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Mirosław H. Koziński, Morskie prawo publiczne, Wydawnictwo Akademii Morskiej
w Gdyni, Gdynia 2002, ss. 214.

Ukazało się drugie wydanie podręcznika akademickiego profesora Mirosława
H. Kozińskiego. Opracowanie obejmuje problematykę: prawa morza, morskich
organizacji międzynarodowych, prawa konfliktow zbrojnych na morzu, polskich
obszarów morskich, administracji morskiej, organów wymiaru sprawiedliwości
związanych z działalnością na morzu, ochrony środowiska morskiego i bez
pieczeństwa morskiego. Praca jest znacznie poszerzona i zaktualizowana
(stan prawny na dzień 30.09.2001 r.). W szczególności uwzględniono w niej
zmiany w administracji morskiej, w tym powstanie nowej administracji
rybołówstwa morskiego. Szeroko omówiono nową ustawę o bezpieczeństwie
morskim, a także sankcje za czyny przeciwko bezpieczeństwu morskiemu.
Podręcznik opatrzony jest obszernym aneksem, zawierającym niezbędny dla
studiujących materiał normatywny, oraz przejrzystym indeksem rzeczowym.

Mirosław H. Koziński, Nowy kodeks morski, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły
Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002, ss. 398.

Opracowanie o charakterze praktycznym, popularyzujące nowy kodeks morski
z 200 I r., wydane dokładnie w momencie jego wejścia w życie. Nawiązując do
wcześniejszych wzorców podobnych wydawnictw, książka zawiera przede
wszystkim tekst nowej ustawy, przy czym każdy z artykułów zaopatrzony jest
tytułem, określającym jego zasadniczą treść. Mając na uwadze fakt szczególnej
relacji, jaka zachodzi między starym i nowym kodeksem morskim, który autor
uznaje za rekodyfikację, w zbiorze pomieszczono także tekst starego kodeksu
morskiego. Poza tym, mając na uwadze wyraźną tendencję do odsyłania przez
normy kodeksu morskiego do konwencji międzynarodowych, opracowanie zawiera
teksty właściwych konwencji, w tym teksty jednolite zasadniczo zmodyfikowanych
konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem
olejami i o Międzynarodowym Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane
Zanieczyszczeniem Olejami. Praca zawiera także pierwsze, niekiedy dość
krytyczne, omówienie głównych zmian, jakie wprowadzono do kodeksu morskiego.
Jedną z istotnych części opracowania jest wykaz delegacji ustawowych w starej
i nowej ustawie oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych
z sugestiami autora, które z nich zachowują moc pod rządami nowego kodeksu
morskiego, a na podstawie których upoważnień administracja morska powinna



206 Omówienia

jak najszybciej wydać nowe rozporządzenia wykonawcze. Wreszcie prezentowana
praca zawiera konkordancje czterech tekstów ustawy - Kodeks morski (2002, 1978,
1986, 1961 ). Dzięki temu wykazowi można będzie łatwiej korzystać z dotych
czasowej literatury z zakresu prawa morskiego. Mając na uwadze specyficzny
charakter tego opracowania, zostało ono starannie wydane i powinno być przydatne
wszystkim tym, którzy interesują się prawem morskim.

Jan Łopuski, Kodeks morski 2001. Tekst ustawy i uzupełniających ją umów
międzynarodowych z komentarzem, Wydawnictwo: ,,Branta", Bydgoszcz - Toruń
2002, SS. 261.

Opracowanie poza tekstem ustawy i wybranych konwencji międzynarodowych,
z ich anglojęzycznymi wersjami, zawiera komentarz do zmian w prawie morskim
wprowadzonych przez nowy k.m. Książkę uzupełnia skorowidz alfabetyczny
do zawartych w niej aktów prawnych.
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