prawnych.
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INNE PUBLIKACJE BSE Z ZAKRESU PRAWA
Seria "Informacje BSE":
Adopcja, (J. Szymańczak), IX/92, 10 s., nr 70.
Adopcja zagraniczna. Zagadnienia prawne i społeczne, (J. Szymańczak),
111/95, 17 s., nr 305.
Alimentacja dzieci - problem społeczny i zadanie dla polityki socjalnej
państwa, (J. Szymańczak), 111/94, 8 s, nr 193.
Bank Centralny w krajach zachodnich i pozycja Szefa Banku Centralnego
w świetle nowelizacji prawa bankowego, (W. Rutkowski), V/94, 15 s., nr
209.
Budżet państwa. Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia, (H. Kuzińska),
XII/92, 5 s., nr 96.
Działalność gospodarcza gmin; aspekt prawny, (M. Sosnowski), XII/93,
3 s., nr 167.
Finansowanie partii politycznych, (Niemcy, Austria, Szwecja, Włochy,
Kanada), (O. Gedymin), VII/94, 23 s., nr 235.
Finansowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego - stan
prawny na dzień 20 maja 1992 r., (M. Wiśnicka-Hińcza), V/92, 8 s., nr 42.
Fundusze parabudżetowe w Polsce, (H. Kuzińska), XI/94, 7 s., nr 277.
Gospodarka odpadami w Polsce. Klasyfikacja odpadów i formy ich
składowania, (E. Berkowska, R. Kijak), VII/92, 9 s., nr 52.
Gospodarka odpadami w Polsce. Magazynowanie odpadów w kraju i na
świecie, (E. Berkowska, R. Kijak), VII/92, 9 s., nr 51.
Gwarancje depozytów bankowych w Polsce na
międzynarodowych, (Z. Szpringer), VII/94, 16 s., nr 231.

