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UKAZAŁY SIĘ:

Kodeks karny. Część szczególna. Tom I
Komentarz pod redakcją Andrzeja Wąska
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004

Tom wydany został w serii Duże Komentarze Becka i jest obszerną pozycją ułatwiającą
zdobycie obszernej wiedzy nt. przestępstw uregulowanych w rozdziałach XVI–XXVIII k.k.
Opracowanie prezentuje stan prawny na 1 stycznia 2004 r. Komentarz uwzględnia wszyst-
kie zmiany Kodeksu karnego – w tym projekty przyszłych zmian dotyczących m.in. konwen-
cji o cyberprzestępczości i konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europej-
skich. Komentarz opatrzono obszernym orzecznictwem i literaturą, ponadto uwzględniono
w nim zmiany do ustaw dodatkowych, m.in. ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groźbą kary, dostosowując polskie prawo karne do prawa
unijnego.

Prawo karne gospodarcze
Pod redakcją Oktawii Górniok
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Omawiana praca stanowi 10 tom serii Prawo Gospodarcze i Handlowe wydawanej pod
redakcją naukową prof. Stanisława Włodyki. Poprzednie publikacje dotyczyły m.in. prawa:
spółek handlowych, umów handlowych, postępowania sądowego w sprawach gospodar-
czych, arbitrażu, kontraktów międzynarodowych. „Prawo karne gospodarcze” obejmuje
szerokie spektrum zagadnień: przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz ob-
rotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa i wykroczenia nieuczciwej
konkurencji, przestępstwa bankowe, ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodar-
czej przez osoby pełniące funkcje publiczne, przestępstwa w działalności ubezpieczenio-
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wej i brokerskiej, przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Tom odznacza się przejrzystym uję-
ciem rozległej i skomplikowanej tematyki.

Janusz Lewiński
Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003

Wydanie 2 komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone do tytułowego kodeksu (z 24
sierpnia 2001) ustawą z 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania w spra-
wach o wykroczenia, jak również zmiany przepisów kodeksu postępowania karnego wpro-
wadzone ustawą z 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania karnego,
ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych. Łącznie zmia-
ny te dotyczą wielu i ważnych przepisów (w szczególności w zakresie czynności wyjaśniają-
cych i postępowania nakazowego). Orzecznictwo Sądu Najwyższego, a także dotychczaso-
wa praktyka (zarówno sądów, jak i organów pozasądowych), spowodowały, że niektóre
poglądy wyrażone w pierwszym wydaniu komentarza uległy zmianie. Nabywca komenta-
rza otrzymuje w prezencie bezpłatny dostęp do serwisu prawniczego www.LexPolonica.pl.

Kodeks spółek handlowych. Tom IV
Komentarz do artykułów 459–633, praca zbiorowa
Wydawnictwo S.H. Beck, Warszawa 2004

Opracowanie zawiera komentarz do przepisów regulujących rozwiązanie spółki akcyj-
nej oraz odpowiedzialności cywilnoprawnej dotyczącej tej spółki. W tomie IV omówiono
ponadto łączenie, podział i przekształcania spółek. Uwzględniono specyfikę każdego z tych
procesów, orzecznictwo i nowe poglądy doktryny. Przedstawiono także szczegółowo zagad-
nienia odpowiedzialności karnej w spółkach handlowych oraz zmian w przepisach obowią-
zujących, przejściowych i końcowych. Komentarz uwzględnia projekt nowelizacji Kodeksu
Spółek Handlowych.

Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich
Pod redakcją Ewy Łętowskiej i Konrada Osajdy
Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004

Książka zawiera wybór i opracowanie orzeczeń sądów krajowych państw należących do
UE oraz rozstrzygnięć pozasądowych podejmowanych w poszczególnych krajach przez
różne właściwe do tego ciała, dotyczących ochrony konsumenta przed klauzulami abuzyw-
nymi narzucanymi przez profesjonalistów. Podstawę wyboru w poszczególnych krajach
przez różne właściwe do tego ciała stanowiły orzeczenia zamieszczone w internetowej ba-
zie CLAB. Orzeczenia zaprezentowane w tej książce zostały wybrane (ok. 1/5 zbioru) i opra-
cowane na nowo przez poszczególnych autorów. Starano się przy tym, aby wybór dostar-
czył ilustracji typowych stanów faktycznych, albo charakterystycznych rozstrzygnięć krajo-
wych w państwach UE. Adresatem publikacji są prawnicy (obsługa prawna, adwokaci, sę-
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dziowie, rzecznicy konsumentów, studenci) interesujący się problematyką ochrony konsu-
menta i poszukujący źródła inspiracji dla własnej praktyki.

