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UKAZAŁY SIĘ:

Kazimierz Łojewski, Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Postępowanie karne
Tom I, wyd. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Opracowanie zawiera wzory pomocne przy formułowaniu pism w procedurze karnej na
wszystkich jej etapach. Wzory pism przeznaczone dla adwokatów i aplikantów adwokac-
kich, ale korzystać z nich mogą również w celach dydaktycznych studenci prawa, a w spra-
wach prostych – również osoby spoza kręgów profesjonalistów. Problematyka komuniko-
wania się z organem procesowym w sprawach karnych wyraża się w pismach sporządzo-
nych i podpisanych przez adwokata, skierowanych do tego organu. Uporządkowanie tych
zagadnień leży w interesie potencjalnego autora pisma (kasacji, apelacji, wniosku itp.), ale
również w interesie samego wymiaru sprawiedliwości, przywiązującego duże znaczenie do
sposobu przygotowania pisma: zwłaszcza do jego przejrzystości i zdyscyplinowania w pre-
zentacji danej tezy.

Robert Pabis
Przepisy ogólne. Spółka jawna. Spółka partnerska
Tom I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie wzorów pism związanych z zawiąza-
niem, funkcjonowaniem, łączeniem, podziałem, przekształcaniem i rozwiązaniem
spółek handlowych. Powstały łącznie cztery tomy, z których pierwszy (omawiany) obej-
muje różnorodne kwestie zaliczone umownie przez autora jako część ogólna (w tym
instytucję prokury, stosunki zależności, zagadnienia związane z postępowaniem upa-
dłościowym i układowym) oraz problematykę spółki jawnej oraz spółki partnerskiej.
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Wzory opatrzone są wyczerpującymi objaśnieniami, jak również wykazem literatury
oraz orzecznictwa. Szczególny nacisk położono na sposób zgłoszenia do Krajowego
Rejestru Sądowego tych czynności spółek handlowych, które takiego zgłoszenia wyma-
gają.

Stanisław Gurgul
Prawo upadłościowe i układowe. Komentarz
Wyd. IV, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Obecny rozkwit instytucji upadłości i w konsekwencji – prawa upadłościowego, jest wy-
nikiem kumulowania się zjawisk, które uznawane są za ogólne przesłanki automatycznej
selekcji przedsiębiorców uczestniczących w życiu gospodarczym. W wydaniu czwartym
autor uwzględnił – wzorem poprzednich – zmiany legislacyjne i ostatnie publikacje z
orzecznictwa sądowego oraz doktryny prawnej, odnoszące się do zasad postępowania
układowego i upadłościowego banków, spółdzielni, instytucji ubezpieczeniowych, szkół
wyższych, zagadnień związanych z niewypłacalnością pracodawcy itp. Autor przytacza
ponadto własne przemyślenia co do kilku kwestii, które dotąd nie były w ogóle przedmio-
tem refleksji ani orzecznictwa, ani doktryny. Dla przykładu: dochodzenie roszczenia z art.
231 § 1 k.c. po ogłoszeniu upadłości właściciela gruntu, albo upadłość założyciela szkoły
wyższej niepaństwowej.

Praca zbiorowa
Podatki 2003
Tom I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Publikacja zawiera Ordynację podatkową oraz ustawy: o podatku dochodowym od
osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku od towarów i
usług, oraz o podatku akcyzowym, o podatku od spadków i darowizn, o opłacie skarbowej,
o podatku od czynności cywilnoprawnych, o podatkach i opłatach lokalnych, o zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycz-
ne. Praca adresowana jest do doradców podatkowych, prawników, pracowników admini-
stracji, przedsiębiorców.

Aleksander Cieśliński
Wspólnotowe prawo gospodarcze
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów prawa, aplikantów, prawników-prakty-
ków. Omówiono w nim prawo wspólnotowe z punktu widzenia praktyki obrotu gospodar-
czego. Rozwiązania prawne przedstawione są z uwzględnieniem wyjątkowej roli orzecznic-
twa unijnego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.



198

Nowe książki

Maria Jasińska
Podział spółek kapitałowych. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

W kodeksie handlowym z 1934 r. nie istniała instytucja podziału spółek. Współczesny
Kodeks spółek handlowych reguluje kilka form podziału, które są zbieżne – co do zasady
– z Dyrektywą Nr 6 dotyczącą podziału uchwalonej przez Dyrektywę 78/855/EWG. W
komentarzu wyjaśniono przepisy regulujące podział spółek kapitałowych – nową instytu-
cję wprowadzoną w ramach k.s.h. W publikacji omówiono różne formy podziału,
uwzględniając zarówno aspekty teoretyczne i wymogi formalne, jak i aspekty czysto prak-
tyczne. Przedstawiono stanowiska teoretyków, wskazano ewentualne luki i wątpliwości
interpretacyjne oraz gotowe rozwiązania konkretnych problemów – wynikające z do-
świadczeń autorki.

