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KOMUNIKATY
W celu sprawdzenia i opłacenia kary za pośrednictwem
bankowości elektronicznej, karty kredytowej lub
tradycyjnego przelewu bankowego należy wejść na
swoje elektroniczne konto czytelnika w katalogu on-line,
kliknąć przycisk: "Sprawdź i opłać karę w bibliotekach
UAM za pośrednictwem bankowości elektronicznej"
i postępować zgodnie ze wskazówkami.
Uwaga! Zaległości z kilku bibliotek nie można łączyć!
Każda biblioteka ma swoje konto. Minimalna kwota
zadłużenia - 50 gr.
***

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
przypomina o możliwości elektronicznej aktualizacji
adresu email, na który będą przychodziły powiadamiania
czytelników o realizacji zamówień magazynowych oraz
elektronicznych rezerwacji książek wypożyczonych.
W przypadku zamówień magazynowych - nasz system
poinformuje czytelników zarówno o pomyślnym
zrealizowaniu zamówienia, jak również o tym, iż
zamówienie z bliżej nieokreślonych powodów nie
zostało zrealizowane. W przypadku elektronicznych
rezerwacji - czytelnik zostanie poinformowany
o tym, iż zarezerwowana przez niego książka właśnie
została zwrócona do wypożyczalni i oczekuje na odbiór.
Informacje mailowe wysyłane będą na bieżąco.
Aktualizacji danych można dokonać zdalnie w Koncie
czytelnika, w katalogu elektronicznym.

ZAPRASZAMY

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
oferuje dostęp do niemieckiej bazy prawniczej Juris
Spectrum. Jest to wyspecjalizowana baza danych
zawierająca ponad 25 milionów powiązanych ze
sobą dokumentów z dziedziny prawa i ekonomii.
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W
celu
zapewnienia
kompleksowych,
wiarygodnych i zawsze aktualnych informacji Juris
Spectrum oferuje dostęp do dokumentów
z wszystkich gałęzi prawa, a także do pełnych
tekstów 19 tytułów czasopism. Baza zawiera
ponadto orzecznictwo i prawo federalne,
komentarz BGB, prawo europejskie i EUR-Lex,
odniesienia bibliograficzne, raporty, przepisy
administracyjne, a także decyzje sądów,
wiadomości i informacje prasowe.
Baza dostępna jest po zalogowaniu się do systemu
HAN ze strony internetowej:
http://bu-169.bu.amu.edu.pl/han/juris-spectrum/

NOWOŚCI
Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą
najnowszych publikacji książkowych dostępnych
w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji
UAM.