tle

rozwiązań

Informacja na temat zgodności prawa krajowego z prawem
wspólnotowym, (G. Rysiak, M. Biernat, J. Adamiec, J. Karolczak), XII/93, 6
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s., nr 159.
Informacja o poselskich projektach ustaw: "O zawodzie pielęgniarki"
(Druk Sejmowy nr 139) i "O zawodzie położnej" (Druk Sejmowy nr 140), (G.
Ciura), VI/94, s. 6 s., nr 221.
Instytucja Rzecznika Praw Dzieci na świecie, (J. Szymańczak), X/93, 12
s., nr 137.
Instytucja Skarbu Państwa we Francji, (Wł. B. Sztyber), IV/94, 12 s., nr
202.
Izby rolh z, (D. Stankiewicz), VIII/94, 15 s., nr 238.
Kalendarz procesu tworzenia budżetu państwa w wybranych krajach,
(Wł. B. Sztyber), VI/94, 16 s., nr 222.
Kalendarz spraw i rozstrzygnięć dla nowo ukonstytuowanego Sejmu, (L.
Garlicki), X/93, 4 s., nr 134.
Kilka uwag o projekcie ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym,
(W. Pawełko), VI/94, 5 s., nr 218.
Kontrasygnata i brak kontrasygnaty w świetle Małej Konstytucji na
przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, (P. Sarnecki), VI/94, 10 s.,
nr 211.
Konwencja Ramowa Rad)' Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych,
(S. Łodziński), 11/95, 25 s., nr 293.
Kupiec rejestrowy, (P. Krawczyk, J. Chełmiński), XII/93, 7 s., nr 155.
Kwestia niezależności Banku Centralnego, (Z. Szpringer, J. Żyżynski),
V/94, 10 s., nr 208.
Lobbing we Wspólnocie Europejskiej na tle przemian strukturalnych i
politycznych ostatnich lat, (E. Karpowicz), V/94, 6 s., nr 206.
Lobbing w Kanadzie, (R. Nowakowski), IV/94, 2 s., nr 199.
Lobbing w Stanach Zjednoczonych. Główne zasady funkcjonowania, (E.
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Karpowicz), IV/94, 6 s., nr 198.
Lobbing w Stanach Zjednoczonych. Zarys problematyki, (D. Łukasz),
IV/94, 4 s., nr 197.
Metody i rodzaje głosowania, (J. M. Karolczak), IV/92, 4 s., nr 29.
Nadzór państwa nad działalnością ubezpieczeniową w ustawodawstwie
państw członkowskich EWG, (B. Homa), XI/93, 10 s., nr 151.
Ocena zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD z 11.06.1994 r.
skierowanego do Prezydium Sejmu RP, (G. Rysiak), VI/94, 2 s., nr 223.
Ocena zasadności wniosku o przedłożenie pierwszego czytania projektu
ustawy o ratyfikacji konkordatu, (P. Sarnecki), VI/94, 3 s., nr 226.
Ochrona konsumenta w Polsce - stan na dzień dzisiejszy (J. Chełmiński),
XII/93, 4 s., nr 165.
Ochrona własności intelektualnej w świetle Traktatu Polska - USA, (J.
Karolczak), XI/93, 9 s., nr 148.
OECD - Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego. Geneza,
cele, działalność, struktura, kontakty z Polską. (J. Adamiec), VIII/94, 14 s.,
nr 236.
Omówienie i ogólna ocena zmian przewidzianych w projekcie ustawy o
zmianie ustawy Kodeks pracy, (I. Galińska-Rączy), VII/94, 19 s., nr 230.
Opinia o poselskim projekcie ustawy Karta Praw Pacjenta (Druk
Sejmowy nr 160), (J. Hrynkiewicz), VI/94, 3 s., nr 228.
Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, (M. Wiśnicka -Hińcza),
XI/93, 3 s., nr 153.
Opinia w sprawie zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD o
przełożenie I czytania projektu ustawy o ratyfikacji konkordatu, (Z. Galicki),
VI/94, 5 s., nr 224.
Opinia w sprawie zasadności wniosku Klubu Parlamentarnego SLD z
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11.06.1994 r. w sprawie przełożenia I czytania projektu ustawy ratyfikacyjnej
(Druk Sejmowy nr 327), (A. Szmyt), VI/94, 6 s., nr 225.
Opodatkowanie dochodów z kapitału, giełdy w krajach zachodnich i w
Polsce, (J. Żyżyński), 11/94, 8 s., nr 186.
Organizacja i finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach
EWG, (G. Ciura), V/93, 8 s., nr 132.
63.

