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Ponadto uczestnicy zostali poinformowani o kierunkach opra
cowywanych zmian ustawodawczych w zakresie omawianych te
matów.

Wykładowcami byli: prof. dr hab. Tomasz Dybowski, sędzia SN 
Janusz Pietrzykowski, adw. dr Wiesław Łukawski, adw. Ksawery 
Łukawski, adw. Stanisław Grelus, dr Adam Brzozowski, sędzia SN 
Kazimierz Piasecki, prof. dr Jerzy Ignatowicz (nazwiska podane 
według kolejności wykładów). Kierownictwo naukowe sprawował 
prof. dr hab. T. Dybowski.

Uczestnicy Studium otrzymali opracowania orzecznictwa SN za 
okres od 1965 r. do 1987 r. dotyczące następujących tematów:
— Ochrony własności (adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Nabycia i utraty własności (adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łu

kawski),
— Wybranych zagadnień dotyczących art. 160 k.c. (adw. dr W. 

Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Wybranych zagadnień dotyczących art. 172 k.c. (zasiedzenie) 

(adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Kilku kwestii dotyczących nabycia fiducjarnego (adw. dr W. 

Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Działu spadku i zniesienia współwłasności (adw. dr W. Łukaw

ski, adw. K. Łukawski),
— Posiadania (adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łukawski),
— Odrębnej własności lokali (adw. dr W. Łukawski, adw. K. Łu

kawski),
— Klauzuli rebus sic stantibus (dr A. Brzozowski).

Ponadto uczestnikom Studium udostępniono nabycie opraco
wań dotyczących:
— Kodeksu cywilnego,
— Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
— Prawa wekslowego,
— Kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy podkreślić integracyjny charakter spotkań adwokatów, 
którzy przyjeżdżali na wykłady z różnych części kraju.

adw. dr Wiesław Łukawski

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STUDIUM 
PRAWA GOSPODARCZEGO

Ośrodek Badawczy Adwokatury zorganizował w 1988 r. roczne 
Studium prawa gospodarczego, które zakończyło się 5.XI.1988 r.

W Studium uczestniczyło 285 adwokatów z różnych regionów 
Polski. Ze względu na dużą liczbę uczestników, zajęcie odbywały 
się w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.

W czasie prowadzonych zajęć omawiane były następujące za
gadnienia:
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1. Kierunki zmian ustawodawczych w prawie gospodarczym,
2. Projektowane zmiany dotyczące przepisów o spółkach,
3. Projektowane zmiany w zakresie klauzuli rebus sic stantibus i 

zasady nominalizmu,
4. Spółki prawa roboczego (spółka jawna i spółka akcyjna),
5. Spółka jawna a spółka prawa cywilnego,
6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
7. Następcy prawni w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnoś

cią,
8. Zagadnienia podatkowe podmiotów obrotu gospodarczego,
9. Zagadnienia dewizowe podmiotów obrotu gospodarczego,

10. Przedsiębiorstwa zagraniczne i mieszane,
11. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego,
12. Postępowanie w sprawach rejestrowych spółek prawa hand

lowego,
13. Tworzenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w świetle 

przepisów obowiązujących i przewidywanych.
14. Specjalna zdolność prawna i reprezentacyjna przedsiębiorstw 

państwowych, spółdzielni i innych wybranych jednostek gos
podarki uspołecznionej,

15. Ocena techniczno-ekonomiczna przedsięwzięć gospodarczych 
z udziałem kapitału zagranicznego.

Kierownictwo naukowe sprawował prof. dr hab. Józef Okolski z 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykładowcami byli: prof. dr hab. Jerzy Jodłowski, prof. dr hab. 
Józef Okolski, doc. dr hab. Aleksander Sulejewicz dr Adam Brzo
zowski, sędzia Barbara Bryl, adw. Stefan Wurzel, adw. Andrzej 
Warfołomiejew, dr Wiesław Opalski, dr Wojciech Marek, dr Jerzy 
Modrzejewski, adw. Leszek Bagiński, dr Andrzej Wiśniewski.