KSIĄŻKI
RA 129646
Mediacje gospodarcze / pod red. Aleksandra Binsztoka.
Wrocław : cop. 2015
RA 129647 RA 129648
Europejska Unia Bankowa / red. nauk. Małgorzata Zaleska.
Warszawa : 2015
RA 129649
Fundusz sołecki : komentarz do Ustawy z 21 lutego 2014 r.
oraz wzory dokumentów / Rafał Trykozko. Warszawa : 2014
RA 129650
Prawo pracy : wzory pism z komentarzem / Ewa
Tomaszewska. Warszawa : 2014
RA 129651
Samorząd terytorialny w III Rzeczpospolitej Polskiej :
odbudowa i jej efekty / Radosław Kamiński. Łódź : 2014
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RA 129652
Prawa i obowiązki radnego : poradnik na kadencję 2014-2018 /
Zdzisław Majewski [et al.]. Warszawa : 2014
RA 129653
Bezpieczeństwo : współczesne wymiary / red. nauk. Joachim
Osiński. Warszawa : 2014
RA 129654
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych /
Andrzej Polaszek, Bartosz Rosada. Wrocław : 2014
RA 129655
Zniesienie współwłasności rzeczy i praw w drodze sprzedaży
publicznej / Jarosław Świeczkowski. Gdańsk : 2013
RA 129656
System zamówień publicznych w Polsce / Agata ZdebelZygmunt, Jarosław Rokicki. Warszawa : 2014 - Stan prawny
na dzień 19 października 2014 r
RA 129657
Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych /
Eliza Grabowska-Szweicer, Marcin Meducki. Wrocław : 2014 [Wyd. 2], stan prawny na 1 października 2014 r
RA 129658 RA 129659
Wspólne prawo majątkowe małżeńskie dla Unii Europejskiej :
stan integracji - perspektywy / Anna Stępień-Sporek. Gdańsk :
2014
RA 129660 RA 129661
Kerly's law of trade marks and trade names / by James Mellor
[et al.] ; consulting editors Robin Jacob, David Kitchin. London
: cop. 2011 - 15 th ed
RA 129666
Agonia Europy / María Zambrano ; przeł. Maria Fogler.
Warszawa : 2014
RA 129667
Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez
masowych i zgromadzeń publicznych / Jarosław Struniawski.
Szczytno : 2014
RA 129668 RA 129669
Dyrektywy sądowego wymiaru kary : pokłosie X Bielańskiego
Kolokwium Karnistycznego / pod red. Jarosława Majewskiego.
Warszawa : 2014
RA 129670
Izba Lordów w parlamentaryzmie brytyjskim / Łukasz Danel.
Warszawa : 2014
RA 129671 RA 129672
Partnerstwa w sferze publicznej / red. nauk. Anna Kołomycew,
Bogusław Kotarba. Warszawa : 2014
RA 129673
Partycypacja obywatelska : od teorii do praktyki społecznej /
red. nauk. Anna Przybylska, Anna Giza. Warszawa : 2014
RA 129674
Praktyczne aspekty wykorzystania symulatora działań policji
w sytuacjach kryzysowych / Mariusz Dąbrowski, Grzegorz
Gudzbeler, Andrzej Urban. Szczytno : 2014
RA 129675
System konstytucyjny Słowacji / Grzegorz Chmielewski.
Warszawa : 2014
RA 129678 RA 129679
Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze
niepieniężnym / Jan Olszanowski. Wrocław : 2014 - Stan
prawny na 1 kwietnia 2014 r
RA 129680
Odrzucenie oferty wykonawcy : vademecum / Eliza
Grabowska-Szweicer [et al.]. Wrocław : 2014
RA 129681
Partnerstwo Wschodnie 2009-2014 : geneza, funkcjonowanie,
uwarunkowania / Agnieszka K. Cianciara. Warszawa : 2014
RA 129682
System euroatlantycki w wielobiegunowym świecie : próba
prognozy / Józef M. Fiszer [et al. ; Zakład Europeistyki
Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk]
Warszawa : 2014

CZASOPISMA

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
informuje, iż repozytorium AMUR oferuje otwarty
dla wszystkich dostęp do pełnych tekstów
artykułów następujących czasopism: Czasopismo
Prawno-Historyczne
(2010-2014),
Ruch
Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny (19982014), Przegląd Prawa Rolnego (2007-2013),
Studia Prawa Publicznego (2013) oraz Zeszyt
Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa
i Administracji UAM (2011-2014).

MULTIMEDIA

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
informuje, iż dołączone do publikacji książkowych
płyty kompaktowe są wypożyczane na zewnątrz
wraz z daną publikacją czytelnikom, którzy mają
prolongowane na dany rok akademicki konto
biblioteczne.
Najnowsze multimedia:
Grabowska-Szweicer Eliza, Meducki Marcin:
„Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach
publicznych”