Państwo prawne - jego cechy i kryteria, (W. Sokolewicz), VIII/92, 4 s., nr

Państwowy nadzór nad działalnością banków, (M. Wiśnicka-Hińcza),
XI/93, 9 s., nr 145.
Parlamentarny korporacjonizm - grupy interesu w niemieckim systemie
politycznym, (S. Łodziński), 20 s., nr 216.
Parlament Republiki Litewskiej, (S. Gregorowicz), X/92, 6 s., nr 77.
Podatek od wartości dodanej (VAT) towarów i usług, (H. Kuźmińska, A.
Maliszewska), VI/92, 5 s., nr 45.
Podstawowe postanowienia traktatu z Maastricht i proces jego
ratyfikacji, (J. Adamiec), XII/93, 4 s., nr 156.
Podstawowe postanowienia Traktatu z Maastricht, (J. Adamiec), XII/92,
6 s., nr 86.
Podstawy ustroju konstytucyjnego Białorusi, (E. Toczek), V/95, 9 s., nr
313.
Podziały terytorialne. Geneza, typy, zasady tworzenia, (J. Lang), 1/94, 10
s., nr 181.
Prawne i społeczne aspekty przerywania ciąży w wybranych krajach
Europy i w Stanach Zjednoczonych, (E. Karpowicz), 1/91, 36 s., nr 1.
Prawne podstawy funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, (J.
Wachnicki), XI/93, 6 s., nr 150.
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Prawo autorskie w pracach Sejmu I kadencji, (J. M. Karolczak, J.
Konecka), XI/93, 22 s., nr 147.
Prawo polskie a normy EWG, (Z. Galicki), V/92, 10 s., nr 33.
Problemy związane z narkomanią w prawie międzynarodowym, (D.
Andrejew-Frączek), VII/1992, 6 s., nr 59.
Propozycje ochrony zasobów wodnych w Polsce, (E. Berkowska, J.
Głowacki), VII/92, 7 s., nr 53.
Przedsiębiorstwo komunalne, (P. Krawczyk), XII/93, 10 s., nr 146.
Przegląd rozwiązań prywatyzacyjnych, (Zespól Opinii Społeczno Ekonomicznych), X/92, 22 s., nr 73.
Przemoc wobec kobiet, (J. Szymańczak), XI/94, 8 s., nr 261.
Przestępczość nieletnich, (J. Szymańczak), VI/94, 7 s., nr 220.
Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności, (Z. Galicki), V/92, 8 s., nr 38.
Realizacja polityki integracyjnej w krajach członkowskich Unii
Europejskiej i w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Akty prawnoinstytucjonalne, (J. Adamiec), XII/94, 30 s., nr 290.
Regulacja prawna dotycząca kredytowania spółdzielczego budownictwa
mieszkaniowego, (W. Wojnowska-Ciodyk), 111/93, 6 s., nr 118.
Rola Kongresowej Służby Badawczej w obsłudze prawnej Kongresu USA,
(Z. Monkiewicz), IX/92, 6 s., nr 71.
Rola parlamentu w planowaniu budżetu obronnego w Wielkiej Brytanii,
(M. Mróz), 11/95, 20 s., nr 294.
Różnice proceduralne pomiędzy Izbą Reprezentantów i Senatem Stanów
Zjednoczonych, (przekład), IV/92, 4 s., nr 27.
Skarb Państwa w dwudziestoleciu międzywojennym, (H. Kuzińska),
IV/94, 8 s., nr 201.
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Specjalne strefy ekonomiczne w świecie, (Z. Wołodkiewicz-Donimirski),
IX/94, 7 s., nr 250.
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, (B. Petz), X/94, 8 s., nr
252.
Spółki pracownicze. Prywatyzacja poprzez leasing, (B. Petz), 11/94, 10 s.,
nr 183.
Stan prac nad Traktatem Europejskiej Karty Energetycznej, (J. Jeziorski),
XI/93, 12 s., nr 142.
Status przedsiębiorstwa państwowego w Polsce w dwudziestoleciu
międzywojennym, (J. Chełmiński), IV/93, 29 s., nr 125.
Status, rola i miejsce organizacji pozarządowych realizujących zadania z
zakresu polityki społecznej państwa, (B. Kłos), VII/94, 15 s., nr 232.
Systemy wyborcze, (J. Dobroczyński), XII/92, 21 s., nr 87.
Ubezpieczenia zdrowotne, (G. Ciura), VIII/92, 4 s., nr 65.
Ustawodawstwo Unii Europejskiej wobec szkodliwego oddziaływania
transportu na środowisko, (M. Sobolewski), X/94, 16 s., nr 255.
Uwagi do projektu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, (H.
Żebrowska-Rasz), 1/1993, 6 s., nr 109.
Uwagi do projektu ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Druk Sejmowy nr 617 z dnia 20 września 1994
r.), (B. Kłos), X/94, 6 s., nr 257.
Uwagi pozarządowego projektu o odpadach, (A. K. Stańczyk), VII/92, 14
s., nr 54.
Uwagi odnośnie projektów ustawy o Państwowym Monopolu
Spirytusowym (druki sejmowe 384 i 488), (A. Koronowski), IX/94, 17 s., nr
247.
Uwagi w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o
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przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Druk Sejmowy nr 381), (A.
Koronowski), VIII/94, 5 s., nr 240.
Wokół ustawy reprywatyzacyjnej, (B. Petz), VI/94, 16 s., nr 213.
Wolne obszary celne w Polsce, (Z. Wołodkiewicz-Donimirski), VIII/94,
11 s., nr 239.
W sprawie tzw. gruntów warszawskich, (M. Sosnowski),III/93, 3 s., nr
116.
Zamówienia publiczne, (E. Czerwińska, P. Krawczyk), 1/94, 8 s., nr 172.
Zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych, (T. Lewandowska), X/93,
10 s., nr 138.
Zasiłki chorobowy, porodowy, macierzyński, opiekuńczy i pogrzebowy
(opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 368 z dnia 8 kwietnia 1994 r.), (B.
Kłos), VII/94, 13 s., nr 234.
Zestawienie praw i obowiązków posła, (DKP), XII/91, 19 s., nr 14.
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Seria "Raporty BSE":
Analiza projektów ustaw będących przedmiotem prac sejmowych (do dnia
6.09.1994 r.), (J. Konecka-Dobrowolska), X/94, 30 s., nr 65.
Aspekty ekonomiczne trzeciego rozszerzenia Wspólnot Europejskich.
Możliwości porównań z sytuacją Polski, (J. Adamiec), X/93, 14 s., nr 51.
Drugi obieg w gospodarce polskiej, (J. Jeziorski), XI/92, 21, nr 26.
Ilościowa analiza projektów ustaw (I Kadencja Sejmu RP - stan na dzień
30.X.1992 r.), (Zespół Opinii Prawnych), XI/92, 14, nr 28.
Ilościowa analiza projektów ustaw, (I Kadencja Sejmu RP), (Zespół
Opinii Prawnych), IV/93, 17 s., nr 39.
Ilościowa analiza projektów ustaw. I kadencja Sejmu RP, (Zespół Opinii
Prawnych), VIII/93, 40 s., nr 48.
Interpelacje i zapytania w świetle prawa poselskiego i wybranych państw
europejskich, (J. M. Karolczak, J. Mordwiłko), III/93, 12 s., nr 37.
Kredytowanie spółdzielczego budownictwa
Wojnowska-Ciodyk), X/93, 12 s., nr 50.

