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UKAZAŁY SIĘ:

Magdalena Czernicka
Kodeks karny. Edycja 2003
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Kodeks System jest nową formą wydawniczą wprowadzoną przez Becka. Poszczególne
wydania (np. „Kodeks pracy. Edycja 2003”) dotyczą różnych dziedzin prawa i przejęto zasa-
dę rocznych edycji, co pozwoli na uwzględnianie najnowszych zmian. Podobnie jest w
przypadku „Kodeksu karnego. Edycja 2003”: uwzględnia on nowelizację k.k z 13 czerwca
2003 r., m.in. przepadek przedmiotów i korzyści, przestępstwo łapownictwa. Łączy w sobie
zarówno wybór najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, wybór
aktualnej literatury z zakresu prawa karnego. Publikacja adresowana jest przede wszystkim
do prawników: praktyków, aplikantów i studentów prawa.

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz
Praca zbiorowa
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Egzekucja administracyjna odgrywa coraz większą rolę: wzrasta liczba postępowań, w
których chodzi o realizację nakazów i zakazów administracyjnych (publicznoprawnych).
Realizacja nakazów i zakazów świadczy jednocześnie o skuteczności lub nieskuteczności
działań tej administracji. Prawidłowe wdrażanie przepisów przez organy administracji pu-
blicznej zależy w poważnym stopniu od znajomości norm prawnych.

Podstawowy akt prawny w tym zakresie, nowelizowany wielokrotnie, pochodzi z 1966 r.
i nie jest w pełni dostosowany do gospodarki rynkowej. Gruntowna nowelizacja starej usta-
wy nastąpiła przez ustawę z 8 grudnia 2000 r. (dostosowującą ją do wymagań prawa Unii
Europejskiej) oraz ustawę z 27 lipca 2001 r. wprowadzającą wiele zmian zasadniczych,
głównie w dziedzinie egzekucji świadczeń pieniężnych. Celem administracyjnego postępo-
wania egzekucyjnego jest doprowadzenie do realizacji obowiązków przez zobowiązanego.
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Chodzi nie tylko o skuteczne realizowanie obowiązków przez adresatów nakazów i zaka-
zów administracyjnoprawnych. Inny aspekt to wdrażanie obywateli oraz innych podmio-
tów do realizacji zasady praworządności rozumianej jako wykonywanie obowiązków nało-
żonych prawem lub aktem administracyjnym. Z założeń demokratycznego państwa prawa
wynika też postulat ochrony prawnych interesów jednostki, głównie zobowiązanego, w
toku postępowania egzekucyjnego w administracji. Autorzy Komentarza przygotowali także
praktyczne wskazówki przydatne dla osób występujących przed organami administracji pu-
blicznej w toku postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Robert Pabis
Spółka akcyjna. Łączenie, podział i przekształcanie spółek
Tom 4, Wydawnictwo S.H. Beck, Warszawa 2003

Książka jest czwartą pozycją z serii Pisma Spółek Handlowych i podobnie jak poprzednie
zawiera wzory pism z prawa handlowego: w tym przypadku niezbędne dla prawidłowego
przygotowania pism i umów związanych z funkcjonowaniem spółki akcyjnej. Począwszy od
jej zawiązania i rejestracji, przez poszczególne etapy jej funkcjonowania, łączenia, podziału
i przekształcania – aż po zakończenie działalności. Opracowanie zawiera 132 wzory wraz z
objaśnieniami dotyczącymi ich prawidłowego wypełnienia. Wiele wzorów zawiera se-
kwencję wymaganych czynności tj. jeden bądź więcej aktów spółki oraz zgłoszenie tych
zdarzeń do rejestru. Każdy ze wzorów opatrzony jest wyczerpującymi objaśnieniami, jak
również wykazem literatury oraz najnowszego orzecznictwa. Autor szczególny nacisk poło-
żył na procedurę zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych czynności spółek han-
dlowych, które takiego zgłoszenia wymagają. Pojawienie się urzędowych formularzy o reje-
strację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców SPÓŁKA AKCYJNA spowodowało bowiem
znaczny wzrost błędnie składanych wniosków.

