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UKAZAŁY SIĘ:

Kinga Flaga-Gieruszyńska
Postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

W książce zostały omówione istotne aspekty przebiegu tytułowego postępo-
wania: począwszy od odrębności odnoszących się do jego wszczęcia, a skoń-
czywszy na specyfice postępowania egzekucyjnego z udziałem Skarbu Państwa
i przedsiębiorców. Autorka dokonuje klasyfikacji podmiotów występujących w
sprawach gospodarczych, a także definiuje samo pojęcie sprawy gospodarczej.
Wskazuje również na najnowsze zmiany legislacyjne, mające bezpośredni wpływ
na charakter i przebieg postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych.
Znajomość reguł postępowania ma bardzo istotne znaczenie. Rola tych sądów
rośnie z rozwojem aktywności gospodarczej, która nie zamyka się już tylko w ob-
rębie kraju i państw sąsiednich, lecz coraz częściej nabiera zasięgu światowego.
Często sądy gospodarcze muszą rozstrzygać spory dotyczące zaawansowanych
technologii, systemów informacyjnych, telekomunikacji, międzynarodowych fi-
nansów itp.

Lesław Myczkowski, współpraca – Marcin Jędrzejczyk
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Publikacja zawiera pisma obejmujące całość problematyki związanej z działal-
nością spółdzielczości, uwzględniając zmiany wprowadzone przez ustawę z 15
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grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych oraz wyroki TK wydane od-
nośnie do niektórych unormowań ww. ustawy, jak też ustawy z 19 września 1982
roku Prawo spółdzielcze. Do zbioru załączono płytę CD, która zawiera wszystkie
pisma zamieszczone w opracowaniu, w postaci formularzy w edytorze Word. Ko-
rzystanie z gotowych formularzy oszczędza znacznie czas i pozwala uniknąć błę-
dów. Każdy formularz zawiera gotowe pola do wypełnienia, a w przypadku bar-
dziej skomplikowanych wzorów, pozwala na wpisanie własnych tekstów – np. uza-
sadnień. W publikacji można znaleźć wzory statutu i regulaminów spółdzielni
mieszkaniowej, pisma w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i postępowaniu
sądowym, formularze wniosków w postępowaniu rejestrowym przed KRS oraz
umowy, a także wzory pozwów i apelacji w sprawach spółdzielczo-mieszkanio-
wych.

Kodeks cywilny, komentarz, tom I
Pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Komentarz do kodeksu cywilnego jest dziełem zbiorowym trzynastu autorów
(pracowników naukowych oraz sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytu-
cyjnego), nie jest jednak ich dziełem wspólnym. Każdy autor wyłącznie odpowiada
za wyrażane przez siebie poglądy. Obecne, trzecie wydanie tomu I Komentarza,
zaktualizowano na dzień 1 lutego 2002 r. W komentarzu uwzględniono dotychcza-
sowe publikacje (wcześniejsze komentarze do Kodeksu cywilnego, system prawa
cywilnego, monografie, artykuły i glosy) oraz orzecznictwo, w tym zwłaszcza Sądu
Najwyższego. Autorzy przedstawiają w objaśnieniach do poszczególnych artyku-
łów stanowisko doktryny i judykatury tylko w takim zakresie, w jakim uznają to za
stosowne z punktu widzenia wymagań niniejszego Komentarza. Publikacja prze-
znaczona jest nie tylko dla osób, które w swojej działalności zawodowej zajmują się
stosowaniem i wykładnią przepisów prawa cywilnego (sędziów, adwokatów, rad-
ców prawnych, prokuratorów, notariuszy i pracowników naukowych), ale również
studentów wydziałów prawa.

Praca zbiorowa
Kodeks spółek handlowych. Tom II. Komentarz do artykułów 151–300
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Tom II obejmuje komentarz do przepisów regulujących utworzenie i funkcjono-
wanie spółki z o.o. z jednoczesnym porównaniem z uprzednio obowiązującą regu-
lacją kodeksu handlowego i przytoczeniem aktualnego na gruncie k.s.h. orzecznic-
twa oraz nowych poglądów doktryny.
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Prawo pracy. Akty wykonawcze. Komentarz
Pod redakcją Wojciecha Muszalskiego i Krzysztofa Walczaka
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Zastosowanie postanowień kodeksu pracy wymaga często sięgnięcia do jego
licznych i szczegółowych rozporządzeń wykonawczych. Jest to nieraz utrudnione z
powodu ich rozproszenia bądź trudności interpretacji ich postanowień. Dlatego
publikacja adresowana jest nie tylko do środowiska prawniczego, ale również do
przedstawicieli służb personalnych zakładów pracy, związków zawodowych, in-
spekcji pracy, działów księgowości, rachuby płac, służb socjalnych itp. Komentarz
zawiera liczne przykłady rozwiązania różnych, często zdarzających się przypadków
oraz wzory odpowiednich pism i dokumentów – umieszczone na załączonym CD.
Wobec traktowania niniejszego Komentarza jako uzupełnienia Komentarza do ko-
deksu pracy, oprócz omówienia rozporządzeń wykonawczych włączono do niego
również opracowanie komentarza do niektórych odrębnych ustaw łączących się
nierozerwalnie z przepisami kodeksu pracy.

Janusz Gajda
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Wg autora, komentarz nie może zawierać wiedzy kompletnej, lecz powinien
ograniczać się do wyjaśniania spraw mających istotne znaczenie – np. dla wykładni
i stosowania danego przepisu. W miarę możności, autor szeroko powołuje się na
orzeczenia Sądu Najwyższego. Nawet jeżeli Sąd Najwyższy zmieniał lub odstępo-
wał od zajętego stanowiska – w odniesieniu do danego zagadnienia. Dla pełniej-
szego zilustrowania poruszanych zagadnień, często następuje odwołanie do prze-
pisów kodeksu postępowania cywilnego, prawa o aktach stanu cywilnego czy pra-
wa prywatnego międzynarodowego.

POLECAMY:

Marek Bojarski, Wojciech Radecki
Pozakodeksowe prawo karne. Tom I. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Zasada wyłączności kodeksu karnego jako źródła prawa karnego nie jest znana
np. w prawie niemieckim. Nie została także przyjęta w ustawodawstwie polskim.
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Obowiązujące polskie prawo karne składa się z kodeksu oraz kilkudziesięciu (79)
ustaw zawierających przepisy karne typizujące przestępstwa, które można określić
mianem „pozakodeksowego prawa karnego”. Jego istotne przepisy ustawodawca
umieścił m.in. w ustawie o broni i amunicji, o przeciwdziałaniu narkomanii, prawie
budowlanym, łowieckim itp. Charakterystyczną cechą polskiego pozakodeksowe-
go prawa karnego jest szybka zmiana przepisów – co wynika z transformacji ustro-
jowej i zasadniczej przebudowy systemu prawnego. Stąd wydawnicza inicjatywa
tryptyku, którego omawiany tom I poświęcony jest pozakodeksowym przestęp-
stwom przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia,
zdrowiu. Przygotowywany tom II będzie komentarzem do pozakodeksowych prze-
stępstw gospodarczych oraz przeciwko środowisku. W tomie III omówione będą
pozakodeksowe przestępstwa w dziedzinie porządku publicznego, wyborów, poli-
tyki i inicjatywy ustawodawczej, pracy i ubezpieczeń społecznych, kultury i własno-
ści intelektualnej.

Opracowała: Agnieszka Metelska