mieszkaniowego,

(W.

Liberalizacja cen, publiczna kontrola rynku i ochrona konsumentów we
Francji, (W. B. Sztyber), II/93, 16 s., nr 35.
Migracje zagraniczne w Polsce - rozmiary, struktura, problemy prawne i
społeczne, (S. Łodzinski), XII/94, 38 s., nr 66.
Opodatkowanie dochodów z kapitału, giełdy w krajach zachodnich i w
Polsce, (J. Żyźyński), II/94, 12 s., nr 60.
Parlament Litwy, (S. Łodzinski), X/93, 22 s., nr 49. Parlament Republiki
Estońskiej, (M. Mróz), X/93, 23, nr 33.
Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach
1989 - 1993 na tle rozwiązań prawnych obowiązujących w państwach
europejskich i regulacji przygotowywanych nr 55. w ramach prac Rady
Europy, (S. Łodzinski), I/94, 23.
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Prawno-międzynarodowa ochrona uchodźców
wewnętrzne, (Z. Galicki), XII/94, 17 s., nr 67.

a

polskie

prawo

Problemy ustrojowe i gospodarcze Ukrainy, (E. Toczek), VIII/94, 13 s.,
nr 62.
Przemysł tytoniowy a zagadnienie monopolu państwowego, (E.
Czerwińska, A. Koronowski, D. Stankiewicz), VII/94, 21 s., nr 61.
Rada Najwyższa Białorusi, (E. Toczek), 11/93, 21 s., nr 36.
Rada Najwyższa Republiki Łotewskiej, (D. Łukasz), V/93, 20 s., nr 44.
Rozporządzenie z mocą ustawy (na tle "Małej Konstytucji" z 17.X.1992
r.), (L. Garlicki), IV/93, 23 s., nr 41.
Struktura narodowościowa Polski i polityka wobec mniejszości w latach
1989 - 1992, (S. Łodziński), VII/92, 21 s., nr 22.
52.
69.

