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Prezentowana przez Wydawnictwo C.H. Beck Edycja Sądowa zawiera
zbiór podstawowych aktów normatywnych prawa korporacyjnego, dotyczą-
cych spółek handlowych. Poza Kodeksem spółek handlowych zawiera
ona także przepisy o firmie i prokurze wprowadzone do Kodeksu cy-
wilnego ustawą z 14 lutego 2003 r., jednolity tekst ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym (z 3 września 2007 r.) wraz z przepisami wprowa-
dzającymi, ustawę o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego,
Prawo upadłościowe i naprawcze (ustawę z 28 lutego 2003 r.) oraz zmie-
nione (m.in. ustawą z 12 czerwca 2003 r., ustawą z 2 lipca 2004 r. i ustawą
z 16 listopada 2006 r.) przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regu-
lujące postępowanie w sprawach gospodarczych. Ponadto zawiera ustawę
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.
Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), ustawę z dnia 8 marca 2013 r.
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403)
oraz ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
(tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Każdy artykuł
zawartych w zbiorze ustaw jest opatrzony przez redakcję tytułem okre-
ślającym istotę danego przepisu. Starannie opracowany indeks rzeczowy
ułatwia korzystanie z regulacji prawnych zawartych w omawianej Edycji
Sądowej.

W zbiorze zamieszczone zostały wszystkie aktualnie obowiązujące akty
normatywne objęte zakresem ww. publikacji. Uwzględniają one stan
prawny na 1 lipca 2013 r. Ponieważ zbiór ten ukazuje się już trzy lata po
wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej (i Wspólnoty Europejskiej)
można przyjąć, że zawarte w Edycji Sądowej przepisy prawa korpora-
cyjnego i przepisy związkowe zawierają normy prawne dostosowane do
obowiązujących norm i standardów europejskiego prawa wspólnotowego.
Odrębną grupę przepisów stanowią natomiast akty, dotyczące spółki eu-
ropejskiej oraz europejskiego zgrupowania interesów ekonomicznych:
rozporządzenie Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki eu-
ropejskiej (SE) z 8 października 2001 r., rozporządzenie Rady (EWG)
Nr 2137/85 w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodar-
czych (EZIG) z 25 lipca 1985 r. i ustawa o europejskim zgrupowaniu
interesów gospodarczych i spółce europejskiej z 4 marca 2005 r.
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Zrozumiałe, że dla pełnego korzystania z regulacji prawnych zawartych
w prezentowanej Edycji Sądowej niekiedy konieczne będzie sięgnięcie do
innych jeszcze aktów normatywnych, tzn. – poza uwzględnionymi w tym
zbiorze przepisami o firmie i prokurze – także do pozostałych, nieob-
jętych zakresem tej edycji, przepisów Kodeksu cywilnego czy Kodeksu
postępowania cywilnego lub prawa rynku kapitałowego etc. Jest to nie-
uchronne; w państwach gospodarczo rozwiniętych na początku XXI w.
stan prawny w zakresie struktur organizacyjnych i zasad funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców, zwłaszcza zaś zorganizowanych
w formie osobowej spółki handlowej (tzn. spółki jawnej, partnerskiej, ko-
mandytowej lub komandytowo-akcyjnej) bądź w formie korporacji kapita-
łowej (spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) jest
z reguły bardzo skomplikowany. Dla określenia reguł ustroju prawnego
i zasad działania wspomnianych struktur organizacyjno-prawnych, w ra-
mach których jest prowadzona obecnie działalność gospodarcza, a także
dla ustalenia stanu w zakresie ich tzw. otoczenia prawnego – konieczne
jest dzisiaj uwzględnienie przepisów wielu różnego rodzaju aktów norma-
tywnych, i to nie tylko o charakterze norm prawa prywatnego. Jedynie
przykładowo można tu wskazać na ustawę z 16 kwietnia 1993 r. o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji, ustawę z 15 grudnia 2000 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, bądź też ustawę z 29 września 1994 r. o ra-
chunkowości. Istotne jest wszakże to, że prezentowana Czytelnikom Edycja
Sądowa zawiera w zasadzie kompletny zbiór podstawowych aktów nor-
matywnych dotyczących spółek handlowych oraz ich otoczenia prawnego,
a także spółek europejskich.
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