Prawo rzeczowe. Tom 3
Pod redakcją Tomasza Dybowskiego
Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2003

Trzeci tom Systemu Prawa Prywatnego poświęcony został prawu rzeczowemu. W części
poświęconej problematyce mieszkaniowej nie uwzględniono tematyki poświęconej odręb-
nej własności lokali. Przyczyną były opóźnienia w procesie ustawodawczym. Tematyka ta
zostanie przesunięta do tomu 4, który będzie jednocześnie drugim tomem z tej serii po-
święconym prawu rzeczowemu. Zostanie w nim także przedstawiona problematyka użyt-
kowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych. Tom 3 jest dziełem czterech
autorów i nie dokonywano ujednolicenia ich zapatrywań. W rezultacie każdy z nich odpo-
wiada wyłącznie za własne stanowisko prawne.

POLECAMY:

Kazimierz Łojewski
Apelacja karna
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Sporządzanie i popieranie apelacji należy do najbardziej skomplikowanych działów
procedury karnej. Chodzi nie tylko o znajomość przepisów zgrupowanych w Dziale IX
Kodeksu postępowania karnego, ale również o postulat wykazania szczególnej wnikli-
wości. Zarówno przy wydobywaniu uchybień, jakich dopuścił się sąd pierwszej instan-
cji, jak i „ustawienia” tych uchybień w określonej kategorii zarzutów i wniosków apela-
cyjnych. Prawidłowo sporządzona apelacja, jak również zażalenie, przez którykolwiek
z uprawnionych podmiotów jest najlepszym i w zasadzie niezawodnym sprawdzianem
poziomu zawodowego autora. Omawiana praca ma na celu przegląd i uporządkowanie
zagadnień związanych ze sporządzeniem apelacji – ze szczególnym uwzględnieniem
tez zawartych w orzecznictwie Sądu Najwyższego i najbardziej charakterystycznych
poglądów doktryny.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Pietrzykowskiego
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003

Komentarz jest dziełem pięciu autorów – pracowników naukowych i sędziów Sądu Naj-
wyższego. Omówiono w nim szczegółowo zarówno przepisy Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego, jak również Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W komen-
tarzu wykorzystano dotychczasowe publikacje (wcześniejsze komentarze do Kodeksu cy-
wilnego, system prawa cywilnego, monografie, artykuły i glosy) oraz orzecznictwo – w tym
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zwłaszcza Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Opracowanie uwzględnia stan
prawny na dzień 1 lipca 2003 r. i przeznaczone jest przede wszystkim dla sędziów, adwoka-
tów, kierowników urzędów stanu cywilnego, prokuratorów i notariuszy.

Anna Portalska, Roman Portalski
Rozwiązanie umowy o pracę
Rodzaje, tryby, terminy. Orzecznictwo SN. Wzory pism
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002

Poradnik dotyczy rozwiązywania i wygaśnięcia umowy o pracę. Chodzi o ustanie stosun-
ku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem – w związku z wykonywaniem pracy. Au-
torzy wskazują na potencjalne niebezpieczeństwa związane z wypowiedzeniem umowy o
pracę oraz innymi rodzajami wygaśnięcia umowy. W publikacji znaleźć można odpowiedź
na pytania dotyczące rodzajów i sposobów rozwiązania stosunku pracy, roszczeń wynikają-
cych z wadliwego rozwiązania umowy o pracę, praw i obowiązków obu stron stosunku pra-
cy. Książka została wzbogacona wzorami pism, a także wyciągiem z najważniejszych aktów
prawnych.

Opracowała: Agnieszka Metelska