System bankowy w procesie transformacji, (J. Żyżyński), XI/93, 21 s., nr
System parlamentarny Federacji Rosyjskiej, (E. Toczek), II/95, 51 s., nr

Ubezpieczenia społeczne w Polsce, Generalne problemy i zakres
koniecznych reform, (J. Hrynkiewicz, T. Krynicka), IX/92, 21 s., nr 25.
Współpraca nadgraniczna w strefie Morza Bałtyckiego, (aspekty
polityczne, gospodarcze i prawne), (Z. Galicki, J. Jeziorski), V/93, 18 s., nr
43.
Wybrane problemy regulacji prawnej przestępczości gospodarczej, (Z.
Monkiewicz, Z, Nizińska), XII/93, 29 s., nr 54.
Założenia i główne kierunki nowelizacji ustawy z 31 lipca 1985 r. o
obowiązkach i prawach posła, (J. Lang, J. Mordwiłko, W. Muszalski), II/93,
7 s., nr 34.
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Seria "Materiały i Dokumenty":
Deklaracje ministrów spraw zagranicznych Francji, Polski i Niemiec z
Weimaru i Bergerac, (J. Dobroczyński), III/93, 7 s., nr 76.
Dokumenty z rzymskiej sesji NATO, (R. Nowakowski), I/92, 31 s., nr 3.
Dotychczasowe regulacje i dokumenty dotyczące używania tytoniu, (D.
Andrejew-Frączek), I/93, 9 s., nr 55.
Etyka zawodowa w administracji państwowej: honoraria, podarunki i
podróże, (tłum. J. Karolczak), IV/94, 10 s., nr 125.
Etyka zawodowa w Kongresie: honoraria, podarunki, podróże, (Zespół
Przekładów), IV/94, 26 s., nr 124.
Europejskie ustawodawstwo spółdzielcze Część I, (J. Chełmiński), I/94,
116 s., nr 113.
Europejskie ustawodawstwo spółdzielcze Część II, (J. Chełmiński), I/94,
107 s., nr 114.
Gminy miejskie i instytucje użyteczności publicznej - doświadczenia
amerykańskie, (tłumaczenie), XII/93, 3 s., nr 109.
Instytucje Unii Europejskiej, (Sekcja Spraw Międzynarodowych), XII/92,
9 s., nr 44.
Jak obywatel może wyrobić sobie pogląd? Stosunek Niemieckiego
Bundestagu do transmisji telewizyjnych, (H. Bauerlein), V/93, 14 s., nr 84.
90.

Kanadyjska Izba Gmin a telewizja, (Zespół Przekładów), VIII/93, 7 s., nr
Kanadyjska ustawa z 1988 r. o rejestracji lobbystów, IV/94, 4 s., nr 134.

81.

Komunalne kasy oszczędności we Francji, (W. Sztyber), IV/93, 12 s., nr

Kongres i Konstytucja Stanów Zjednoczonych, (W. Oleszek), II/92, 5 s.,
nr 6.
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Konkordat w 1993 r. a konkordat z 1925 r. na tle prawa polskiego, (G.
Rysiak), VI/94, 45 s., nr 135.
Konstytucja Federacji Rosyjskiej, (przekład A. Kubik), I/94, 37 s., nr 112.
Lobby - piąta władza, (Zespół Przekładów), IV/94, 13 s., nr 123.
Mieszkalnictwo w świetle praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich i w
świetle badań GUS, (zbiorowa), II/94, 58 s., nr 120.
Między tranzytem, azylem a imigracją. Prawne i instytucjonalne
konsekwencje zjawiska niedobrowolnych migracji, (T. Kuba-Kozłowski),
XII/94. 10 s., nr 142.
Na czyn. polega umowa franchisingowa, (opr. E. Czerwińska, P.
Romaniuk), IV/95, 29 s., nr 148.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych, (D. Stankiewicz), IV/94, 12 s., nr
40A
Ochrona praw mniejszości narodowych w pracach Rady Europy, KBWE i
ONZ, (S. Łodziński), XII/93, 26 s., nr 121.
Organizacja i system prawny lokalnych usług publicznych we Francji,
(tłumaczenie), XII/93, 9 s., nr 110.
Parlament i telewizja we Francji, (tłum. D. Łukasz), V/93, 5 s., nr 85.
Podział kompetencji w sprawach wojskowych, (tłum. H. KlugielKrólikowska), V/94, 57 s., nr 131.
Polska - EWG. Podstawowe akty prawne. (Traktat Rzymski, Jednolity akt
europejski, Umowa o współpracy gospodarczej i handlowej między Polską a
EWG), (J. Adamiec), s.122 s., nr 5.
Prawne aspekty mniejszości narodowych w Polsce, (S. Łodziński),
XII/92, 60 s., nr 52.
Problem prawny ochrony lokatorów mieszkań w domach stanowiących
własność prywatną w II Rzeczypospolitej, (J. Chełmiński), IIl/93, 20 s., nr 69.
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Problemy prawne dotyczące mieszkań własnościowych, (opr. J.
Chełmiński), III/93, 29 s., nr 68.
Projekt Europejskiej Konwencji o Ochronie Mniejszości oraz Projekt
Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych, I/94, 22 s., nr
117.
Przedsiębiorstwa komunalne w Republice Federalnej Niemiec - podstawy
prawne i struktury organizacyjne, (tłumaczenie), XII/93, 22 s., nr 111.
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu
Administracyjnego w zakresie funkcjonowania Ustawy o Samorządzie
Terytorialnym, (M. Sosnowski), II/94, 30 s., nr 119.
Readmisja osób w świetle analizy porównawczej umów i porozumień
międzypaństwowych zawartych przez Polskę, (W. Adamiczyk), XII/94, 20 s.,
nr 144.
Referaty wygłoszone na seminarium w dniu 1 grudnia 1992 r. «Status
posła na Sejm RP», (praca zbiorowa), II/93, 33 s., nr 61.
Regiony transgraniczne w Europie: struktura, lokalizacja, cele, (Sekcja
Spraw Międzynarodowych), III/93, 78 s., nr 66.
Regiony transgraniczne z udziałem
Międzynarodowych), III/93, 49 s., nr 65.

