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Recenzja

Przegl¹d Prawa i Administracji.
Tom LXIV. Rozprawy z zakresu prawa handlowego,

pod redakcj¹ Józefa Fr¹ckowiaka
Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw 2004,

s. 309
Powo³anie 15 lat temu w Instytucje Prawa Cywilnego na Wydziale

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego Zak³adu
Prawa Gospodarczego i Handlowego by³o dobr¹ okazj¹ do opracowania
specjalnego wydania �Przegl¹du Prawa i Administracji�, sztandarowego
pisma naukowego tego wydzia³u, w którym autorzy staraj¹ siê odnie�æ
do wspó³czesnych problemów prawa gospodarczego i handlowego.

Jednocze�nie by³ to naukowy uk³on w kierunku dra Romana Chali-
moniuka oraz dra Krzysztofa Górnicza, którzy odeszli w tym roku na
emeryturê.

Opracowanie zawiera 18 artyku³ów, z których ka¿dy stanowi odrêbn¹
ca³o�æ; s¹ to rozwa¿ania teoretyczne, polemiczne i praktyczne na tematy,
jakie interesuj¹ autorów zwi¹zanych naukowo z Zak³adem Prawa Gospo-
darczego i Handlowego, kierowanego przez prof. dra hab. Józefa Fr¹c-
kowiaka � sêdziego S¹du Najwy¿szego, cz³onka Rady Programowej
�Rejenta�.
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Omawiany �Przegl¹d Prawa i Administracji� otwiera opracowanie
Wis³awy Boæ Wokó³ statusu notariusza. Zdaniem autorki, status notariu-
sza w prawie polskim jest trudny do jednoznacznego okre�lenia, brakuje
jednolitych pogl¹dów w tej kwestii, pojawiaj¹ siê nowe konstrukcje i in-
terpretacje. W sposób niezwykle rzetelny i obiektywny autorka stara³a siê
przedstawiæ wielo�æ definicji przedsiêbiorcy na gruncie doktryny i regu-
lacji prawa, by przej�æ do analizy pojêcia notariusza jako przedstawiciela
wolnego zawodu oraz zwi¹zanych z tym sporów i polemik. Ciekawe s¹
spostrze¿enia W. Boæ odno�nie do wolnego zawodu a przedsiêbiorcy,
które s¹ punktem wyj�cia do prezentacji pozycji notariusza jako przed-
siêbiorcy. W tych kwestiach autorka zajmuje zdecydowanie krytyczne
stanowisko, co interesuj¹co uzasadnia, operuj¹c argumentami jurydycz-
nymi i doktrynalnymi. Konkluduj¹c, stwierdza, ¿e notariusz z uwagi na
status prawny, rolê publiczn¹ i zadania, jakie ma do spe³nienia, nie mo¿e
byæ uznawany za przedsiêbiorcê w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Trudno
nie zgodziæ siê z tym wnioskiem, choæ z drugiej strony � jak wynika
z ustawy o swobodzie dzia³alno�ci gospodarczej z 2004 r. � ustawodawca
nie wyró¿ni³ notariusza jako specjalnego rodzaju przedsiêbiorcy, który jest
osob¹ zaufania publicznego, wykonuj¹c¹ sw¹ misjê w obrocie prawnym
i gospodarczym. Czy jest to zabieg celowy, czy te¿ mo¿e próba uporz¹d-
kowania pojêcia przedsiêbiorcy w regulacjach prawnych oka¿e siê w prak-
tyce stosowania tego aktu prawnego. Trudno jednak bêdzie pogodziæ siê
z tak¹ konstrukcj¹ prawn¹, by prowadzenie dzia³alno�ci zawodowej mia³o
decydowaæ, ¿e jest siê przedsiêbiorc¹.

Józef Fr¹ckowiak przedstawia Uprawnienia z rêkojmii za wady fi-
zyczne rzeczy sprzedanej. Jest to interesuj¹ce zagadnienie tak dla prakty-
ków, jak i teoretyków prawa. Sta³o siê tak¿e przedmiotem wielu polemik
w doktrynie oraz orzecznictwie i ten zw³aszcza aspekt jest wyekspono-
wany w prezentowanym opracowaniu. Autor przypomina o charakterze
uprawnieñ z rêkojmii, jakie wynikaj¹ z przepisów kodeksu cywilnego.
Szczególn¹ uwagê zwraca na termin wyga�niêcia uprawnieñ z rêkojmii,
akcentuje tak¿e kwestiê przej�cia uprawnieñ z rêkojmii na inne osoby.

