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UKAZAŁY SIĘ:

Robert Zawłocki
Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2004

Przestępstwa gospodarcze to zbiorcza i umowna nazwa określonej kategorii, przede
wszystkim pozakodeksowych przepisów karnych, określających czyny zabronione w obro-
cie gospodarczym. Kryterium pozwalającym na wyodrębnienie tych przestępstw (przepi-
sów karnych) jest ich wspólny, rodzajowy przedmiot ochrony – w postaci podstaw prawidło-
wego obrotu gospodarczego. Prawo karne gospodarcze można podzielić na część ogólną
(nauka o przestępstwie gospodarczym), naukę o reakcji karnoprawnej za przestępstwo go-
spodarcze oraz część szczególną (konkretne typy karalnych zachowań w obrocie gospodar-
czym). Omawiane opracowanie odnosi się wyłącznie do nauki o przestępstwie gospodar-
czym, tj. do podstawowej części teorii prawa karnego gospodarczego. Książka stanowi
pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia przesłanek odpowiedzialności karno-
prawnej za przestępstwa gospodarcze w Polsce. Autor rozważa praktyczne kwestie bezpo-
średnio dotyczące każdego uczestnika obrotu gospodarczego. Przestępstwa gospodarcze
nowego typu, związane z gospodarką wolnorynkową, odnoszą się do zachowań, których
społeczne niebezpieczeństwo nie jest mniejsze niż w przypadku innych rodzajów prze-
stępstw. W Polsce może niepokoić mała liczba wszczynanych oraz prawomocnie zakończo-
nych spraw sądowych w omawianym zakresie. Zjawisku temu towarzyszy społeczne odczu-
cie o bezkarności sprawców przestępstw gospodarczych.

Jacek Ignaczewski
Prawo spadkowe, art. 922–1088. Komentarz
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2004

Opracowanie jest połączeniem klasycznego komentarza z elementami akademickiego
podręcznika oraz poradnika. Zawiera omówienie przepisów księgi czwartej Kodeksu cywil-
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nego dotyczącej prawa spadkowego. Przejrzysty układ książki pozwala czytelnikowi na sa-
modzielne rozwiązanie wielu problemów jurydycznych związanych z prawem spadko-
wym. Ujęto w niej także najnowsze orzecznictwo oraz zestawienie literatury. Prawo spad-
kowe jest nieliczną dziedziną prawa, zakorzenioną w świadomości nie tylko prawników, ale
i adresatów jego norm. Spadkobierca, testament, zachowek, spadek itp. weszły do języka
potocznego, ale – jak stwierdza autor – przysłowiowy diabeł tkwi w szczegółach – stąd uza-
sadnienie dla tego typu publikacji, przydatnej prawnikom jak i bezpośrednio zainteresowa-
nym swoimi spadkowymi prawami i obowiązkami.

Wiktor Cajsel
Kodeks pracy. Komentarz do nowelizacji
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2004

Komentarz koncentruje się na przepisach prawa pracy obowiązujących od 1 maja 2004 r.
W szczególny sposób zwraca uwagę na równouprawnienie pracowników odnośnie do za-
trudnienia, mobbingu, czasu pracy czy urlopów wypoczynkowych. Nowelizacja Kodeksu
pracy dokonana Ustawą z 14 listopada 2003 r. stworzyła bowiem potrzebę dokonania ana-
lizy przepisów k.p., wprowadzając szereg nowych, często nieznanych dotąd instytucji pra-
wa pracy. Autor przypomina, że po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej
ponownie stały się obowiązujące (dotychczas zawieszone) normy prawa pracy m.in. regulu-
jące kwestię dopuszczalnej liczby zawieranych kolejno umów o pracę na czas określony.
W komentarzu uwzględniono bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

POLECAMY:

Jan Ciszewski
Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej.
Komentarz
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2004

Komentarz jest szczegółowym omówieniem postanowień rozporządzenia Rady WE Nr
1347/2000 z 29 maja 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w
sprawach małżeńskich, a także dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej za wspólne
dzieci obojga małżonków. W dniu 1 maja 2004 r. weszło ono w życie wobec Polski i innych
państw przystępujących do Unii Europejskiej. Tekst rozporządzenia w języku angielskim,
francuskim i niemieckim oraz w przekładzie na język polski został opublikowany – wraz z
omówieniem B. Janowskiego – w k.p.p. 2002, nr 4, s. 909.

Unijne rozporządzenie upraszcza formalności w celu wprowadzenia szybkiego, nie-
skomplikowanego uznawania i wykonywania orzeczeń w tych sprawach – w innych pań-
stwach członkowskich. W końcowej części komentarza zamieszczono tekst (w tłumaczeniu
na język polski) kolejnego rozporządzenia Rady WE Nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. o
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jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz doty-
czących odpowiedzialności rodzicielskiej, które będzie obowiązywać od 1 marca 2005 r.,
uchylając rozporządzenie nr 1347/2000.

Zdzisław Krzemiński
Wnoszenie apelacji cywilnej
Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2004

Trzecie wydanie tego pożytecznego opracowania stanowi kontynuację sprawdzonej
konwencji: w skondensowanej formie zawiera informacje niezbędne przy opracowaniu i
wnoszeniu apelacji od orzeczeń w sprawach cywilnych. Poprzednie wydanie ukazało się w
2001 r. i zostało dobrze przyjęte nie tylko przez praktyków, ale również – jak to określa autor
– „młodzież prawniczą”. W opublikowanej już ustawie z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw znalazły się m.in. zapisy do-
tyczące postępowania apelacyjnego. Autor uwzględnił już te zmiany, chociaż wchodzą one
w życie dopiero 5 lutego 2005 r. W końcowej części opracowania znalazły się wybrane
orzeczenia Sądu najwyższego. Wg autora znajomość tych orzeczeń jest niezbędna – i to tak-
że wówczas, gdy z niektórymi tezami się nie zgadzamy. Cennym uzupełnieniem poradnika
są również wzory pism procesowych – dotyczące apelacji.

Opracowała: Agnieszka Metelska