BAZY

Serwis Prawa Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych
PRESTIGE
Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
oferuje dostęp do bazy Serwis Prawa Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych PRESTIGE – to
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publikacja gwarantująca szybką i niezawodną
informację o zmianach obowiązujących przepisów
prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i pomocy
społecznej. Praktyczne analizy tematów kadrowych
rozwiążą problem każdego działu personalnego. Pisma
urzędowe i orzecznictwo pozwala na śledzenie
aktualnych stanowisk organów państwowych - każdy
klient zadając online pytanie ekspertom ma
zagwarantowaną odpowiedź. Serwis przeznaczony jest
dla każdego, kto potrzebuje aktualnej, szybkiej, rzetelnej
i jasnej wiedzy i interpretacji na temat wszelkich
procesów kadrowych. To baza ponad tysiąca artykułów
i kilkunastu tysięcy porad z zakresu prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, czasu
pracy, wynagrodzeń oraz BHP. Serwis zawiera zarówno
praktyczne krótkie porady dotyczące konkretnych
przypadków nadesłanych przez naszych klientów, jak
i wyczerpujące omówienia tematów kadrowych.
Zawartość bazy:
Polskie prawodawstwo wydane i obowiązujące
w okresie ostatnich 5 lat. Wszystkie akty prawne wraz
z wersjami czasowymi opublikowane w Dzienniku
Ustaw i Monitorze Polskim na przestrzeni ostatnich lat.
Akty prawne. Prawie 2000 ujednoliconych tekstów
aktów prawnych z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń
społecznych, ochrony danych osobowych oraz prawa
Unii Europejskiej.
Łatwe wyszukiwanie dzięki wyróżnieniom wszelkich
zmian w przepisach i możliwości wyszukiwania treści
aktu prawnego na wybrany dzień.
Komentarze specjalistów. Na bieżąco aktualizowane,
praktyczne komentarze. Zawierają one wskazówki
i rozwiązania najbardziej skomplikowanych problemów
kadrowo-płacowych poparte konkretnymi przykładami.
Użytkownicy Serwisu mają dostęp do rozwiązań
i instrukcji postępowania gotowych do zastosowania
w codziennej pracy.
Orzecznictwo. Baza ponad 10.000 orzeczeń sądowych
w sprawach podatkowych i z zakresu prawa pracy,
wydanych przez TK, SN, NSA i WSA jak również
orzeczenia ETS. Pełne teksty orzeczeń wraz
z uzasadnieniami.
Pisma urzędowe. Wszystkie istotne dla pracodawców
pisma takich instytucji jak: Ministerstwo Pracy i Polityki
Socjalnej, PiP, ZUS, KRUS, PFRON. Prezentowane
jako pełna baza z możliwością szybkiego wyszukiwania,
dokumenty są powiązane tematycznie z konkretnymi
zagadnieniami.
Odpowiedzi na pytania. Opracowaną przez eksperta
odpowiedź Użytkownik otrzymuje w ciągu maksymalnie
7 dni roboczych. Udzielone odpowiedzi (wraz
z informacją o stanie prawnym) znajdują się
w Serwisie i są na bieżąco aktualizowane. Ponad 10.000
odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych. Łatwe i intuicyjne
wyszukiwanie gwarantuje znalezienie interesujących
Użytkownika zagadnień.
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Wzory dokumentów. Ponad 1000 gotowych wzorów:
pism, umów, deklaracji i formularzy w wersji do
przejrzenia (plik PDF), do wypełnienia (plik DOC) lub
do obliczeń (plik XLS).
Stawki, wskaźniki i kalkulatory. Baza zawsze
aktualnych danych z zakresu ubezpieczeń społecznych
i prawa pracy oraz zestaw praktycznych kalkulatorów
(kalkulatory wynagrodzeń, umów-zleceń, wymiaru
urlopu, podróży służbowych i inne).
Klasyfikacje m.in. PKD, klasyfikacja zawodów
i specjalności.
Bazy teleadresowe urzędów pracy oraz oddziałów ZUS
i PiP, sądów pracy, agencji doradztwa personalnego
i inne - wykaz siedzib i terytorialnych zasięgów
działania.
Analizy problemów prawnych. Ponad 700 analiz
konkretnych zagadnień z dziedziny prawa pracy oraz
ubezpieczeń społecznych w postaci zebranych
dokumentów (komentarzy, wzorów dokumentów,
przepisów prawnych, orzeczeń, pism urzędowych),
stanowiących materiały, w oparciu o które rozwiążesz
wszelkie problemy praktyczne związane z danym
zagadnieniem będącym przedmiotem analizy.
Baza dostępna jest w Czytelni Wydawnictw
Elektronicznych (Collegium Iuridicum Św. Marcin 90,
przyziemie, sala 015), Czytelni Czasopism (Iuridicum
Św. Marcin 90, parter, pokój 11) a także
w Pokoju Nauki (Collegium Iuridicum Novum,
Al. Niepodległości 53, pokój 3.2)
Wejście do bazy ze
www.lex.pl
zaloguj się: LEX IP

strony

internetowej:

CZYTELNIA WYDAWNICTW
ELEKTRONICZNYCH
Poleca

Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji UAM
informuje, iż w Czytelni Wydawnictw Elektronicznych
na wyznaczonym stanowisku można skorzystać
z elektronicznego wydania czasopisma Dziennik Gazeta
Prawna.
Archiwum zawiera wszystkie wydania gazety od 2002
roku do bieżącego numeru.
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Zaawansowana wyszukiwarka umożliwia odnalezienie
interesującego nas artykułu nie tylko po autorze
artykułu, dacie jego opublikowania lub wydania gazety,
zakresie wybranych dat, lecz także po numerze gazety
lub dokładnym określeniu wyrażenia, wszystkich
słowach, lub którymkolwiek ze słów.
Dziennik Gazeta Prawna codziennie dostarcza:
• komplet