Andrzej Jab³oñski w Prawie do dysponowania �rodkami zgromadzo-
nymi w otwartym funduszu emerytalnym na wypadek �mierci porusza
temat mog¹cy zainteresowaæ notariuszy, jako ¿e zgodnie z art. 82 ust. 1
ustawy z dnia 28 sierpnia 1998 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
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emerytalnych, zawieraj¹c umowê z otwartym funduszem emerytalnym,
osoba wystêpuj¹ca z wnioskiem o przyjêcie do funduszu mo¿e wskazaæ
imiennie jedn¹ lub wiêcej osób fizycznych, na rzecz których ma nast¹piæ
po jej �mierci wyp³ata �rodków zgromadzonych na funduszu. Autor
przedstawia kr¹g osób uprawnionych do otrzymania tych �rodków, dziel¹c
siê jednocze�nie swoimi w¹tpliwo�ciami (np. dot. nasciturusa). Opisuje
m.in. ich dziedziczenie na podstawie kodeksu cywilnego i omawia cha-
rakter prawny dyspozycji, na podstawie, której odbywa siê rozporz¹dza-
nie tymi �rodkami przez uprawnione osoby. Dochodzi do przekonania,
¿e osoba uprawniona musi ¿yæ w chwili �mierci cz³onka funduszu, co
przemawia � jego zdaniem � za tym, by uznaæ, ¿e czynno�æ ta jest mortis
causa, a tym samym wykazuje istotne podobieñstwo do testamentu. Kon-
strukcyjna ró¿nica miêdzy dyspozycj¹ a testamentem polega � jego zadaniem
� na tym, ¿e dyspozycja jest o�wiadczeniem woli sk³adanym przez cz³onka
otwartego funduszu emerytalnego okre�lonej osobie, któr¹ jest fundusz.
Sk³ania to do wniosku, by przepisy kodeksu cywilnego o testamencie
stosowaæ z du¿¹ ostro¿no�ci¹ i tylko w drodze analogii, a nie bezpo�rednio
i bez zastrze¿eñ. Artyku³ koñcz¹ interesuj¹ce konkluzje i wnioski teore-
tyczno-praktyczne.

Przedmiotem artyku³u Jerzego Jacyszyna jest Nowe prawo upad³o-
�ciowe i naprawcze (ogólna charakterystyka). Autor omawia regulacjê
upad³o�ciow¹ i naprawcz¹ z 2003 r., która sta³a siê czê�ci¹ wspó³cze-
snego obrotu prawnego i gospodarczego. Si³¹ rzeczy zaprezentowane s¹
g³ówne instytucje tego prawa, takie jak zdolno�æ upad³o�ciowa, przes³anki
og³oszenia upad³o�ci, ogólny charakter postêpowania, w którym wyró¿-
niony zosta³ s¹d upad³o�ciowy, sêdzia-komisarz, syndyk, nadzorca s¹-
dowy i zarz¹dca. Przedstawieni s¹ uczestnicy tych procedur, instytucja
uk³adu w upad³o�ci, a tak¿e umorzenie postêpowania upad³o�ciowego.
Interesuj¹ca jest nowa czê�æ tego prawa, zwana postêpowaniem napraw-
czym w razie zagro¿enia upad³o�ci¹. Obejmuje ona wszystkich przedsiê-
biorców, niezale¿nie od tego, gdzie zostali wpisani do rejestru czy ewi-
dencji administracyjnej.

Piotr Kasprzyk zaj¹³ siê rzadko poruszan¹ na ³amach doktryny prawa
problematyk¹ gier losowych. Artyku³ dotyczy Roszczeñ odszkodowaw-
czych wobec podmiotu urz¹dzaj¹cego grê losow¹. O tym, ¿e warto za-
interesowaæ siê tymi kwestiami �wiadczy m.in. orzecznictwo s¹dowe,
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na które powo³uje siê autor, przytaczaj¹c przyk³ad z praktyki, który da³
podstawê do procesu s¹dowego. Na jego tle pojawi³y siê kwestie teo-
retyczno-prawne, jakie dostrzega i podnosi na ³amach swojego opraco-
wania. Dotycz¹ one m.in. pojêcia gry losowej, regulaminu gry, roszczeñ
o wygran¹, charakteru prawnego losu, statusu prawnego organizatora
gier losowych, cywilnoprawnych podstaw odpowiedzialno�ci z tytu³u
uczestnictwa w grach losowych.

