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UKAZAŁY SIĘ:

Monika Tarska
Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Przedstawiony Komentarz do ustawy – Kodeks spółek handlowych ułatwia sto-
sowanie przepisów k.s.h. W opracowaniu w jasny i rzeczowy sposób objaśniono
treść przepisów. Ustawa składa się z sześciu tytułów podzielonych z reguły na działy
i rozdziały. Autorzy projektu k.s.h. przyjęli dwie podstawowe zasady: kontynuacji
tych rozwiązań kodeksowych, które sprawdziły się w praktyce i są jednocześnie
zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym oraz prawodawstwem WE i jed-
nocześnie – unowocześnienia prawa spółek, zwłaszcza w oparciu o dorobek
państw gospodarki rynkowej. W Komentarzu omówiono zarówno cele, dla których
wprowadzono przepisy k.s.h., jak i praktyczne skutki ich obowiązywania.

Stanisław Gurgul
Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, wyd. III

Postępująca prywatyzacja i urynkowienie polskiej gospodarki powodują
wzrost znaczenia prawa cywilnego: zwłaszcza handlowego i upadłościowego.
Obecny powrót instytucji upadłości – i w konsekwencji prawa upadłościowego –
jest elementem automatycznej selekcji niesprawnych przedsiębiorstw. Obecnie
jedynym miernikiem oceny powodzenia przedsięwzięć gospodarczych jest wiel-
kość nadwyżki finansowej; ostra konkurencja zaostrza procesy weryfikacji i selek-
cji; brak interwencji zewnętrznej czyli pomocy państwa lub innych instytucji.
Komentarz zawiera rzetelne omówienie zasad postępowania układowego i upa-
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dłościowego banków, spółdzielni, instytucji ubezpieczeniowych, szkół wyższych,
zagadnień związanych z niewypłacalnością pracodawcy. Trzecie wydanie
uwzględnia późniejsze zmiany legislacyjne w obszarze prawa upadłościowego i
prawa o postępowaniu układowym, a także najnowsze orzecznictwo oraz poglą-
dy doktryny.

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, wyd. IV

Komentarz do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego zmierza do
objaśnienia przepisów procedury administracyjnej widzianej w różnych płaszczy-
znach. Wyjaśnienie treści tekstu prawnego wymagało w wielu przypadkach zasto-
sowania wykładni historycznej, bo po siedemdziesięciu paru latach obowiązywa-
nia skodyfikowanej procedury, trwałość niektórych uregulowań prawnych już sama
w sobie jest znacząca, tak samo  zresztą jak ewolucja innych. Przeważająca część
przepisów kodeksu jest objaśniana orzecznictwem sądu administracyjnego, cza-
sem nadal aktualnym orzecznictwem Najwyższego Trybunału Administracyjnego, a
także obfitym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego utrwalającym
uznane treści regulacji prawnej, lub też ujawniającym jego nowy sens i rolę w stoso-
waniu prawa przez administrację publiczną. Omawiany Komentarz już poprzedni-
mi wydaniami zdobył renomę i uznanie prawników. Przedstawiono w nim proble-
my procedury administracyjnej pod kątem potrzeb praktyków zilustrowane obszer-
nym – również najnowszym – orzecznictwem i ustalonymi w doktrynie poglądami.
W czwartym wydaniu uwzględniono stan prawny na 1 lutego 2002 roku.

Mateusz Rodzynkiewicz
Łączenie się spółek. Komentarz
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002

Pierwszy na rynku wydawniczym komentarz kompleksowo omawiający proble-
matykę łączenia się spółek na podstawie aktualnie obowiązujących unormowań.
Zawiera szczegółową analizę wszystkich uregulowań prawnych dotyczących fuzji
spółek prawa handlowego: nie tylko w zakresie art. 491–527 kodeksu spółek han-
dlowych, ale także tych, o których mowa w innych pozakodeksowych ustawach
(ustawa o rejestrze sądowym, prawo antymonopolowe, prawo o publicznym obro-
cie papierami wartościowymi, prawo pracy, ustawodawstwo podatkowe, ustawa o
rachunkowości). Publikacja adresowana jest przede wszystkim do prawników-
praktyków, zajmujących się tego rodzaju transakcjami łączeniowymi. Całkowita
odmienność zawartych w kodeksie spółek handlowych ujęć w zakresie prawnej
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regulacji fuzji – w porównaniu z modelem prawnym obowiązującym pod rządami
kodeksu handlowego – powoduje wiele wątpliwości co do planowania i realizacji
transakcji połączenia. Niniejszy Komentarz ma służyć pomocą w transakcjach połą-
czeń spółek, tak aby możliwa była minimalizacja ryzyka prawnego – mogącego
powstać podczas praktycznego stosowania rozwiązań zawartych w kodeksie spółek
handlowych.

