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UKAZAŁY SIĘ:

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Wojciecha Muszalskiego
Kodeks pracy. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, wyd. III

Opracowanie przeznaczone jest dla prawników zawodowo zajmujących się prawem
pracy, a więc sędziów sądów pracy, radców prawnych przedsiębiorstw, adwokatów i proku-
ratorów, państwowych inspektorów pracy, a także działaczy związków zawodowych. W
komentarzu wykorzystano zarówno najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak i
orzecznictwo starsze – z okresu przed wydaniem Kodeksu pracy. Starano się zamieścić peł-
ną informację o publikacji glos, ze względu na ich przydatność praktyczną dla bieżącego i
przyszłego stosowania prawa.

Ewa Skibińska
Kodeks spółek handlowych. Edycja 2003
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Obowiązująca od 1 stycznia 2001 ustawa Kodeks spółek handlowych reguluje zasady
tworzenia, organizacji, funkcjonowania, rozwiązywania, łączenia, podziału i przekształca-
nia spółek handlowych. K.s.h. zawiera kompleksową regulację spółek handlowych, lecz
niewyczerpującą. Przepisy k.s.h. zawierają jedynie fragmentaryczne uregulowanie firmy i
prokury – w odniesieniu do poszczególnych typów spółek. Do czasu nowelizacji części
ogólnej k.c. – gdzie będą uregulowane te instytucje – mają zastosowanie odpowiednie
przepisy k.h. (art. 632). Przepisy kodeksu zostały skorelowane z innymi aktami prawnymi
współtworzącymi wraz z k.s.h. podstawowy trzon prawa przedsiębiorców, tj. z ustawą – Pra-
wo działalności gospodarczej z 19 listopada 1999 r., ustawą o Krajowym Rejestrze Sądo-
wym i ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z 20
sierpnia 1997 r. Edycja 2003 została przygotowana dla potrzeb praktyki obrotu gospodar-
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czego i zawiera wybór literatury, orzecznictwo Sądu Najwyższego, odwołania do innych
aktów prawnych. Dzięki całościowemu opracowaniu tematyki prawa spółek handlowych,
jest użytecznym narzędziem pracy.

Robert Pabis
Spółka z o.o. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Komentarz zawiera zwięzłe omówienie obecnie najbardziej popularnej formy prowa-
dzenia działalności gospodarczej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uregulowanej
w art. 151–300 kodeksu spółek handlowych. Uchwalenie ustawy z 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych stanowiło bodziec do napisania niniejszego opracowania, oma-
wiającego przepisy dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Układ komentarza
odnosi się wprost do przepisów tytułu III działu I, niemniej jednak w uwagach do poszcze-
gólnych zapisów poruszone zostały zagadnienia zawarte w Przepisach ogólnych (Tytuł I), a
także niektóre przepisy przejściowe. W komentarzu położono przede wszystkim nacisk na
praktyczne spojrzenie na nową regulację, nie unikając jednak – w miejscach niezbędnych –
założeń teoretyczno-prawnych.

Robert Pabis
Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
Tom 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Niniejszy, drugi tom publikacji, dotyczy spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyj-
nej. Obejmuje łącznie 148 wzorów usystematyzowanych wg logiki wynikającej z przepisów
kodeksu spółek handlowych, jak i przede wszystkim bytu spółki: począwszy od etapu jej two-
rzenia oraz zarejestrowania, poprzez poszczególne przejawy jej funkcjonowania, aż do za-
mknięcia działalności. Szereg wzorów zawiera sekwencję wymaganych czynności tj. jeden
bądź więcej aktów spółki oraz zgłoszenie tych zdarzeń do rejestru. Każdy ze wzorów opatrzo-
ny jest wyczerpującymi objaśnieniami, jak również wykazem literatury i orzecznictwa.