Marek Le�niak przedstawi³ Sposoby zaspokojenia zastawnika zasta-
wu rejestrowego po og³oszeniu upad³o�ci zastawcy niebêd¹cego d³u¿ni-
kiem osobistym. Zgodnie bowiem z art. 146 pr. upad³., z dat¹ og³oszenia
upad³o�ci obejmuj¹cej likwidacjê maj¹tku upad³ego ulegaj¹ zawieszeniu
z mocy prawa wyroki s¹dowe oraz administracyjne postêpowania egze-
kucyjne, wszczête przeciwko upad³emu przed og³oszeniem upad³o�ci.
Wychodz¹c z tre�ci tego przepisu, autor analizuje skutki cywilnoprawne
odnosz¹ce siê do zastawnika zastawu rejestrowego wobec nowej sytuacji
prawnej, w jakiej siê znalaz³ w wyniku og³oszenia upad³o�ci zastawcy.
Generalnie ocena wypada na korzy�æ istniej¹cego prawa upad³o�ciowego
i naprawczego. Przyjête rozwi¹zania s¹ zgodne z rzeczowym charakte-
rem zastawu rejestrowego, uwzglêdniaj¹ tak¿e mo¿liwo�ci pozaegzeku-
cyjnego zaspokajania zastawnika.

Adrian Orliñski zreferowa³ Ograniczenia swobody w obieraniu firmy
spó³ki kapita³owej wynikaj¹ce z regulacji okre�laj¹cych tre�æ wpisu do
rejestru przedsiêbiorców. Jest to temat z pogranicza przepisów rejestro-
wych i kodeksu spó³ek handlowych. Ukazuje z³o¿ono�æ omawianej pro-
blematyki, z któr¹ stykaæ siê tak¿e mog¹ polscy notariusze, poniewa¿
okre�lenie firmy spó³ki handlowej w umowie spó³ki nale¿y do standar-
dowej tre�ci ka¿dego tego typu kontraktu handlowego.

Autor przypomina podstawowe zasady i regu³y wi¹¿¹ce siê z obie-
raniem firmy w spó³kach handlowych. Odwo³uje siê w tej mierze do
przepisów, doktryny i literatury fachowej. Na tej podstawie siêga do
spraw rejestrowych i zachowania s¹du w tych kwestiach. To tak¿e
interesuj¹cy w¹tek dla notariuszy, którzy powinni wiedzieæ, dlaczego s¹d
�zakwestionowa³� swobodnie obran¹ firmê spó³ki handlowej. Czê�æ pracy
ma charakter instrukta¿owy. Autor za³¹cza tabelê znaków pisarskich, za
pomoc¹ których dokonuje siê prawid³owego wpisu do rejestru s¹dowego
(s. 126).
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W konkluzji postawione s¹ interesuj¹ce wnioski de lege ferenda o cha-
rakterze technicznojurydycznym, a tak¿e w¹tpliwo�ci i rozterki autora
zwi¹zane z poruszan¹ problematyk¹.

Barbara Pabin podejmuje temat Elektronicznych o�wiadczeñ woli �
których nie ma. Celem tego artyku³u jest, jak zaznacza autorka, przybli-
¿enie pojêcia o�wiadczenia woli w postaci elektronicznej i prezentacja
zmian, jakie s¹ niezbêdne, by termin ten sta³ siê kompatybilny z regulacjami
prawnymi. Jeste�my �wiadkami wielu nowych instytucji prawnych i po-
mys³ów legislacyjnych. Powa¿na ich czê�æ jest wytworem nowych technik
komunikowania siê na odleg³o�æ. Wiadomo, ¿e nie ma od nich ucieczki,
nikt bowiem nie jest w stanie odwróciæ procesu cywilizacyjnego, do
którego m.in. nale¿¹ elektroniczne czynno�ci prawne. Trwa proces di-
gitalizacji prawa, co rzutuje tak¿e na obrót prawny i gospodarczy. W tym
stanie rzeczy pojawia siê wiele nowych pojêæ, takich jak elektroniczne
�rodki porozumiewania siê na odleg³o�æ, elektroniczne no�niki informa-
tyczne, elektroniczne no�niki informacji, no�niki informacji, dokument
elektroniczny, forma elektroniczna. Niestety, jak zaznacza autorka, nie s¹
one jednoznacznie zdefiniowane ani te¿ nie znajduj¹ siê w jednym akcie
prawnym. Ciekawe s¹ zw³aszcza rozwa¿ania na tle o�wiadczeñ woli
wyra¿onych w postaci elektronicznej, jakie znajduj¹ siê w art. 60 i 61
k.c. Mog¹ byæ one tak¿e przydatne dla praktyki notarialnej.

