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■  Wiktor Jaślan:
Umowy o działalności gospodarczej. 
Wzory i objaśnienia umów

INFOR Biblioteka Przedsiębiorcy 1994 r., ss. 188.

Zmiany gospodarcze ostatnich kilku lat spowodowały, że liczne 
instytucje prawne, które zamierały, albo były nawet martwe w gos
podarce nakazowo-rozdzielczej, przeżywają obecnie renesans. Okazało 
się, że w gospodarce rynkowej istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na 
przyswojenie wiedzy o tych instytucjach prawnych, z którymi przez 
blisko pół wieku nie mieliśmy do czynienia. Temu zamówieniu 
społecznemu czynią zadość liczne oficyny wydawnicze, publikując nie 
tylko wznowienia i reprinty przedwojennych komentarzy do kodeksu 
handlowego, ale także ogłaszając aktualne prace uwzględniające naj
nowsze zmiany ustawodawcze. Może cieszyć różnorodność opracowań, 
chociaż ich poziom niekiedy budzi uczucie zawodu, a czasami nawet 
zastrzeżenia. Z tym większą przyjemnością trzeba zasygnalizować 
ukazanie się omawianej pracy Wiktora Jaślana.

Praca dzieli się na dwie części, które tworzą znakomitą całość.
W pierwszej części autor w szesnastu rozdziałach w przystępny, 

a jednocześnie bardzo precyzyjny sposób przedstawia podstawowe 
wiadomości dotyczące umów, poczynając od ich klasyfikacji, prob
lematyki cen, poprzez przetarg, formy rozliczeń pieniężnych, zadatek, 
a kończąc na odpowiedzialności za wady, kary umowne i przedaw
nienie roszczeń.

Zdumiewa zawarty sposób przedstawiania trudnych przecież zagad
nień. Odnosi się wrażenie, że w opracowaniu nie ma ani jednego 
zbędnego zdania, a może nawet słowa.

W drugiej części pracy autor przedstawia 26 wzorów umów, przy 
czym każdy wzór umowy poprzedzony jest wnikliwym omówieniem. Te 
omówienia nie tylko definiują umowę, ale także zawierają wiele elemen
tów specyfikujących i charakteryzujących dany rodzaj umowy. Gdy się 
zważy, że w skrótowych z natury rzeczy omówieniach, stosunkowo 
często przywoływane są źródła ustawowe i rozporządzenia wykonawcze, 
a nawet orzecznictwo, to wrażenie zawartości opracowania pogłębia się.

Praca ukazała się w końcu 1994 r. Wypada żałować, że przy umowie 
najmu lokalu nie uwzględniono uregulowań ustawy z dnia 2 lipca 1994 
r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 
105, poz. 509), która obowiązuje od dnia 12 listopada 1994 r.
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Recenzje

Opracowanie stanowi prawdziwe kompendium wiedzy na temat 
umów w działalności gospodarczej. Zadowoli ono przede wszystkim 
prawników pracujących bezpośrednio w sferze gospodarczej, a także 
sędziów, notariuszy i zwłaszcza adwokatów.
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