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UKAZAŁY SIĘ:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I i II
pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004

Komentarz jest dziełem zbiorowym trzynastu autorów (pracowników naukowych oraz
sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego).

Obecne trzecie wydanie komentarza przedstawia stan prawny na dzień 1 lutego 2002 r.
Zaktualizowany tom I zawiera objaśnienia do przepisów Księgi pierwszej (część ogólna), Księgi
drugiej (własność i inne prawa rzeczowe) oraz Księgi trzeciej (zobowiązania) – w zakresie tzw.
części ogólnej prawa zobowiązań (do art. 534). Tom II zawiera objaśnienia do przepisów Księ-
gi trzeciej w zakresie tzw. części szczegółowej prawa zobowiązań (od art. 535) oraz Księgi
czwartej (spadki).  Komentarz do Kodeksu cywilnego adresowany jest przede wszystkim do sę-
dziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, notariuszy i pracowników naukowych.

Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I i II
pod redakcją Piotra Hofmańskiego
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004

Drugie wydanie komentarza dowodzi, jak dynamicznie rozwija się karne prawo proce-
sowe. Nowelę ze stycznia 2003 r. można nazwać wręcz rekodyfikacją (ok. 250 zmian). Au-
torzy komentarza przyjęli m.in. założenie, że wartością samą w sobie jest ukazanie rozwoju
prawa karnego procesowego w oparciu o ewolucję poszczególnych unormowań kodeksu.
Nie tylko zachowano otwierające komentarz do każdego przepisu odniesienia do poprzed-
nio obowiązującego k.p.k. z 1969 r., ale także przedstawiono dalsze losy każdego z przepi-
sów. Osiągnięto ten cel omawiając poszczególne zmiany kolejnych przepisów, a także za-
mieszczając przed komentarzem do każdego przepisu wszystkie obowiązujące jego redak-
cje, sygnalizując okresy obowiązywania przepisu w danym brzmieniu  oraz nowele, którymi
przepis zmieniano.
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Prawo zobowiązań – część szczegółowa
Pod redakcją Jerzego Rajskiego
Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2004

Podstawowe instytucje prawa zobowiązań, występujące zarówno w obrocie powszech-
nym, jak i profesjonalnym, z uwagi na szeroki zakres materiału wymagały ujęcia w dwóch
tomach Systemu Prawa Prywatnego. Niniejszym tomem objęte zostały umowy regulujące
przeniesienie praw oraz umowy odnoszące się do świadczenia usług. Omawiana publikacja
stanowi drugie wydanie – uzupełnione m.in. o rozdział sprzedaży konsumenckiej czy też
obszerniejsze opracowanie dotyczące umowy agencyjnej. Publikacja uwzględnia stan
prawny na dzień 1 listopada 2003 r.

Marzena Okła
Wzory pism w obrocie gospodarczym z objaśnieniami i płytą CD
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004

Tom zawiera wzory umów najczęściej występujących w obrocie gospodarczym. Jest to
drugie wydanie tomu 5 Warszawskiego Zbioru Pism – „Prawo Gospodarcze”. Uwzględnio-
no w nim zmiany dotyczące  umów uregulowanych przepisami Kodeksu cywilnego wpro-
wadzone w latach 2000–2003, w szczególności dotyczące umowy leasingu, agencyjnej,
składu, kontraktacji, robót budowlanych oraz najmu. Wzory umów lokalu mieszkalnego
uwzględniają regulacje wprowadzone ustawą z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

W części ogólnej tom 5 został wzbogacony o wzory dotyczące prokury, uwzględniające
zmiany Kodeksu cywilnego. Do tomu załączono płytę CD, która zawiera wszystkie wzory
zawarte w opracowaniu. Korzystanie z gotowych formularzy to duża oszczędność czasu.

Opracowała: Agnieszka Metelska