Mariusz Kotulski
Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002

Pojęcie „finansów publicznych” jest obecnie niemal w codziennym użyciu. Należy
do nich również dość skomplikowana problematyka podatku od nieruchomości.
Obowiązujący obecnie w Polsce podatek od nieruchomości przechodził wieloletnią
ewolucję – zanim dostosowano go do zmieniających się warunków społeczno-eko-
nomicznych. Unormowany został w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w
1991 r., obok innych podatków: rolnego i leśnego. Autor publikacji omawia najważ-
niejsze pojęcia systemu podatkowego, zasady opodatkowania, analizuje charakter
prawny podatku od nieruchomości, jego przedmiot opodatkowania, podmioty zo-
bowiązane do jego zapłaty. Sporo miejsca poświęca podstawie opodatkowania,
zwolnieniom podatkowym, stawkom podatku, procedurze podatkowej. Publikacja
przeznaczona jest dla osób zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz stosują-
cych przepisy regulujące ten podatek.

Małgorzata Gersdorf, Krzysztof Rączka, Jacek Skoczyński;
pod redakcją Zbigniewa Salwy
Kodeks pracy. Komentarz
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002

Komentarz do kodeksu pracy opracowany został przez wybitnych specjali-
stów w tej dziedzinie prawa – związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Pu-
blikacja obejmuje zagadnienia dotyczące nawiązania, zmiany i rozwiązania
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, obowiązków pracodawców i pracow-
ników, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet i młodocianych
oraz roszczeń pracowników ze stosunku pracy. Trzecie wydanie komentarza
uwzględnia zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich, zatrudniania młodo-
cianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, zakazu dyskryminacji pra-
cowników ze względu na płeć, bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach
stosujących substancje chemiczne. Książka zawiera także komentarz do zmian
do kodeksu pracy wchodzących w życie z dniem uzyskania członkostwa w Unii
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Europejskiej. Dotyczą one warunków zatrudnienia pracowników skierowanych
do pracy za granicą w państwach Unii Europejskiej. Nowe wydanie zostało tak-
że wzbogacone orzeczeniami Sądu Najwyższego, wskazującymi na praktykę
stosowania prawa pracy.

Józef Stanisław Piątowski
Prawo spadkowe. Zarys wykładu
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002

Problematyka prawa spadkowego została przedstawiona w sposób przejrzysty
i uporządkowany. Jest to piąta edycja tej książki – uwzględniająca przeobrażenia
ustrojowe w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim problematyki dziedziczenia
gospodarstw rolnych. Książka jest adresowana głównie do studentów prawa.

Zdzisław Brodecki, Monika Drobysz, Sylwia Majkowska
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający
Wspólnotę Europejską z komentarzem
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002

Książka zawiera najważniejsze akty prawne konstytuujące funkcjonowanie Unii
Europejskiej, zaopatrzone w wyczerpujący komentarz do każdego artykułu. Oba
omawiane traktaty uzupełniono zmianami wprowadzonymi Traktatem nicejskim,
którego ratyfikacja nastąpi w 2002 roku. Do tekstu traktatów autorzy dołączyli tak-
że tabele ekwiwalencyjne, przedstawiające zmianę numeracji artykułów wprowa-
dzoną traktatem amsterdamskim oraz indeks, który ułatwia odszukanie poszczegól-
nych artykułów.

