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Recenzje

NOWE
KSIĄŻKI

UKAZAŁY SIĘ:

Kodeks postępowania cywilnego (art. 425–843). Komentarz
pod redakcją Kazimierza Piaseckiego
Tom II, wyd. III, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Komentarz obejmuje omówienie art. 425–843. Uwzględnia zarówno nowy system
prawny, wynikający z ostatnich nowelizacji k.p.c. i innych aktów prawnych, jak również
najnowsze orzecznictwo SN. W trzecim wydaniu tomu II Komentarza uzupełniona została
także bibliografia. Natomiast egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844–1040) i przepisy
szczególne o egzekucji (art. 1041–1088) oraz przepisy z zakresu międzynarodowego postę-
powania cywilnego (art. 1096–1153) stanowią materię tomu III Komentarza.

Marta Litwińska
Kodeks spółek handlowych. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Interpretacji przepisów kodeksu spółek handlowych dokonano przede wszystkim z
uwzględnieniem potrzeb praktyki obrotu. Rozważania teoretyczne przeprowadzono je-
dynie tam, gdzie było to konieczne dla przyjęcia konkretnego rozwiązania określonego
problemu. Komentarz dzieli się na dwie części: pierwszą jest Wprowadzenie, gdzie prze-
prowadzona została ogólna analiza regulacji zawartych w kodeksie spółek handlowych, z
podziałem na dające się wyodrębnić grupy przepisów. Wprowadzenie zawiera także
omówienie – w niezbędnym zakresie – problematyki dostosowania prawa polskiego do
Unii Europejskiej, oczywiście w odniesieniu do spółek handlowych. Część druga opraco-
wania to zasadniczy komentarz do poszczególnych przepisów. Jego głównym zadaniem
jest analiza nowych regulacji, stąd też do minimum ograniczone zostały uwagi do tych
przepisów, które swą treścią odpowiadają rozwiązaniom istniejącym na gruncie kodeksu
handlowego.
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Praca zbiorowa
Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003, wyd. II

Ustawa kodeks spółek handlowych – stanowiąca kontynuację tradycji kodeksu handlo-
wego z 1934 r. – weszła w życie 1 stycznia 2001 r. Kodeks spółek handlowych wprowadził
szereg nowych rozwiązań w przepisach ogólnych. W drugim wydaniu Komentarza do ko-
deksu spółek handlowych – po dwóch latach obowiązywania nowego prawa – uwzględnio-
no dostępny dorobek nauki i orzecznictwa sądowego, który ukazał się po wejściu w życie
kodeksu. Szereg problemów i instytucji zostało – na ile pozwalały na to ramy niniejszego
Komentarza – poddanych szczegółowej analizie prawnej. Ze względu na zbyt krótki czas
obowiązywania kodeksu, brak jest m.in. rozstrzygnięć sądowych zapadłych na gruncie roz-
wiązań przyjętych w nowym prawie spółek. Rozwiązania obowiązujące w tym zakresie w
krajach Unii Europejskiej mogą stanowić tylko kierunek wykładni dla budzących wątpliwo-
ści, niektórych regulacji zastosowanych w kodeksie spółek handlowych.

Jolanta Jerzewska
Od oględzin do opinii biegłego
Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002

Głównym założeniem tego poradnika dla prowadzących postępowanie karne, jest
wsparcie praktyków w trudnej chwili podejmowania decyzji o powołaniu biegłego. Układ
poradnika jest bardzo przejrzysty, a dzięki skorowidzowi można od razu trafić na właściwe
miejsce. Czytelnik znajdzie w poradniku staranne minimum wiedzy o podstawowych czyn-
nościach kryminalistycznych dokonywanych w ramach i na użytek postępowania karnego.
Praktyka pokazuje, że zbyt wiele czynności kryminalistycznych dokonywanych jest w spo-
sób niedostatecznie sformalizowany pod względem procesowym. Mowa głównie o zabez-
pieczeniu śladów na miejscu oględzin, śladów przeznaczonych do późniejszych badań w
ramach ekspertyzy kryminalistycznej czyli badań prowadzonych przez biegłych. Od trafno-
ści pytań zadanych biegłemu na sali sądowej zależy jakość i wartość uzyskanej informacji.
Stąd liczne przykłady pytań do biegłego zawarte w poradniku.