Marcin Podle� dzieli siê W¹tpliwo�ciami zwi¹zanymi z wystêpowaniem
spó³ki cywilnej w obrocie gospodarczym oraz zagadnieniem jej charakteru
prawnego na tle najnowszych zmian w prawodawstwie. W artykule przed-
stawia historyczny ju¿ status spó³ki cywilnej w ujêciu podmiotowym (jako
przedsiêbiorcy), co � jak wiadomo � nie zosta³o wspó³cze�nie utrzymane
w regulacjach prawnych. Ukazuje wp³yw zaliczenia spó³ki cywilnej do
kategorii przedsiêbiorców dla jej charakteru prawnego, a zw³aszcza ro-
dz¹ce siê skutki prawne wynikaj¹ce z tej kwalifikacji.

Interesuj¹ce s¹ dla ka¿dego powody wyeliminowania spó³ki cywilnej
z krêgu przedsiêbiorców, powracaj¹ bowiem niekiedy na ³amach literatury
sentymenty do spó³ki cywilnej jako podmiotu o okre�lonych zdolno�ciach
prawnych i procesowych.

Wa¿ny jest jednak wspó³czesny w¹tek rozwa¿añ autora, które ukazuj¹
skutki ostatnich zmian w legislaturze w odniesieniu do spó³ki cywilnej,
przedstawione w sposób usystematyzowany w omawianym opracowaniu.
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Autor konkluduj¹c, stawia tezê, ¿e mimo dzia³añ ustawodawcy nie
osi¹gniêto zamierzonych efektów. Nie przezwyciê¿ono ryzyka stwarza-
nego przez spó³ki cywile wobec innych uczestników obrotu prawnego.
Walka ustawodawcy ze spó³kami cywilnymi okaza³a siê ma³o skuteczna,
co u�wiadamia w swojej pracy.

Krzysztof Rudnicki porusza temat Zastêpowania osoby prawnej, a w
szczególno�ci spó³ki kapita³owej, przez kuratora. Dokonuje analizy art.
38 k.c., by na tej podstawie przej�æ do rozwa¿añ nad zarz¹dem w spó³kach
kapita³owych, jakie s¹ obligatoryjnym organem w³adzy tych¿e spó³ek. Dla
osoby prawnej, która nie mo¿e prowadziæ spraw z braku powo³anych
do tego organów, s¹d ustanowi kuratora, którego zadaniem bêdzie do-
prowadzenie do powo³ania w³a�ciwych organów lub do likwidacji osoby
prawnej (art. 42 k.c.). Jest to tzw. kurator prawa materialnego, któremu
autor po�wiêca wiele uwagi. O kuratorze spó³ki jest tak¿e mowa m.in.
w przepisach kodeksu spó³ek handlowych oraz w regulacjach rejestro-
wych (KRS), do których nawi¹zuje autor, ilustruj¹c stawiane tezy i pre-
zentowane argumenty.

Maciej Skory przeprowadza pog³êbion¹ analizê Znaczenia kodekso-
wej definicji konsumenta dla wyodrêbnienia tzw. obrotu konsumenckiego.
Przypomina dzieje prawa konsumenckiego w Polsce, ukazuj¹c przy tym
rosn¹ce znaczenie tej m³odej dyscypliny prawa cywilnego. O tym, ¿e nie
jest to przemijaj¹ca moda prawna �wiadcz¹ do�wiadczenia (i regulacje)
innych krajów Unii Europejskiej. Osi¹ tego artyku³u jest definicja konsu-
menta w obowi¹zuj¹cych regulacjach prawnych, których jest ju¿ poka�na
ilo�æ i ci¹gle dochodz¹ nowe. Tym niemniej jest zdania, ¿e obecny poziom
rozwoju prawa reguluj¹cego ochronê konsumenta w Polsce pozwala na
przyjêcie tezy o wyodrêbnieniu siê dostatecznie spójnego kompleksu norm
prawnych o wielop³aszczyznowym zasiêgu, obejmuj¹cym szczegó³ow¹
sferê stosunków spo³ecznych.