Kodeks Spółek Handlowych + CD ROM
Kodeks Cywilny/Kodeks Postępowania Cywilnego + CD ROM
Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała 2002

Stan prawny obu pozycji dotyczy 1 marca 2002 r., ale Wydawnictwo na bieżąco
aktualizuje zbiory prawa, a także uzupełnia orzecznictwo, bibliografię, wzory do-
kumentów itp. Pozwala to na niemal codzienną, nieodpłatną aktualizację danych
poprzez internet. Program można tworzyć wg własnych oczekiwań – kupując wy-
brane pakiety prawnicze.
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POLECAMY:

Prawo cywilne – część ogólna, tom 2
Redaktor: prof. dr Zbigniew Radwański
Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN,
Warszawa 2002

Problematyka części ogólnej prawa cywilnego ujęta została w 1 i 2 tomie Syste-
mu Prawa Prywatnego. Tom drugi poświęcono czynnościom prawnym, przedstawi-
cielstwu oraz przedawnieniu i ochronie praw podmiotowych. Publikacja jest dzie-
łem pięciu autorów, z których każdy opracował poszczególne części, bądź strony, i
wyłącznie odpowiada za treści w nich wyrażone. Publikacja uwzględnia stan praw-
ny na 1 stycznia 2002.

Adam Łazowski
Europejskie prawa jednostki
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Pozasądowe procedury ochrony praw osób fizycznych i prawnych przed instytu-
cjami i organami Wspólnot Europejskich – po raz pierwszy zostały przedstawione
na polskim rynku wydawniczym w tak kompleksowy sposób. Autor opisuje kolejno
prawo petycji do Parlamentu Europejskiego, skargi do Rzecznika Praw Obywatel-
skiej Unii Europejskiej oraz liczne prawa skarg do Komisji Europejskiej – w tym tak-
że skargi o charakterze sektorowym, np. z zakresu prawa antytrustowego. Podano
przykłady poszczególnych rodzajów skarg oraz analizę praktyki w danym zakresie.
Teksty uzupełnione zostały wzorami omawianych skarg: w wersji angielskiej, fran-
cuskiej i niemieckiej.

Robert Zawłocki
Przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu
Przepisy karne z ustaw finansowych. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
(tytuł rekomendowany przez Naczelną Radę Adwokacką)

Chęć zysku to jedno z najważniejszych źródeł przestępstw w zakresie obrotu
finansowego (pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, inne dokumenty
o charakterze finansowym). Obrót ten może mieć charakter publiczny lub pry-
watny. Zakres obrotu finansowego wyznacza kilkadziesiąt ustaw, które – w zakre-
sie publicznym – mają swoje źródło w Konstytucji RP. Gospodarka oparta jest
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wprawdzie na zasadzie wolności wyboru oraz istnieniu ryzyka w każdej niemal
decyzji ekonomicznej, ale kiedy brakuje odpowiedzialności osobistej przedsię-
biorcy – państwo stosuje odpowiedzialność prawną. Niemal wszystkie przestęp-
stwa przeciwko obrotowi finansowemu znajdują się poza kodeksem karnym. Nie
oznacza to jednak, że ich znaczenie jest mniejsze niż np. przestępstw przeciwko
obrotowi gospodarczemu. Wprost przeciwnie: szkody wyrządzane przez prze-
stępstwa z ustaw regulujących obrót finansowy mogą nawet zachwiać ekono-
micznymi podstawami funkcjonowania państwa. Obrót finansowy dotyczy bo-
wiem coraz większej rzeszy osób i instytucji. W Komentarzu zebrano i uporząd-
kowano najważniejsze pozakodeksowe przestępstwa przeciwko obrotowi finan-
sowemu, a następnie omówiono ich węzłowe zagadnienia – zarówno w kontek-
ście praktycznym, jak i teoretycznym.

Jerzy Skorupka
Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi
Rozdział XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
(tytuł rekomendowany przez Naczelną Radę Adwokacką)

Komentarz do Rozdziału XXXVII Kodeksu karnego obejmuje pełny zakres materii
dotyczącej przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowy-
mi. Pojęcie pieniądza ewoluuje w miarę dynamicznego rozwoju usług bankowych,
transakcji internetowych itp. Rozwój techniki umożliwia rozszerzanie transakcji z
użyciem elektronicznych instrumentów płatniczych. W ślad za dyrektywami insty-
tucji europejskich, podąża polski rządowy projekt ustawy w tym zakresie. Autor
pozycji przedstawia sporne problemy pojawiające się na tle wykładni prezentowa-
nych przepisów, uwzględniając najnowsze wypowiedzi doktryny. Szczegółowo
analizuje problematykę zbiegu przepisów odnoszących się do prawa karnego go-
spodarczego.

Opracowała: Agnieszka Metelska