Polski,

(Sekcja

Spraw

Regulamin Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Parlamentu
Federacji Rosyjskiej, (Zespół Przekładów), VIII/94, 54 s., nr 138.
Reprezentacja interesów grupowych wobec ciał parlamentarnych, (J.
Adamiec), 1/95, 27 s., nr 147.
Stan ustawodawstwa RP w sprawach konsumenckich, (D. Stankiewicz),
XI/93, 23 s., nr 101.
Status Kościołów i związków wyznaniowych w III Rzeczypospolitej, (G.
Rysiak), VI/94, 96 s., nr 136.
Status posła. Wybór opinii BSE, (praca zbiorowa), II/93, 45 s., nr 60.
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Stenogram dyskusji na seminarium "Status posła" na Sejm luty 1993,
II/93, 20 s., nr 62.
Tekst konwencji o likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, (J.
Szymańczak), V/94, 50 s., nr 129.
Transmisje obrad parlamentarnych w Hiszpanii, Szwecji i we Włoszech,
(opr. D. Łukasz), IIl/93, 8 s., nr 73.
Transmisje telewizyjne z Izby Reprezentantów Parlamentu Australii,
(tłum. J. Karolczak), IIl/93, 3 s., nr 70.
Transmisje telewizyjne z Izby Reprezentantów USA, (opr. D. Łukasz), 11
s., nr 71.
Transmisje z obrad Izby Gmin, (opr. D. Łukasz), III/93, 16 s., nr 72.
Trójkąt Wyszehradzki, (R. Nowakowski), 11/92, 18 s., nr 7.
Ubezpieczenia społeczne - część I, Dokumenty Międzynarodowej
Organizacji Pracy oraz Europejska Karta Społeczna, (Sekcja Polityki
Społecznej), IX/92, 78 s., nr 24.
Ubezpieczenia społeczne - część II, Europejski Kodeks Zabezpieczenia
Społecznego oraz przykład z ustawodawstwa europejskiego - ustawa
węgierska, (Sekcja Polityki Społecznej), IX/92, 96 s., nr 25.
22.