Łucja Korózs, Mariusz Sztorc
Ustrój sądów powszechnych. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Nową ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych uchwalono 27 lipca 2001 r. i
uchyliła ona ustawę z 20 czerwca 1985 r., wielokrotnie nowelizowaną. Niniejszy Ko-
mentarz do nowej ustawy przedstawia również Europejską Kartę Ustawowych Zasad
Dotyczących Sędziów. Opracowanie koncentruje się na wyjaśnieniu przepisów ustawy,
pomagając w ich praktycznym stosowaniu. Autorzy przedstawiają w sposób pogłębiony
– ciągle jeszcze nową w ustroju sądownictwa w Polsce – instytucję referendarza sądo-
wego, która w obecnie obowiązującej ustawie została istotnie zmodyfikowana. Publika-
cja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa, aplikantów sądowych i refe-
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rendarskich oraz osób zamierzających ubiegać się o pracę w sądownictwie powszech-
nym.

Jerzy Pieróg
Zamówienia publiczne. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, wyd. IV

Zamówienia publiczne stanowią w gospodarce rynkowej istotny czynnik w kreowaniu
popytu, a tym samym w pobudzaniu rozwoju gospodarczego. Ustawa o zamówieniach pu-
blicznych już na trwałe wpisała się w polski system prawny. Przez osiem lat, jakie minęły od
czasu jej publikacji, stała się przedmiotem wielu poważnych analiz prawnych. Czwarte wy-
danie Komentarza do ustawy o zamówieniach publicznych ma na celu przybliżenie nowych
rozwiązań i wyjaśnienie wielu istotnych problemów pojawiających się w trakcie jej stosowa-
nia. Oparte jest na praktycznej wiedzy autora, orzecznictwie arbitrażowym oraz na dorob-
ku Urzędu Zamówień Publicznych we wdrażaniu systemu zamówień publicznych. W Ko-
mentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 1 października 2002 r., wskazując również
na zmiany ustawy o zamówieniach publicznych już uchwalone, ale wchodzące w życie w
terminie późniejszym.

POLECAMY:

Prawo autorskie
pod redakcją Janusza Barty
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Prawo autorskie jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin prawa prywat-
nego. Postęp techniki, chemii, czy medycyny powoduje stałe poszerzanie się katalogu dóbr
intelektualnych objętych ochroną, w tym także w ramach praw pokrewnych. Coraz trudniej
pogodzić przy tym interesy twórców innowacyjnych rozwiązań, producentów i konsumen-
tów. Prawo autorskie w swoim obecnym kształcie stanowi swoiste połączenie przepisów
wyrażających tradycyjne założenia oraz przepisów odpowiadających na aktualne wyzwa-
nia. W publikacji omówiono zarówno teoretyczne jak i praktyczne problemy rysujące się na
tle obecnej regulacji prawnej w Polsce w zakresie prawa autorskiego. Wybitni autorzy z czo-
łowych krajowych uniwersytetów gwarantują wysoki poziom merytoryczny publikacji.

Jerzy Wratny
Kodeks pracy. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Komentarz uwzględnia nowelizację kodeksu pracy wprowadzoną ustawą z 26 lipca
2002 roku (tzw. nowelizacja lipcowa). Była to pierwsza kompleksowa nowelizacja, która
przyniosła obniżenie standardów uprawnień pracowniczych w wielu dziedzinach kodeksu.
Nastąpiło więc odwrócenie dotychczasowych tendencji do rozwijania tych uprawnień. W
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sytuacji trudności finansowych pracodawcy, dopuszczono możliwość generalnego obniża-
nia uprawnień pracowniczych – w drodze wewnątrzzakładowych porozumień zawieszają-
cych korzystne dla pracowników przepisy prawa pracy. W intencjach ustawodawcy nowe
przepisy mają służyć uelastycznieniu regulacji oraz obniżeniu kosztów pracy – co powinno
przyczynić się do ograniczenia skali bezrobocia. Celem komentarza jest przybliżenie i uła-
twienie zrozumienia nowych rozwiązań prawa pracy – zwłaszcza wprowadzonych w 2001
roku oraz nowelą lipcową z 2002 r. Rządowy program reformowania ustawodawstwa pracy,
w tym zwłaszcza kodeksu pracy, nie wyczerpał się w sprowadzeniu do uchwalenia przez
Sejm noweli lipcowej w 2002 r. Przygotowywany jest nowy projekt nowelizacji, która miała-
by wejść w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Opracowała: Agnieszka Metelska

Sprostowanie
Bardzo serdecznie przepraszamy dr. Adama Łazowskiego za mylne przypisanie wydania

książki jego autorstwa pt.: „Europejskie prawa jednostki” Wydawnictwu C.H. Beck (Nowe
Książki, „Palestra” nr 9–10/2002). Pomyłka ta wynikła z zamieszczenia przez Wydawnictwo
C.H. Beck tej pozycji w planie wydawniczym, wobec wstępnych pertraktacji prowadzo-
nych z Autorem. Dr Adam Łazowski wydał książkę o tej tematyce w Kantorze Wydawni-
czym Zakamycze pt. „Ochrona praw jednostki w prawie Wspólnot Europejskich”.
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