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Bernard Smykla
Prawo bankowe. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Opracowanie jest aktualnym komentarzem do ustawy – Prawo bankowe, uwzględniają-
cym dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa. Ww. ustawę charakteryzuje duża
częstotliwość zmian. Ostatnia znacząca nowelizacja dokonana została w kwietniu 2004 r.
W jej wyniku wprowadzono do ustawy stosunkowo szeroką regulację instytucji prawnych
dotychczas w niej nieuregulowanych. Outsourcing bankowy, sekurytyzacja, czy też zmie-
nione zapisy dotyczące tajemnicy bankowej – to wciąż aktualne tematy dyskusji, które toczą
się w środowisku bankowym. Nowelizacja ta wprowadziła też szereg zmian w instytucjach
wcześniej ustawie znanych – np. dotyczących rachunków bankowych czy też konstrukcji
nadzorczych norm ostrożnościowych. Na to wszystko nakładają się zmiany w innych usta-
wach: chodzi przede wszystkim o zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego, których
pakiet zaczął obowiązywać w lutym 2005 r. W kolejce do Sejmu czekają następne akty
prawne – np. ustawa dotycząca tzw. konglomeratów finansowych. Autor Komentarza jest
radcą prawnym, Koordynatorem Radców Prawnych w Departamencie Prawnym NBP. Od-
niósł się do najważniejszych aspektów Prawa bankowego, opierając się na doświadczeniu
zawodowym, choć zaprezentował własne poglądy.

Prawo bankowe. Prawo dewizowe
Ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Tekst dwujęzyczny polsko-angielski
Tłumaczenie: Roman Kozierkiewicz i Elżbieta Puławska
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Przedstawiony wybór ustawodawstwa polskiego obejmuje prawo bankowe, prawo de-
wizowe i ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Do ww. dokumentów usta-
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wodawca wprowadził zmiany mające na celu harmonizację polskiego prawa do dyrektyw
UE. Omawiana publikacja zawiera angielskie tłumaczenie tekstu ww. trzech ustaw – wg sta-
nu prawnego na 31 stycznia 2005 r. Opracowanie skierowane jest do pracowników sektora
bankowego, instytucji finansowych, a także inwestorów krajowych i zagranicznych działają-
cych na polskim rynku nieruchomości i listów zastawnych.

Robert Kędziora
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Komentarz przedstawia problematykę stosowania procedury administracyjnej czyli po-
stępowania prowadzonego przez organy administracji publicznej, którego celem jest wład-
cze określenie – w drodze decyzji administracyjnej – sytuacji prawnej konkretnego podmio-
tu. Normy kodeksowe zostały tak skonstruowane, aby zapewnić organom administracji pu-
blicznej możliwość prawidłowego skonkretyzowania uprawnień lub obowiązków indywi-
dualnego adresata. Szczególną rolę w tym zakresie ogrywa zasada samorządności oraz zasa-
da prawdy obiektywnej, których urzeczywistnienie w toku procesu administracyjnego zo-
stało zabezpieczone szeregiem instytucji proceduralnych. Komentarz zawiera wyjaśnienie
podstawowych pojęć, przedstawia najbardziej reprezentatywne poglądy nt. wykładni prze-
pisów kodeksowych oraz szeroko cytowaną literaturę przedmiotu. W Komentarzu sięgnięto
przede wszystkim do orzecznictwa NSA, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów oraz do niektórych – zachowujących aktualność – wypowiedzi funk-
cjonującego w okresie międzywojennym najwyższego Trybunału Administracyjnego. Jeśli w
judykaturze nie ma jednolitego stanowiska w kwestii interpretacji konkretnego przepisu,
Komentarz zaznacza istnienie rozbieżnych linii orzeczniczych.

Zdzisław Muras
Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i prawie karnym materialnym.
Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Sprawę wyjaśnień oskarżonego autor stara się przedstawić zarówno w ujęciu proceso-
wym, jak i prawnomaterialnym. Podejmuje próbę syntetycznego i systemowego ujęcia te-
matu. Autor szeroko przytacza orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.
Problematyka wyjaśnień składanych przez oskarżonego jest niezwykle istotna w procedurze
karnej, choćby ze względu na jego pozycję procesową. A jednocześnie dość trudna do cało-
ściowego, spójnego przedstawienia. Zagadnienie wyjaśnień składanych przez oskarżonego
występuje bowiem w różnych rozdziałach Kodeksu postępowania karnego oraz w innych
ustawach, m.in. w sygnalizowanej w Komentarzu ustawie o świadku koronnym. Charakte-
rystyczną cechą Komentarza jest fakt, że zakres omawianych przepisów determinuje tytuł
danego rozdziału, punktu czy podpunktu. Jest to bowiem Komentarz problemowy, oma-
wiający daną instytucję prawną, a nie konkretny akt prawny. Przepisy zostały dobrane od-
powiednio do omawianego tematu. Rozdział pierwszy dotyczy bezpośrednio wszystkich
aspektów wyjaśnień oskarżonego. Drugi – zawiera omówienie materialnych konsekwencji
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przyznania się do winy oraz składania wyjaśnień obciążających. Trzeci – przedstawia proce-
sowe znaczenie składanych wyjaśnień. Komentarz przeznaczony jest dla praktyków, teore-
tyków prawa, aplikantów itp.

Jacek Ignaczewski
Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31–54 k.r.o. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

W opracowaniu szczególny nacisk położono na zakres zmian dokonanych ustawą z 17
czerwca 2004 r. (nowela czerwcowa), obowiązujących od 20 stycznia 2005 r. Nowela
czerwcowa jest wynikiem dotychczasowego dorobku interpretacyjnego SN oraz krytyczny-
mi podglądami przedstawicieli doktryny na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Zmiany nie są rewolucyjne, bo nowelizacja KRO była postulowana od wielu lat. Kodeks z
1964 r. w dotychczasowej formule nie przystawał do aktualnych realiów obrotu prawno-
gospodarczego. W efekcie nienależycie chronił interesy zarówno małżonków, jak i ich wie-
rzycieli. Ewolucyjne zmiany wprowadzone do porządku prawnego stanowią kompromis
pomiędzy tymi sprzecznymi interesami. Wydaje się, że krótki Komentarz poświęcony ustro-
jom majątkowym będzie przydatny prawnikom-praktykom, ale i samym zainteresowanym
czyli małżonkom.

Grażyna Manjura
Dodatki mieszkaniowe. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

Komentarz przedstawia i wyjaśnia problemy, jakie pojawiają się przy stosowaniu przepi-
sów o dodatkach mieszkaniowych. Przepisy te funkcjonują już od 10 lat. Pierwsza ustawa o
najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych z 1994 r. została zastąpiona ustawą z 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. Ustawa ta była
dotychczas trzykrotnie nowelizowana. Ostania nowelizacja z 8 października 2004 r. ma
najszerszy zakres, gdyż oprócz zmian redakcyjnych i uściślających niektóre przepisy, wpro-
wadza zasadniczą zmianę odnośnie do decyzji podejmowanych na podstawie ustaleń w
trakcie wywiadu środowiskowego. W Komentarzu szczegółowo omówiono przepisy ustawy
o dodatkach, wykorzystując dotychczasowe orzecznictwo i dorobek naukowy z tego zakre-
su. W końcowej części opracowania zamieszczono dobrane akty prawne: rozporządzenia
wykonawcze, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, o własności lokali itp.

Opracowała: Agnieszka Metelska