Ubezpieczenia zdrowotne, (Sekcja Polityki Społecznej), VIII/92, 24 s., nr

Układy o podstawach współpracy między Polską a CSRF i Węgrami,
(wybór: R. Nowakowski), VI/92, 24 s., nr 10.
Ukraina in statu nascendi (Apel Rady Najwyższej Ukrainy do
parlamentów i narodów świata), (S. Gregorowicz), I/92, 9 s., nr 2.
Ustawa o zapobieganiu narkomanii Dorobek dyskusji nad projektem.
Nowelizacje i przepisy wykonawcze, (wybór: D. Andrejew-Frączek), VII/92,
28 s., nr 16.
Ustawodawstwo państw członkowskich EWG - ubezpieczenia, (B. Homa),
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XI/93, 92 s., nr 104.
Ustawy o lobbingu, IV/94, (Zespół Przekładów), IV/94, 28 s., nr 126.
Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych (wybór), I/94, 63 s., nr
116.
Wielopartyjny system na Węgrzech 1985 - 1991, (E. Kovacs, J. Kiss),
VI/92, 51 s., nr 13.
Wybór aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących cudzoziemców w
Polsce, (S. Łodziński), XII/94, 88 s., nr 143.
Wybrane projekty ustaw, ekspertyzy i komentarze dotyczące skarbu
państwa w Polsce, (B. Sztyber), IV/94, 110 s., nr 127.
Wytyczne Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych
w sprawie ochrony konsumentów, Federacja Konsumentów, Warszawa 1991,
(D. Stankiewicz), XI/93, 13 s., nr 100.
Zagadnienia ochrony własności intelektualnej w prasie polskiej, (J.
Karolczak), XI/93, 30 s., nr 99.
Seria "Informacje i Opinie BSE" (infopaki):
Cudzoziemcy w Polsce - prawne i społeczne aspekty migracji
zagranicznych w Polsce, IP - 48 S.
Fundusze celowe, IP - 49 S.
Konkordat w 1993 r. a Konkordat z 1925 r. na tle prawa polskiego, IP44 P.
Mniejszość narodowe, IP - 19 M.
Mniejszości narodowe, IP - 39 S.
Prawo autorskie, IP - 31 P.
Przedsiębiorstwo komunalne, IP - 37 P.
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Relacje i transmisje z obrad parlamentarnych, IP - 23 M.
Skarb Państwa, IP - 43 G.
Status posła, IP - 15 P.
Traktat z Maastricht, IP - 18 M.
Wybrane problemy stowarzyszenia Polski z EWG, część J, IP - 2 G.
Wybrane problemy stowarzyszenia Polski z EWG, część II, IP - 3 G.
Seria "Ekspertyzy wykonane na zlecenie BSE":1
Kontrasygnata i brak kontrasygnaty w świetle Małej Konstytucji na
przykładzie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, (P. Sarnecki), VI/94, 10 s.,
nr 26.
Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustaw: Prawo budżetowe, o
samorządzie terytorialnym oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych, (H. Sochacka-Krysiak), X/94, 3 s., nr 27.
Opinia o projekcie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, (M. Safjan),
II/94, 9 s., nr 24.
Opinia prawna na temat projektów ustaw o zmianie ustawy o
adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk nr 289) oraz prawo o adwokaturze (Druk Sejmowy nr 531), (R. Sadurska), XI/94, 11 s., nr
47.
System demokracji politycznej a wolność środków masowego przekazu,
(W. Sadurski), V/93, 6 s., nr 13.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody związane z ruchem tych pojazdów poza granicami
kraju - ubezpieczenie zielonej karty, (B. Just, M. Barcicka), XI/93, 5 s., nr 15.
1