Bogus³aw So³tys omawia Prawo do urz¹dzeñ przesy³owych przy³¹czo-
nych do sieci przedsiêbiorstwa. Jest to próba okre�lenia charakteru praw-
nego w³adztwa przys³uguj¹cego przedsiêbiorcy wzglêdem urz¹dzeñ s³u-
¿¹cych do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, pr¹du
i tym podobnych. W rezultacie przy³¹czenia ich do sieci przedsiêbiorstwa
powstaje wiele wa¿nych praktycznych i teoretycznych cywilnoprawnych
problemów. Co wiêcej, czêsto goszcz¹ one na wokandach s¹dowych i s¹
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przedmiotem zainteresowania ró¿nych urzêdów i instytucji. Autor z du¿¹
wnikliwo�ci¹ sygnalizuje trudne problemy, jakie niesie powi¹zanie ze sob¹
wielu urz¹dzeñ przesy³owych.

Robert Stefanicki przeprowadza analizê Umowy dystrybucji wy³¹cz-
nej w �wietle ustawodawstwa polskiego na tle prawnoporównawczym.
Umowa dystrybucji okre�lana jest te¿ mianem umowy dealerskiej lub
wy³¹cznej koncesji handlowej i jako umowa nienazwana znajduje sw¹
regulacjê w prawie konkurencji. Autor wskazuje miejsce tej umowy
w systemie prawa, a tak¿e omawia jej pojêcie prawne i charakter prawny,
odnosz¹c j¹ do art. 550 k.c. oraz regulacji szczegó³owych. Powo³uje siê
przy tym na orzecznictwo antymonopolowe krajowe i europejskie.

Lidia Siwik wskazuje na Potrzebê nowej regulacji odpowiedzialno�ci
za niedope³nienie obowi¹zku zg³oszenia upad³o�ci. Wskazuj¹c na cele
i motywy, jakie wi¹¿¹ siê ze zg³oszeniem upad³o�ci w terminie, autorka
przedstawia rozwój zakazów orzekaj¹cych wobec niesumiennych przed-
siêbiorców. Szczegó³owo analizuje przes³anki odpowiedzialno�ci, jakie
wynikaj¹ z art. 373 i nast. pr. upad³., omawia zakres przedmiotowych
i czasowy sankcji. Przechodzi do oceny postêpowania w przedmiocie
zakazu, skutków orzeczenia zakazu i charakteru odpowiedzialno�ci.
Poszerza swoje rozwa¿ania o zakazy z prawa upad³o�ciowego, �rodki
karne w postaci zakazu, a tak¿e o inne formy i skutki zakazów. Inte-
resuj¹ce s¹ wnioski de lege ferenda, s¹ one wynikiem rzetelnej analizy
jurydycznej, jak¹ pos³uguje siê w trakcie prezentacji tej skomplikowanej
problematyki.

Marzena Tajer przedstawi³a Tworzenia spó³ki akcyjnej � charakter
prawny etapu przedspó³kowego. Przedmiotem jej zainteresowania jest etap
spó³ki akcyjnej przed powstaniem spó³ki w organizacji, czyli obszar nie
opisany normatywnie w kodeksie spó³ek handlowych. W fazie przedspó³-
kowej mog¹ zachodziæ ró¿ne sytuacje organizacyjnoprawne, o których
milcz¹ przepisy kodeksu spó³ek handlowych. Nie mo¿na te¿ okre�liæ
charakteru prawnego tego etapu tworzenia spó³ki akcyjnej. Czym zatem
jest ta faza, jaki ma status prawny, jakie rodzi skutki i odpowiedzialno�æ?
To niektóre tylko pytania, jakie stawia autorka, powo³uj¹c siê przy tym
na przepisy i doktrynê prawa. Bada tak¿e relacje miêdzy t¹ faz¹ a etapem
spó³ki kapita³owej w organizacji. Jest wiele ró¿nych w¹tków, które mog¹
zainteresowaæ notariuszy, bowiem autorka sugeruje na przyk³ad, by
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w takich sytuacjach zawarcie umowy przedwstêpnej w formie aktu no-
tarialnego, okre�laj¹cego podpisanie statutu spó³ki akcyjnej oraz pozosta-
³ych dokumentów za³o¿ycielskich, skutecznie pozwala³o na domaganie siê
przez stronê dokonania tych czynno�ci. Brak formy notarialnej powoduje,
¿e umowa przedwstêpna wywo³uje jedynie tzw. skutek s³abszy, tzn. uza-
sadnia dochodzenie od strony uchylaj¹cej siê od z³o¿enia o�wiadczenia
woli odszkodowania w granicach ujemnego interesu umownego, zgodnie,
z art. 390 § 1 k.c. Taki argument doktrynalny powo³uje autorka opra-
cowania.

