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Recenzja
A. Koronkiewicz, B. Ksi¹¿ek, M. Piotrowska, L. Siwik,
A. Œmigaj, £. Œwiderek, Spó³ki handlowe w pytaniach
i odpowiedziach, Wydawnictwo Prawicze LexisNexis,
Warszawa 2008, s. 576
Ksi¹¿ka skierowana jest przede wszystkim do osób przygotowuj¹cych
siê do egzaminu z zakresu problematyki prawnej spó³ek handlowych.
Œwiadczy o tym jednoznacznie treœæ czêœci trzeciej, w której zawarte s¹
pytania z aplikacji notarialnej w roku 2006 i 2007 oraz z aplikacji adwokackiej i radcowskiej z lat 2005-2007 wraz z poprawnymi odpowiedziami.
Bior¹c pod uwagê tê grupê czytelników, niezaprzeczalnym atutem ksi¹¿ki
jest fakt, ¿e autorami s¹ ludzie m³odzi, doktoranci lub aplikanci, którzy
jeszcze dok³adnie pamiêtaj¹ sk³adane przez siebie egzaminy, niejednokrotnie na tych w³aœnie aplikacjach. Ich praktyczne umiejêtnoœci po³¹czone
z wiedz¹ i doœwiadczeniem redaktora naukowego zaowocowa³y dzie³em,
które przydatne bêdzie w codziennej pracy tak¿e praktykom stykaj¹cym
siê z funkcjonowaniem w obrocie spó³ek handlowych – a wiêc sêdziom,
radcom prawnym i adwokatom, cz³onkom w³adz spó³ek.
Ambicj¹ autorów by³o, aby oprócz s³u¿enia zaawansowanym w zg³êbianiu tej materii czytelnikom, ich opracowanie mog³o pe³niæ funkcjê podrêcznika dla studentów. Cel ten zosta³ osi¹gniêty, co oznacza, ¿e w ksi¹¿ce
zawarte zosta³y zarówno rozwa¿ania zawi³ych zagadnieñ praktycznych
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i teoretycznych, jak i informacje podstawowe – niezbêdne dla osób, które
dopiero zapoznaj¹ siê z funkcjonowaniem spó³ek handlowych. Przejrzysty
uk³ad i atrakcyjna formu³a pozwalaj¹ szybko odnaleŸæ konkretn¹ odpowiedŸ na zadane pytanie.
Ksi¹¿ka podzielona jest na trzy czêœci: „Spó³ki handlowe”, „Tablice
i zestawienia” oraz „Aplikacje prawnicze”.
Czêœæ pierwsza obejmuje dwanaœcie rozdzia³ów: „Zagadnienia ogólne”, „Spó³ka cywilna”, „Kodeks spó³ek handlowych – przepisy wspólne”,
„Spó³ka jawna”, „Spó³ka partnerska”, „Spó³ka komandytowa”, „Spó³ka
komandytowo-akcyjna”, „Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹”,
„Spó³ka akcyjna”, „£¹czenie, podzia³ i przekszta³canie spó³ek”, „Europejskie prawo spó³ek” oraz „Prawo upad³oœciowe i naprawcze”.
W ka¿dym rozdziale zadanych jest po kilkadziesi¹t praktycznych pytañ,
zawartych ju¿ w spisie treœci, a na które to pytania czytelnik znajdzie
konkretn¹ odpowiedŸ w tekœcie. Ta formu³a jest bardzo atrakcyjna, bowiem
czêsto mo¿na spotkaæ siê z zarzutem, i¿ w monografiach i komentarzach
czytelnicy nie znajduj¹ odpowiedzi na nurtuj¹ce ich pytania.
Tablice i zestawienia w czêœci drugiej pozwalaj¹ syntetycznie przedstawiæ kluczowe definicje, instytucje i zasady funkcjonowania przedsiêbiorców. Ta forma prezentacji jest szczególnie istotna dla osób z pamiêci¹
wzrokow¹, które lubi¹ i potrafi¹ zapamiêtywaæ schematy.
Czêœæ trzecia, wprawdzie skierowana jest do kandydatów na aplikacje,
zawiera jednak równie¿ bardzo praktyczne pytania i odpowiedzi, z których
skorzystaæ mog¹ zarówno studenci, jak i praktycy.
W recenzowanej ksi¹¿ce obok dominuj¹cych zagadnieñ odnosz¹cych
siê wprost do materii kodeksu spó³ek handlowych znajdziemy tak¿e
rozwi¹zania jurydyczne z zakresu kodeksu cywilnego, prawa upad³oœciowego i naprawczego, ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej,
prawa o notariacie, prawa o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych.
Monografia znajdzie na pewno wielu odbiorców, bowiem zgodnie z tym,
co zaznaczono ju¿ we wstêpie: „g³ównym naszym marzeniem jest to, by
wiedza z tego przedmiotu by³a u¿yteczna w studiowaniu i pracy zawodowej, do czego staramy siê przekonaæ wszystkich, którzy zapoznaj¹ siê
z tym opracowaniem.”.
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