Ewa Bieńkowska, Anna Walczak-Żochowska
Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, która weszła w
życie 12 maja 1983 r., to pierwszy w Polsce odrębny akt prawny regulujący sposoby, zasady
i tryb oddziaływania na przejawy antyspołecznych zachowań nieletnich. Komentarz zawie-
ra szczegółowe omówienia ww. ustawy, wraz z jej największą nowelizacją z 2000 r., która
nie tylko dostosowała przepisy do obowiązującej od 1 września 1998 r. nowej kodyfikacji
karnej oraz wiążących Polskę standardów międzynarodowych, ale również zmodyfikowała
cały dotychczasowy model postępowania z nieletnimi.
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Rafał Paprzycki
Prawnokarna analiza zjawiska satanizmu w Polsce
Kantor Wydawniczy Zakamycze
Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków 2002

Publikacja ta stanowi pierwsze w polskiej literaturze prawniczej opracowanie monogra-
ficzne, obejmujące zarówno zagadnienia karnomaterialne jak i kryminologiczne nowego
zjawiska – satanizmu, które w wyniku zbadania przez autora okazuje się być szczególnego
typu zdemoralizowaniem niewielkiej, na szczęście, grupy młodych ludzi, którzy bez znajo-
mości rzeczy, odwołują się do ideologii satanizmu. W kolejnych rozdziałach przedstawione
zostały: historyczny wizerunek szatana i satanistów w Biblii i kulturze, filozofia Światowego
Kościoła Szatana, analiza przestępstw popełnianych przez osoby identyfikowane bądź iden-
tyfikujące się z satanizmem, przegląd spraw sądów polskich uznanych przez opinię społecz-
ną za związane z tą ideologią, problematyka sekt satanistycznych, a także rozważona zosta-
ła kwestia przeciwdziałania tego rodzaju zjawisku, również na gruncie prawa karnego.
Uwagi końcowe, to propozycje autora dotyczące niezbędnej reakcji społecznej na sata-
nizm, a w zasadzie pseudosatanizm. Obszerna bibliografia pozwoli zainteresować się głę-
biej tą doniosłą społecznie problematyką.

POLECAMY:

Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Odpowiedzialność karna osób prawnych
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

W monografii omówiono problematykę odpowiedzialności karnej osób prawnych w
świetle prawa europejskiego, ale również pod kątem funkcjonowania rozwiązań przyjętych
w wielu państwach europejskich, podejmując przy tym próbę stworzenia modelu odpowie-
dzialności karnej osób prawnych w prawie polskim, z uwzględnieniem ustawy o odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która wchodzi w
życie w 2003 roku. Zagadnienie odpowiedzialności karnej osób prawnych stało się aktual-
ne w końcu XIX wieku, wraz z postępującą industrializacją i wzrostem przestępczości go-
spodarczej. Budziło jednak liczne zastrzeżenia i kontrowersje. Autorka przeprowadza ana-
lizę: co należy rozumieć pod pojęciem osoby prawnej? Czy jest to samoistny podmiot pra-
wa, odrębny od członków, którzy go tworzą? Czy osobę prawną należy traktować jako rze-
czywistość czy fikcję? Jaki charakter ma mieć odpowiedzialność prawna podmiotów zbioro-
wych w prawie polskim: administracyjny czy też karny? Jak odnieść się do standardów mię-
dzynarodowych w tym względzie?
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Agnieszka Pyrzyńska
Rozwiązanie umowy przez strony
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, wyd. II

Jednym z podstawowych zdarzeń tworzących stosunek zobowiązaniowy jest umowa. Czę-
stokroć później, w ramach tego samego stosunku zobowiązaniowego, zawierane są również
dalsze umowy, modyfikujące treść umowy pierwotnej. Pojawia się pytanie, czy obejmują one
również rozwiązanie umowy pierwotnej w drodze zgodnych oświadczeń woli stron. W litera-
turze został wyrażony pogląd, zgodnie z którym w każdej umowie tkwi potencjalna możliwość
jej rozwiązania. Z reguły niebrana pod uwagę przez strony przy zawieraniu umowy. Niniejsza
praca poświęcona jest instytucji prawa cywilnego, nieomawianej dotychczas szerzej w polskiej
literaturze. Jej celem jest wykazanie, że umowa rozwiązująca umowę pierwotną (początkową)
stanowi ogólny typ umowy, który w zasadzie może być stosowany w przypadku każdej umo-
wy regulowanej przez prawo zobowiązań. Drugie wydanie książki poszerzono i zaktualizowa-
no o najnowszy dorobek judykatury i orzecznictwa.

Opracowała: Agnieszka Metelska