•
•
•
•

aktualnych wiadomości o biznesie,
finansach,
podatkach,
pracy
i
prawie
gospodarczym,
informacje
i
komentarze
do
wydarzeń
ekonomicznych,
przejrzyste interpretacje przepisów prawa,
analizy, opinie ekspertów, praktyczne porady,
najnowsze wydarzenia z kraju ze świata, które
mają wpływ na poziom życia i dobrobytu.

E-wydanie Dziennika Gazety Prawnej daje możliwość
czytania największego dziennika gospodarczego
w formie elektronicznego.
Dodatkowe korzyści:
• Bogate archiwum zawierające wszystkie artykuły
opublikowane w DGP od 2002 roku - to już
2 600 wydań! - dostępne w zakładce Archiwum
• Pakiet
e-poradników
dla
prenumeratorów
o tematyce prawnej, podatkowej i gospodarczej –
dostępne w zakładce Biblioteka e-poradników
• Możliwość korzystania ze wskaźników i stawek
przydatnych nie tylko w życiu codziennym
a dodatkowo aktualizowanych na bieżąco
• Precyzyjna wyszukiwarka – pozwoli znaleźć
interesujący tekst
• Możliwość przeglądania treści zarówno w wersji
tekstowej jaki i w formacie PDF
• Łatwa i czytelna nawigacja serwisu – pozwala na
swobodne przeglądanie wydania i zapewnia komfort
pracy
• Newsletter dla prenumeratorów eDGP - zawierający
spis treści aktualnego wydania
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Czasopismo Kwartalne Całego
Prawa Handlowego,
Upadłościowego
oraz Rynku Kapitałowego
Europejski Przegląd Sądowy
Finanse Komunalne
Gdańskie Studia Prawnicze
Gdańskie Studia Prawnicze
- Przegląd Orzecznictwa
Glosa
Ius Novum
Krajowa Rada Sądownictwa
Management and Business
Administration. Central Europe
Nieruchomości i Prawo
Nowy Przegląd Notarialny
Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych
Państwo i Prawo
Polish Yearbook
of International Law
Prawo Papierów Wartościowych
Prawo w Działaniu
Prokurator
Prokuratura i Prawo
Przegląd Legislacyjny
Przegląd Podatkowy
Przegląd Prawa Handlowego
Przegląd Prawa Wyznaniowego
Samorząd Terytorialny
Studia Iuridica Lublinensia
Studia Iuridica Toruniensia
Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Annales UMCS
Archiwum Filozofii Prawa
i Filozofii Społecznej

Zapraszamy do korzystania z elektronicznych
wersji czasopism dostępnych w bazie Lex Omega.

1.
2.
3.

4.

Annales UMCS
Archiwum Filozofii Prawa
i Filozofii Społecznej
Biuletyn Sądu Najwyższego
- Izba Pracy Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych
Coaching Review
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1981-2014
2010-2014

2005-2015
1994-2014
1997-2014
2005-2014
1995-2014
2007-2014
2008-2014
2010-2014
2011-2013
2012-2014
1994-2014
1990-2015
1966-2012
2000-2001
2011-2014
2000-2012
1995-2015
2013-2014
1991-2015
1992-2015
2009-2013
1991-2014
2003-2014
2001-2013
1973-2014
1981-2014
2010-2014

CZAS PRACY

Wypożyczalnia

BWPiA informuje

2007-2010

Czytelnia
Czasopism
Czytelnia
Wydawnictw
Elektronicznych
Czytelnia
Książek

poniedziałek
wtorek
środa-piątek
sobota

930- 1800
930- 1900
930- 1800
1000- 1400

poniedziałekpiątek

900- 1900

sobota

1000- 1400

poniedziałek900- 1900
piątek
poniedziałekPokój Nauki
830- 1800
piątek
Realizacja książek z magazynu do Czytelni Książek
odbywa się w godz. 930- 1830 co pół godziny.

2011-2012
2010-2013
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