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Nierzadko zdarza się, że prawo stanowione („pisane”, „skodyfi kowane”, tzw. law 
in books) nie pozwala na jednoznaczne rozwiązanie konkretnego problemu praw-
nego. Z taką sytuacją mamy do czynienia dość często, również na płaszczyźnie – 
rozumianego szeroko – prawa spółek handlowych. Wówczas pomoc przynieść może, 
obok znajomości tekstu ustawy oraz piśmiennictwa, także biegłość w posługiwaniu 
się orzecznictwem sądowym, w szczególności zaś najnowszym orzecznictwem 
Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych czy też sądów administracyjnych (tzw. 
law in action), które bez wątpienia korzystają ze szczególnego autorytetu.

Obowiązujący już od ponad 10 lat Kodeks spółek handlowych doczekał się 
bogatego i ciekawego orzecznictwa. To samo można także powiedzieć o innych 
„okołokodeksowych” ustawach, których znaczenie trudno przecenić, m.in. w kon-
tekście art. 611 KSH. Poszczególne komentarze, o charakterze glos dotyczą tego 
zbioru orzeczeń najnowszych, tj. z lat 2009–2010 (z jednym, niezwykle jednak 
istotnym wyjątkiem). Glosy te odnoszą się do konkretnych problemów, np.: do 
zasad działania organów spółek kapitałowych, kadencyjności ich członków, obrotu 
udziałami lub akcjami, wadliwości uchwał organów spółek i ich zaskarżania, 
zasad odpowiedzialności członków organów, kwestii tzw. pełnomocnictw kor-
poracyjnych itp.

Komentarze do wybranych orzeczeń sądowych pomagają rozwiązać pojawiające 
się w praktyce spory i wątpliwości, należy je potraktować jako zaproszenie do 
dalszej dyskusji. Mogą stanowić inspirację dla ustawodawcy do podjęcia konkret-
nych działań legislacyjnych na wskazanych polach. Autorzy są praktykującymi 
prawnikami, m.in. radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami. Pisali oni 
komentarze od strony „biurka prawnika”, dlatego oferowany zbiór stanowi 
znakomite i – co ważne – aktualne uzupełnienie dostępnych na rynku komen-
tarzy i innych opracowań dotyczących przepisów prawa spółek. Autorzy prze-
analizowali i na bieżąco komentują rozwijające się dynamicznie orzecznictwo. 
Jest to więc jedyne w swoim rodzaju opracowanie praktyków dla praktyków, 
które z całą pewnością może stanowić cenną pomoc osobom zajmującym się 
prawem spółek w codziennej obsłudze prawnej.
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Uwzględniając autonomię Autorów zbioru wyraźnie wskazujemy, iż treść 
poszczególnych glos odzwierciedla poglądy ich Autorów i redaktorzy w żaden 
sposób nie wpływali merytorycznie na zawartość tych opracowań.
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