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PrzedmowaM. Hag³as , P. Kostañski , Prawo cywilne – czêœæ ogólnaDoœwiadczenia dydaktyczne na wy¿szych uczelniach wskazuj¹ na to, ¿e przydatn¹ i ce-
nion¹ przez studentów pomoc¹ w nauce i w zrozumieniu trudnych zagadnieñ prawnych s¹ re-
petytoria. Pozwalaj¹ one uporz¹dkowaæ i utrwaliæ zdobywan¹ wiedzê. W przekonaniu Wy-
dawcy i Autorów „Prawo handlowe – repetytorium” mo¿e s³u¿yæ nie tylko studentom prawa,
ale tak¿e aplikantom i s³uchaczom innych kierunków studiów magisterskich i licencjackich,
gdzie niezbêdna jest znajomoœæ wielu instytucji z obszaru prawa handlowego, prawa gospo-
darczego prywatnego oraz w pewnym zakresie prawa gospodarczego publicznego. W szcze-
gólnoœci bêdzie dobrym uzupe³nieniem wiedzy zawartej w podrêczniku T. Mróz, M. Stec

(red.), Prawo gospodarcze prywatne.
W dobie elektronicznych noœników informacji i wci¹¿ zwiêkszaj¹cych siê mo¿liwoœci do-

stêpu do wiedzy klasyczne sposoby jej przyswajania nie trac¹ jednak na znaczeniu. Bez
w¹tpienia repetytoria nale¿¹ do tych, które w sposób tradycyjny pozwalaj¹ na ³atwiejsze zro-
zumienie z³o¿onych zagadnieñ. W realizacji tego celu przydatne s¹ opracowania systematy-
zuj¹ce coraz obszerniejsz¹ materiê poznawcz¹ z obszaru prawa prywatnego i publicznego.

Zarysowany tu cel przes¹dza o kszta³cie i charakterze niniejszej publikacji. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e Autorzy starali siê zaprezentowaæ w repetytorium swoje w³asne koncepcje przeka-
zywania wiedzy, tak aby w mo¿liwie najwiêkszym stopniu u³atwiæ adresatom korzystanie
z tej¿e publikacji. Wykorzystali tu doœwiadczenia dydaktyczne i te, które nabyli w praktyce
wykonywania zawodów prawniczych.

Podobnie jak w pierwszym i drugim wydaniu repetytorium sk³ada siê z trzech czêœci.
Czêœæ pierwsza (A) zawiera tablice. Pokazanie podstawowych konstrukcji prawnych z za-

kresu prawa handlowego w formie graficznej pozwala na czytelne wyeksponowanie charak-
terystycznych cech tych¿e konstrukcji, co ma u³atwiæ zrozumienie ich istoty.

Czêœæ druga (B) mieœci w sobie testy sprawdzaj¹ce znajomoœæ materia³u obejmuj¹cego
prawo handlowe. Kieruj¹c siê t¹ myœl¹, Autorzy uwzglêdnili w szczególnoœci: regulacjê
prawn¹ Krajowego Rejestru S¹dowego, przedsiêbiorcy, przedsiêbiorstwa, firmy, prokury,
spó³ek osobowych i kapita³owych oraz ich podzia³u, ³¹czenia i przekszta³cania.

Trzecia czêœæ (C) obejmuje kazusy. Zdecydowana wiêkszoœæ z nich dotyczy najistotniej-
szych problemów prawnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem spó³ek. S¹ to zarówno kwestie
z obszaru organizacji oraz konstrukcji prawnej spó³ek, praw i obowi¹zków wspólników, jak
i podstawowe zagadnienia proceduralne. Treœæ zamieszczonych w opracowaniu kazusów
opiera siê przede wszystkim na orzecznictwie S¹du Najwy¿szego i pogl¹dach doktryny. Ana-
liza podanych przyk³adów powinna pomóc w wyrobieniu umiejêtnoœci kompleksowego spoj-
rzenia na ró¿ne instytucje prawa prywatnego, zw³aszcza zawartych w Kodeksie spó³ek han-
dlowych.



Zaproponowane odpowiedzi maj¹ przede wszystkim inspirowaæ i uczyæ metod wyk³adni
konkretnych przepisów w sytuacjach, które mia³y miejsce w rzeczywistoœci, prowokowaæ do
dyskusji.

Warto zaznaczyæ, ¿e Autorzy opracowali tematykê kazusów z zachowaniem kolejnoœci
wynikaj¹cej z Kodeksu spó³ek handlowych, nie pominêli te¿ spó³ki uregulowanej w Kodeksie
cywilnym, prokury i firmy.

Poszczególne czêœci Repetytorium s¹ powi¹zane ze sob¹, poniewa¿ najwa¿niejsze zagad-
nienia przedstawione zosta³y w postaci tablic, testów i odpowiedzi na nie oraz kazusów z roz-
wi¹zaniami.

Zdaniem Autorów efektywniejsze korzystanie z repetytorium zapewniæ mo¿e jednocze-
sne pos³ugiwanie siê tekstami aktów prawnych powo³ywanych w treœci opracowania, jak i za-
lecan¹ tam literatur¹.

Opracowanie uwzglêdnia stan prawny na dzieñ 1.1.2012 r.

Dr hab. Teresa Mróz, prof. Uniwersytetu w Bia³ymstoku,

kierownik Zak³adu Prawa Handlowego

na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku

Bia³ystok, 1.10.2011 r.

Podziêkowania

Ju¿ po raz trzeci wspólne opracowanie w formie repetytorium
zagadnieñ z prawa handlowego trafia do r¹k odbiorców.
Pragniemy z³o¿yæ serdeczne podziêkowania
pracownikom Katedry Prawa Cywilnego,
a w szczególnoœci Zak³adu Prawa Handlowego
Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
za ¿yczliwoœæ, zaœ Pani Profesor Teresie Mróz
oraz Panu Profesorowi Miros³awowi Stecowi
za ogromne wsparcie, bez którego niniejsze opracowanie
nie mog³oby ukazaæ siê drukiem.
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