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UKAZAŁY SIĘ:

Adam Doliwa
Prawo mieszkaniowe. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Opracowanie zawiera objaśnienia wielu przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki
mieszkaniowe. Chodzi o różne stosunki prawne i instytucje – w tym zwłaszcza powstające
na kanwie form prawnych korzystania z lokali mieszkalnych (najem, spółdzielcze prawa do
lokali, prawo własności), administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi (wspólnoty
mieszkaniowe, spółdzielnie, towarzystwa budownictwa społecznego), wspierania budow-
nictwa mieszkaniowego (Krajowy Fundusz Mieszkaniowy) oraz zasad i form ochrony praw
lokatorów. W komentarzu autor wykorzystał własne doświadczenia przewodniczącego za-
rządu wspólnoty mieszkaniowej, co pozwoliło na uwzględnienie ewentualnych potrzeb ta-
kich czytelników, jak właściciele i najemcy lokali, zarządcy (administratorzy) i członkowie
zarządów wspólnot mieszkaniowych, a także członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz
osoby pełniące funkcje organów spółdzielni czy towarzystw budownictwa społecznego.

Stanisław Piątek
Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Unia Europejska zmieniła całą warstwę prawa wtórnego regulującego zagadnienia tele-
komunikacyjne. Zasadniczy charakter tej zmiany podkreśla nowe pojęcie „łączności elek-
tronicznej”. Nowy pakiet aktów prawnych wszedł w życie w kwietniu 2002 r. Zakres zmian
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jest na tyle poważny, że większość państw UE zapowiedziała wydanie nowych ustaw, ponie-
waż nowelizacja istniejącego prawa nie będzie wystarczająca. Polskiego ustawodawcę cze-
kają prace dostosowawcze także w tej dziedzinie. Nie bez trudności próbuje się osiągnąć w
kraju stan prawa i praktyki regulacyjnej, będący w UE następstwem prawnej liberalizacji
rynków telekomunikacyjnych w 1998 r. Nowe dyrektywy unijne są wynikiem trudnego
kompromisu pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi, pomiędzy pań-
stwami zaawansowanymi w otwieraniu rynku telekomunikacyjnego na konkurencję i prze-
łamywaniu oporów monopolistycznych, a państwami, które nie wykazują takiej determina-
cji. Inne trudności wynikają z różnicy pomiędzy poziomem rozwoju rynku telekomunika-
cyjnego w państwach UE oraz rynku polskiego.

Andrzej Szewc, Gabriela Jyż
Prawo własności przemysłowej
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Książka przeznaczona jest dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców: rzeczni-
ków patentowych, pracowników służb wynalazczości oraz służb prawnych w podmiotach
gospodarczych, kadry kierowniczej tych podmiotów, wynalazców i racjonalizatorów, sę-
dziów, a także studentów. Publikacja ma charakter praktyczny: syntetycznie przedstawia
pojęcia, konstrukcje, zasady i rozwiązania prawa zawarte w normach tego prawa oraz wy-
stępujących między nimi związków. Autorzy więcej uwagi poświęcili kwestiom, które są
nowe lub w dotychczasowym piśmiennictwie nie zostały dostatecznie przeanalizowane lub
nadal pozostają kontrowersyjne. Uwzględnili możliwie najszerszy wachlarz publikacji róż-
nego rodzaju. Niniejszą pracę można więc traktować jako przewodnik po bogatym pi-
śmiennictwie polskiego prawa własności przemysłowej. Zawiera ona także szeroki wybór
orzecznictwa sądowego i administracyjnego.

Robert Pabis
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tom 3
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Niniejszy, trzeci tom publikacji dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Całość
opracowania składa się z czterech tomów, których celem jest kompleksowe zaprezentowa-
nie wzorów pism związanych z zawiązaniem, funkcjonowaniem, łączeniem, podziałem,
przekształcaniem i rozwiązaniem spółek handlowych. Tom trzeci obejmuje łącznie 117
wzorów usystematyzowanych wg logiki wynikającej z przepisów kodeksu spółek handlo-
wych, jak i przede wszystkim bytu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Analizie pod-
dano poszczególne przejawy jej funkcjonowania: począwszy od etapu jej tworzenia oraz
zarejestrowania – aż do zamknięcia działalności. Wiele wzorów zawiera sekwencję wyma-
ganych czynności, tj. jeden bądź więcej aktów spółki oraz zgłoszenie tych zdarzeń do reje-
stru. Wzory opatrzone są wyczerpującymi objaśnieniami, jak również wykazem literatury i
orzecznictwa.
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POLECAMY:

Jacek Masiota
Elektroniczne instrumenty płatnicze. Komentarz
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Nową formą rozliczenia bezgotówkowego – wprowadzoną przez ustawę z dnia 12 wrze-
śnia 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych – są elektroniczne instrumenty
płatnicze występujące w dwóch postaciach: kart płatniczych oraz pieniądza elektroniczne-
go. Niniejszy komentarz ma służyć przede wszystkim praktykom-bankowcom lub prawni-
kom zajmującym się bankowością. Przydatny też będzie posiadaczom elektronicznych in-
strumentów płatniczych oraz innym podmiotom biorącym udział w rozliczeniach dokony-
wanych za ich pomocą.

Słownik prawa i gospodarki, polsko-niemiecki
pod redakcją prof. Bogusława Banaszaka
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Jedna trzecia obrotów handlowych Polski z zagranicą przypada na zachodniego sąsiada.
Podobnie intensywne są związki kulturalne obu krajów, język niemiecki jest jednym z głów-
nych języków Unii Europejskiej: wystarczające uzasadnienie i rekomendacja dla prezento-
wanego specjalistycznego „Słownika prawa i gospodarki”. To wspólna inicjatywa autorów –
przedstawicieli nauk prawnych z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskiego Uniwer-
sytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą. Pozycja przydatna głównie prawnikom i ekonomi-
stom posługującym się w pracy językiem polskim i niemieckim. Uwzględniono przede
wszystkim terminy i wyrażenia stosowane w języku niemieckim w Niemczech i – w ograni-
czonym zakresie – w Szwajcarii i Austrii. W słowniku znalazły się także powszechnie stoso-
wane niektóre terminy prawnicze oraz słownictwo używane w sądach, prokuraturze i na
policji. Włączono terminologię z zakresu bankowości, gospodarki, finansów, handlu, a tak-
że z medycyny sądowej. Słownik zawiera ok. 40 tys. haseł z języka prawniczego, ekono-
micznego i gospodarczego.

Opracowała: Agnieszka Metelska