Próbuj¹c okre�liæ charakter etapu przedspó³kowego rozwa¿a jeszcze
inne konstrukcje cywilnoprawne, za pomoc¹ których daje siê opisaæ ten
stan faktyczny i prawny. Jest to bowiem etap przygotowañ, który � jak
wiadomo � wymaga podejmowania wielu, czêsto skomplikowanych dzia³añ
tzw. promotorów, zmierzaj¹cych do zawi¹zania spó³ki akcyjnej w orga-
nizacji. Do stosunków prawnych na etapie przedspó³kowym do czyn-
no�ci promotorów, a nastêpnie za³o¿ycieli spó³ki akcyjnej, stosowaæ nale¿y
regulacje kodeksu cywilnego, zw³aszcza te, dotycz¹ce negocjacji.

Rafa³ Wiatr zajmuje siê Rozwi¹zaniem spó³ki cywilnej, zwracaj¹c
uwagê, ¿e w polskim systemie prawnym nie ma szczególnych zasad
likwidacji spó³ki cywilnej. Kodeks cywilny u¿ywa tylko okre�lenia �roz-
wi¹zanie spó³ki� co w sobie � jak mo¿na przyj¹æ � mie�ci tak¿e zapowied�
jej likwidacji. Autor, analizuj¹c obowi¹zuj¹ce w zakresie spó³ki cywilnej
przepisy kodeksu cywilnego dla celów porz¹dkowych, wydziela cztery
etapy zwi¹zane z rozwi¹zaniem spó³ki cywilnej, s¹ to: rozwi¹zanie spó³ki,
sp³ata d³ugów spó³ki, zwrot wk³adów wspólników, podzia³ miêdzy
wspólników pozosta³ej czê�ci maj¹tku wspólnego. Ka¿dy z tych etapów
poddany jest analizie doktrynalnej i orzeczniczej. W podsumowaniu stwier-
dza, ¿e obecne spó³ki cywilne s¹ nadal powszechnie wykorzystywane
w praktyce, co jest wystarczaj¹cym powodem, a¿eby powróciæ do re-
gulacji z dawnego art. 575 kodeksu zobowi¹zañ, który przewidywa³ sposób
dzia³ania wspólników i wierzycieli w sytuacji, w której jest wystarczaj¹ca
ilo�æ maj¹tku spó³ki na sp³aty i rozliczenia lub te¿ gdy ów maj¹tek jest
niewystarczaj¹cy. Inaczej mówi¹c, by uregulowaæ sposób likwidacji spó³ki
cywilnej w zale¿no�ci od jej �kondycji maj¹tkowej�.

Katarzyna Wrêczycka przedstawi³a Spó³kê cywiln¹ miêdzy ma³¿on-
kami. Takie siê spó³ki w�ród ma³¿onków do�æ czêsto spotyka w naszej
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praktyce gospodarczej, a przez to s¹ przedmiotem zainteresowania dok-
tryny prawa, która zajmuje czêsto kontrowersyjne stanowisko w wielu
kwestiach. Chodzi tu o takie sytuacje, w których spó³ka cywilna funk-
cjonuje w oparciu o wk³ady pochodz¹ce ze �rodków maj¹tkowych z ma-
j¹tków objêtych wspólno�ci¹ ma³¿eñsk¹. Autorka dokonuje szczegó³owej
jurydycznej analizy przepisów, jakie odnosz¹ siê do spó³ki cywilnej za-
wieranej miêdzy ma³¿onkami, a zw³aszcza do ich maj¹tku wspólnego
stanowi¹cego maj¹tek tej spó³ki. Opisuje charakter prawny praw spó³-
kowych ma³¿onków jako wspólników spó³ki cywilnej, pos³uguj¹c siê
pogl¹dami doktryny i orzecznictwa. Stoi na stanowisku, ¿e nie ma prze-
szkód jurydycznych, by ma³¿onkowie zawierali umowy spó³ek cywil-
nych; spó³ki takie mog¹ powstawaæ zarówno przy wniesieniu przez ka¿dego
z nich wk³adów pochodz¹cych ze �rodków ich maj¹tków odrêbnych, jak
i maj¹tku wspólnego. Udzia³ spó³kowy, obejmuj¹cy prawa s³u¿¹ce ka¿-
demu ze wspólników z tytu³u uczestnictwa w spó³ce, jako prawo pod-
miotowe niezbywalne wchodzi przy tym do maj¹tku odrêbnego danego
wspólnika, lecz dochody, jakie z niego wynikaj¹, przypadaj¹ maj¹tkowi
wspólnemu, bez wzglêdu na to, z jakich �rodków pochodzi³. To jedna
z konkluzji tego ciekawego opracowania.