Wykładowcy z przeważającej większości wykazali dużą znajo
mość zagadnień związanych z praktycznym zastosowaniem pra
wa.

Część uczestników Studium prawa gospodarczego (w liczbie 
około 40), bezpośrednio po zakończeniu zajęć zwiedziła Muzeum 
Adwokatury Polskiej w Warszawie, po czym udała się autokarem 
do DPTA w Grzegorzewicach, gdzie zorganizowane zostało przez 
OBA i Komisję Doskonalenia Zawodowego NRA Sympozjum po
święcone klauzulom umownym przewidzianym w kodeksie hand
lowym dotyczącym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Za
jęcia te były znakomicie prowadzone przez dra Wojciecha Marka i 
dra Jerzego Modrzejewskiego. Miały one charakter seminaryjny. 
Omówione sympozjum odbyło się w dniach 6 i 7.IX.1988 r.

Uczestnicy Studium prawa gospodarczego otrzymali lub mieli 
możliwość nabycia następujących opracowań przygotowanych dla 
nich przez OBA:
1) numery Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienni

ków Urzędowych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Hand
lu Zagranicznego (w sumie przeszło 14 tysięcy egzemplarzy,
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przy czym każdy z uczestników otrzymał około 50 egzempla
rzy),

2) opracowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 1935—1939 
dotyczące rejestru handlowego, firmy, pełnomocników hand
lowych, spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią i spółki akcyjnej (adw. dr Wiesław Łukawski),

3) opracowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego z ostatnich 5 
lat dotyczące zagadnień związanych z prawem gospodarczym 
(adw. dr W. Łukawski),

4) opracowanie na temat: Kooperacja krajowa podmiotów gos
podarczych z podmiotami zagranicznymi w formie spółek z 
udziałem zagranicznym (adw. Leszek Bagiński),

5) Skorowidz przepisów dotyczących obrotu z zagranicą opra
cowany przez Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej 
Izby Handlu Zagranicznego (Warszawa 1987),

6) poradnik dla polskich uczestników spółek z udziałem zagrani
cznym opracowany przez Centrum Informacji i Usług Praw
nych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego (Warszawa 1988).

7) rozliczenia w handlu zagranicznym — opracownie CliUP 
PIHZ (Warszawa 1987),

8) Prawo wekslowe i czekowe oraz przepisy wykonawcze i 
związkowe — Andrzej Wiśniewski (Warszawa 19Ś7),

9) Jak czytać bilans przedsiębiorstwa? — Andrzej Dziadyk (PWE 
1985),.

10) Kodeks postępowania administracjynego i ustawa o NSA (WP 
1987),

11) Postępowanie administracyjne oraz postępowanie przed NSA 
— Zbigniew Kmieciak i Jan P. Tamo (PWN 1988),

12) Kodeks handlowy — Wybrane przepisy o spółkach, Prawo 
upadłościowe, Prawo o postępowaniu układowym — Andrzej 
Wiśniewski (WP 1988),

13) opracownie orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjne
go obejmującego orzecznictwo opublikowane w zbiorach NSA 
od 1.1.1980 r. do 1.1.1985 r. z odwołaniem do aktualnych 
unormowań prawnych — adw. dr Wiesław Łukawski,

14) opracowanie orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego 
prawa wekslowego obejmujące orzeczenie SN wydane w cza
sie obowiązywania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 14.XI.1924 r. o prawie wekslowym (zachowały one 
swoją aktualność po dniu 1 lipca 1936 r., tj. po wejściu w ży
cie prawa wekslowego z 28.IV. 1936 r.) oraz orzeczenia wyda
ne w czasie obowiązywania ustawy z 28.IV. 1936 r. — Prawo 
wekslowe do 30 czerwca 1988 r. — adw. dr Wiesław Łukaw
ski.

adw. dr Wiesław Łukawski