"Ekspertyzy wykonane na zlecenie BSE" powstawały jako materiały
zamówione przez Biuro Studiów i Ekspertyz u specjalistów spoza
Biura.
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Uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw regulujących
zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw, (I. Bolkowiak), XI/92,
5 s., nr 8.
Zwięzła koncepcja organizacji polskich ubezpieczycieli OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych dla celów systemu zielonej karty, (B. Just, M.
Barcicka), XI/93, 3 s., nr 16.
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DRUKI ZWARTE
Prawa i obowiązki posła, (praca zbiorowa), Biuro Studiów i Ekspertyz,
Kancelaria Sejmu, Warszawa 1993, 79 s.
Poseł jako ustawodawca, (praca zbiorowa), Biuro Studiów i Ekspertyz,
Kancelaria Sejmu, Warszawa 1993, 132 s.
Odpowiedzialność parlamentarna Rządu RP (votum zaufania, votum
nieufności, absolutorium), Wojciech Sokolewicz, Biuro Studiów i Ekspertyz,
Kancelaria Sejmu, Warszawa 1993, 125 s.
Immunitet parlamentarny w państwach członkowskich Wspólnoty
Europejskiej i w Parlamencie Europejskim, Parlament Europejski, Dyrekcja
Generalna ds. Badań, przekład: Zespół Przekładów Biura Studiów i
Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu,
Warszawa 1993, 141 s.
Rolnictwo polskie wobec procesu integracji ze Wspólnotami Europejskimi
Raport przygotowany dla Parlamentarnej Komisji Wspólnej Rzeczypospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej:
Zeszyt 1: Polityka wobec rolnictwa i wsi w świetle procesów
dostosowujących rolnictwo polskie do, warunków Unii Europejskiej - sfera
regulacyjna, Paweł Czechowski, Konrad Marciniuk, Ewa Przybylska, Biuro
Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1995, 77 s.
Zeszyt 2: Przemiany agrarne w Polsce w świetle stowarzyszenia Polski z
Unią Europejską, Elżbieta Berkowska, Hanna Rasz, Dorota Stankiewicz,
Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1995, 72 s.
Zeszyt 3: Uwarunkowania procesu integracji polskiego rolnictwa z Unią
Europejską, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Biuro
Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1995, 16 s.
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Seria "Konferencje i Seminaria":
Restytuowanie komunalnych kas oszczędności w polskim systemie
prawnym. Dyskusja na seminarium zorganizowanym w dniu 27 kwietnia
1993 r. (Sejm I kadencji) przez Komisję Samorządu Terytorialnego, Komisję
Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów oraz Komisję Ustawodawczą
przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Biuro Studiów i Ekspertyz,
Kancelaria Sejmu, Warszawa 1993, T. I, 82 s.
Dwa lata umowy stowarzyszeniowej Polska - Wspólnoty Europejskie.
Materiały z seminarium dla posłów Sejmu II kadencji (14 XII 1993 r.), Biuro
Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1994, T. II, 222 s.
Ochrona pracy a przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce. Materiały
z konferencji dla posłów Sejmu II kadencji (19 V 1994 r.), Biuro Studiów i
Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1994, T. III, 262 s.
Rola i zadania kontroli skarbowej w wybranych krajach zachodnich.
Materiały z seminarium dla posłów Sejmu II kadencji (7 VI1994 r.), Biuro
Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 1994, T. IV, 152 s.
Transport a ochrona środowiska. Materiały z seminarium
zorganizowanego w dniu 27 IX 1994 r. przez Komisję Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisję Transportu, Łączności, Handlu i
Usług oraz Biuro Studiów i Ekspertyz, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria
Sejmu, Warszawa 1994, T. V, 430 s.
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Materiały z konferencji
zorganizowanej w dniu 19 X 1994 r. przez Komisję Administracji i Spraw
Wewnętrznych oraz Biuro Studiów i Ekspertyz, Biuro Studiów i Ekspertyz,
Kancelaria Sejmu, Warszawa 1994, T. VI, 150 s.
Status banku centralnego. Doświadczenia i perspektywy. Materiały z
konferencji zorganizowanej w dniu 29 XI 1994 r. przez Komisję Polityki
Gospodarczej Budżetu i Finansów oraz Biuro Studiów i Ekspertyz, Biuro
Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 1995, T. VII, 339 s.
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KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE:
A Parliamentary Research Organisation. The Proceedings of the
International Conference on Parliamentary Services in Central and Eastern
Europe (June 21 - 23, 1992 Warsaw - Pułtusk), Edited by: Przemysław
Grudziński and Wiesław Staśkiewicz, Chancellory of Sejm of the Republic of
Poland, Sejm Publishing Office, Warsaw 1992. 250 s.
Rules of procedure and parliamentary practice. The Proceedings of the
International Conference on Parliamentary Rules of Procedure and
Parliamentary Practice (Pułtusk, 8-11 may 1994), Edited by Danuta Łukasz
and Wiesław Staśkiewicz, Bureau of Research, Chancellory of the Sejm of
the Republic of Poland, Warsaw 1995, 280 s.