Ewa Wójtowicz zajê³a siê Prawem polskim wobec monistycznego systemu
zarz¹dzania w spó³kach akcyjnych. Przedmiotem opracowania jest pre-
zentacja modeli zarz¹dzania spó³kami kapita³owymi, jaka ma miejsce
w rozwiniêtych systemach prawa spó³ek. Zgodnie z koncepcj¹ monistyczn¹,
organem zarz¹dzaj¹co-nadzorczym jest rada dyrektorów (system anglo-
saski) b¹d� rada administracyjna (system francuski), która ³¹czy w sobie
dwie te funkcje, wzajemnie � wed³ug panuj¹cego u nas przekonania �
wykluczaj¹cego siê. Autorka przedstawia idee tego modelu, prezentuj¹c
jednocze�nie rozwi¹zanie dualistyczne (system niemiecki), którego celem
jest, by rada nadzorcza by³a oddzielona od zarz¹du, czyli by decyzje
zapada³y w zarz¹dzie spó³ki.

Na tym modelu oparte s¹ polskie rozwi¹zania prawne dla spó³ek ak-
cyjnych, które s¹ szerzej omówione, podobnie jak system monistyczny,
i przedstawione na przyk³adzie rozwi¹zañ brytyjskich. Wej�cie w ¿ycie
rozporz¹dzenia o Europejskiej Spó³ce Akcyjnej spowodowa³o dyskusjê
nad mo¿liwo�ci¹ i potrzeb¹ wprowadzenia w polskim systemie prawa
spó³ek, obok istniej¹cych ju¿ rozwi¹zañ prawnych, instytucji charakte-
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rystycznych dla systemu monistycznego. Jest to wiêc zapowied� nowych
mo¿liwo�ci systemu zarz¹dzania w spó³kach akcyjnych. Nie trzeba, jak
s¹dzê, przekonywaæ jak jest istotne dla praktyki notarialnej, by poznaæ
wspó³czesne rozwi¹zania w tym zakresie, jakie zosta³y zawarte w regu-
lacji o Europejskiej Spó³ce Akcyjnej, niebawem wprowadzonej do polskie-
go systemu prawnego. Zwraca na to uwagê autorka opracowania, wska-
zuj¹c kwestie prawne, jakie nale¿a³oby wcze�niej rozstrzygn¹æ. Omawia
tak¿e w zarysie projekt ustawy o spó³kach europejskich. Warto siê z nim
zapoznaæ, by mieæ �wiadomo�æ wprowadzenia w przysz³o�ci nowego
typu spó³ki � spó³ki europejskiej do naszego obrotu prawnego i gospo-
darczego.

Konkluduj¹c, prezentowany �Przegl¹d Prawa i Administracji� jest
niezwykle interesuj¹cy dla polskich notariuszy zarówno od strony teo-
retycznej, jak i praktycznej. Mimo ¿e stanowi zbiór ró¿nych artyku³ów
z zakresu prawa handlowego, jest pewnym kompendium wiedzy praw-
niczej na najwy¿szym poziomie merytorycznym i naukowym, przydat-
nym w pracy ka¿dego prawnika, odczuwaj¹cego potrzebê pog³êbiania
wiadomo�ci i zdobycia informacji odnosz¹cych siê do wielu sfer prawa
cywilnego. Dobrze by by³o, aby tego typu wydawnictwa w przysz³o�ci
równie¿ siê ukazywa³y i s³u¿y³y potrzebom praktyki notarialnej. W tym
celu mo¿na by by³o przygotowaæ specjalne wydanie takich materia³ów
dla korporacji notariuszy, uczestnicz¹cych w unijnym obrocie prawnym
i gospodarczym.

Jerzy Jacyszyn