Mirosław Granat, Andrzej Gorgol, Jacek Sobczak
Ustawa o partiach politycznych. Komentarz
Wyd. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Komentarz jest obszerną analizą aktualnego stanu prawnego. Zawiera najnowsze tezy
orzecznictwa sądowego i uchwały Trybunału Konstytucyjnego, co ułatwia czytelnikowi –
bez sięgania do innych źródeł – znalezienie wszystkich związanych z komentowaną ustawą
przepisów. W drugim wydaniu na szczególną uwagę zasługuje analiza przepisów dotyczą-
cych statusu majątkowego partii, a także ich finansowania przez państwo. Autorzy omówili
zmiany w tym zakresie – jakie nastąpiły w ustawie o partiach politycznych, na mocy ordyna-
cji wyborczej do Sejmu i do Senatu RP. Odnieśli się także do nowelizacji przepisów o sub-
wencjonowaniu i dotowaniu partii, jakie zostały zaproponowane w związku z przygotowy-
waniem projektu budżetu na rok 2002.

Krzysztof Walczak
Kodeks pracy. Edycja 2003
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Kodeks pracy jest jednym z najważniejszych aktów prawnych w całym systemie pol-
skich źródeł prawa. Prawie każdy obywatel stosuje go w praktyce: jako pracownik bądź
pracodawca. Pomimo licznych i nieraz głębokich nowelizacji, swoimi korzeniami sięga
czasów realnego socjalizmu (uchwalony 26 czerwca 1974 r.). Pracodawcy, którzy chcą
być w zgodzie z przepisami, a równocześnie funkcjonować zgodnie z zasadami gospodar-
ki rynkowej, poszukują więc praktycznych wzorców działania. Bardzo często można je
znaleźć w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Niniejsze opracowanie ułatwia zarówno pra-
codawcom, osobom zajmującym się w firmach sprawami zarządzania personelem, pra-
cownikom i ich przedstawicielom, jak również prawnikom rozwiązującym problemy wy-
nikające ze stosowania prawa pracy, przebrnięcie przez meandry tej dziedziny prawa. Z
uwagi na bardzo bogate orzecznictwo Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Spo-
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łecznych, a także częste zmiany w przepisach prawnych, książka będzie akutalizowana
co roku.

POLECAMY:
tytuły rekomendowane
przez Naczelną Radę Adwokacką

Marek Bojarski i Wojciech Radecki
Pozakodeksowe prawo karne. Tom II
Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko środowisku. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

W każdym systemie prawa karnego dominującą rolę odgrywa kodeks karny, który jest pod-
stawowym źródłem tego prawa. W niektórych krajach (Czechy, Rosja) nie istnieje kategoria
pojęciowa „pozakodeksowe prawo karne” i każdy nowy przepis przewidujący odpowiedzial-
ność karną musi być włączony do kodeksu. Tej wyłączności kodeksu karnego – jako źródła
prawa karnego – nie ma ani w prawie niemieckim, ani w polskim. Nasze prawo karne składa
się z kodeksu oraz ok. 80 ustaw zawierających przepisy karne typizujące przestępstwa, które
można określić mianem „pozakodeksowe prawo karne”. Cechą polskiego pozakodeksowego
prawa karnego jest szybka zmienność, zwłaszcza w latach 1999–2001. Mnogość zagadnień
spowodowała, że oprócz omawianego tomu 2, napisano tom 1 (koncepcja, rozwój historycz-
ny prawa pozakodeksowego, przestępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bez-
pieczeństwa i zdrowia) oraz tom 3 (przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, wybo-
rom, pracy i ubezpieczeniom społecznym, kulturze i własności intelektualnej).

Robert Zawłocki
Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom to nazwa umowna, oparta na kryterium przed-
miotu ochrony przepisów karnych zawartych w określonych ustawach. Chodzi w szczegól-
ności o gospodarcze interesy przedsiębiorców rozumiane jako prawo do majątku i zysku,
lecz jako prawo do działalności ekonomicznej opartej na przepisach prawa oraz zasadach
uczciwości, zaufania i solidności. Nie są to kategorie ekonomiczne sensu stricto, lecz jako
dobra prawne stanowią podstawę prawidłowego obrotu gospodarczego, a ich naruszenie
jest daleko gorsze od wyrządzenia majątkowej szkody. W niektórych rodzajach działalności
gospodarczej ten aspekt odgrywa rolę pierwszoplanową (główny przedmiot ochrony).

Opracowała: Agnieszka Metelska