Piotr Pinior
Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Proces modernizacji prawa spółek trwa w państwach gospodarki rynkowej niemal nie-
przerwanie, konieczne stało się więc dokonanie zmian obowiązującego od 1934 r. Kodeksu
handlowego oraz uwzględnienie instytucji funkcjonujących w europejskim prawie spółek.
Efektem było uchwalenie ustawy Kodeks spółek handlowych we wrześniu 2000 r. Wśród
wielu nowych rozwiązań, nieznanych dotąd w polskim prawie spółek, wprowadzona zosta-
ła również instytucja podziału spółek kapitałowych. Niniejsza publikacja ma na celu przed-
stawienie problematyki dotyczącej podziału spółek kapitałowych w prawie polskim oraz na
gruncie prawa niemieckiego. Podjęcie tej tematyki podyktowane jest wieloma względami.
Po pierwsze instytucja podziału spółek kapitałowych jest nową formą prawną, która nie do-
czekała się jeszcze w polskim piśmiennictwie prawniczym kompleksowych opracowań. Po
drugie instytucja podziału spółek będzie miała duże znaczenie praktyczne, umożliwi bo-
wiem restrukturyzację działających obecnie spółek kapitałowych – w celu usprawnienia ich
funkcjonowania. Ponadto podział może przyczynić się do rozwoju rynku spółek kapitało-
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wych, gdyż stanowi alternatywę ich rozwiązania i likwidacji. Wymieniona regulacja nabiera
istotnego znaczenia w bliskiej perspektywie integracji z UE. Omawiana praca składa się z
pięciu rozdziałów merytorycznych: znaczenie i sposoby regulacji prawnej instytucji podzia-
łu spółek; pojęcie oraz sposoby podziału spółki kapitałowej; postępowanie związane z po-
działem; skutki prawne podziału; ochrona interesów wspólników, wierzycieli i osób trze-
cich. W pracy odwołano się m.in. do stanowisk reprezentowanych w doktrynie niemieckiej,
odnoszących się do podziału spółek kapitałowych. O porównaniu rozwiązań niemieckich z
rozwiązaniami przyjętymi na gruncie kodeksu spółek handlowych zadecydował fakt wspól-
nej genezy tych regulacji: oparcie przepisów niemieckiej ustawy o przekształcaniu podmio-
tów gospodarczych, jak i polskiego kodeksu spółek handlowych, na przepisach europejskiej
VI Dyrektywy o podziale spółek akcyjnych z 1982 r. Rozprawa stanowi pracę prawnopo-
równawczą, w której dwa systemy prawne: polski i niemiecki, poddane zostały analizie na
zasadzie paralelnej. To najlepiej potwierdza, że oba systemy – w omawianym zakresie –
oparte są na tym samym wzorcu w ramach przepisów UE.

Polski Kodeks pracy
Tekst dwujęzyczny polsko-angielski
tłumaczenie – Katarzyna Michałowska
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003

Wzrastająca liczba przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce i zbliżająca się integracja z
Unią Europejską rodzi zapotrzebowanie na przekłady tekstów polskich ustaw – na główne
języki UE. Ustawy przetłumaczone na języki obce stają się niezbędnym narzędziem pracy
dla inwestorów zagranicznych, menadżerów, doradców i współpracujących z nimi prawni-
kami polskimi. Przykładem takiego zapotrzebowania jest niniejsza książka: tekst polski są-
siaduje z tłumaczeniem angielskim opracowanym przez doktoranta nauk prawnych.

POLECAMY:

Prawo rodzinne i opiekuńcze
pod redakcją prof. Tadeusza Smyczyńskiego
Tom 12, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003
we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie

Książka ukazała się w ramach Systemu Prawa Prywatnego Becka. Prawo rodzinne i opie-
kuńcze jest przedmiotem analizy w dwóch tomach. Omawiany tom 12 dotyczy relacji
prawnych pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz prawa opiekuńczego. Natomiast prawo mał-
żeńskie znajdzie się w przygotowywanym tomie 11. Książka jest dziełem pięciu autorów,
którzy niezwykle starannie podeszli do kwestii prawnych. Ich nazwiska umieszczono na
poszczególnych stronach, w ten sposób łatwiej o identyfikację autorów, którzy odpowiadają
za treść poszczególnych rozdziałów i prezentowane stanowisko. Kompleksowe podejście
(840 stron tekstu) do zagadnienia rodzice-dzieci zaczyna się od przedstawienia trudnych
badań i dowodów na pochodzenie dziecka. Przykładem są bardzo rozbudowane rozdziały
o dowodach biologicznych czy sądowym ustalaniu ojcostwa. Autorzy nie unikają tak trud-
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nej tematyki jak status moralny i prawny płodu ludzkiego. Kolejne rozdziały to władza rodzi-
cielska, piecza zastępcza, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny, prawo opiekuńcze.
Autorzy penetrują niezwykle konfliktogenny obszar międzyludzkich stosunków. Niemal en-
cyklopedyczny układ książki upodabnia go do podręcznika akademickiego i podkreśla jego
edukacyjny charakter.

Marek Bojarski, Wojciech Radecki
Pozakodeksowe prawo karne
Tom 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Tom III obejmuje omówienie przestępstw z dziedziny porządku publicznego, wyborów,
polityki i inicjatywy ustawodawczej, pracy i ubezpieczeń społecznych, kultury i własności
intelektualnej. Jest to ostatnia część trzytomowego dzieła, która dopełnia prezentację cało-
ści polskiego pozakodeksowego prawa karnego i wraz z pozostałymi tomami stanowi ważny
przewodnik w tej dziedzinie prawa. Książka ukazała się w serii Komentarze Karne Becka i
adresowana jest do prawników, studentów, aplikantów i wszystkich, dla których znajomość
kodyfikacji karnej stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu.

Opracowała: Agnieszka Metelska


