
N
ow

oś
ci

 C
.H

.B
ec

k
1

 /
 2

0
2

2



SPIS TREŚCI

PRAWO GOSPODARCZE I  HANDLOWE 8
PRAWO BUDOWL ANE I NIERUCHOMOŚCI 15
PRAWO K ARNE 20
PRAWO CY WILNE 25
POMOC DL A CUDZOZIEMCÓW 33
PRAWO PRACY 36
COMPLIANCE 40
KREDY T Y BANKOWE 42
POL SKI Ł AD – ZMIANY W PODATK ACH 45
WZORY PISM BECK A 54
ME TODYKI BECK A 56
EGZ AMIN NOTARIALNY 202 2 58
PRAWO W PIGUŁCE 60
TEK ST Y USTAW  62
PRAWO NOW YCH TECHNOLOGII 66
SEK TOR PUBLICZNY 69
EGZ AMIN WSTĘPNY 202 2 74
POZOSTAŁE NOWOŚCI 78
LEGAL ENGLISH 82



Szanowni Państwo, 

pełni dumy i satysfakcji oddajemy w Państwa ręce 
katalog Nowości C.H.Beck na 2022 r. 

Pragniemy podzielić się z Państwem informacjami 
na temat naszych nadchodzących nowości wy-
dawniczych, które stanowić będą merytoryczne 
wsparcie do wielu uchwalonych, jak i nadcho-
dzących zmian legislacyjnych. Naszym celem 
jest dostarczenie Państwu aktualnej, rzetelnej 
oraz praktycznej wiedzy, która ułatwi Państwu 
codzienną pracę. 

Rok 2022 r. rozpoczął się od licznych zmian 
w zakresie prawa podatkowego. Wprowadzeniu 
Polskiego Ładu towarzyszyło wiele obaw oraz 
niepewności interpretacyjnych. Z sukcesem 
dostarczyliśmy Państwu mnóstwo praktycznych 
publikacji oraz szkoleń, aby pomóc Państwu 
rozwiązać zawiłe problemy podatkowe. 

W zakresie prawa podatkowego sukcesywnie 
zostaną wprowadzane kolejne zmiany. Od 1 lipca 
2022 r. podatnicy VAT będą mogli tworzyć grupy 
VAT, aby wspólnie rozliczać podatek. Grupa VAT 
uprości rozliczenia pomiędzy podmiotami powią-
zanymi i przyniesie znaczne korzyści finansowe 
dla przedsiębiorców. 

Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu cywilne-
go w zakresie prawa spadkowego. Zakładane 
zmiany dotyczą m.in. ograniczenia kręgu dalszych 
spadkobierców ustawowych czy rozszerzenia 
zakresu przyczyn mogących prowadzić do 
niegodności dziedziczenia. Doprecyzowane 
zostaną również terminy  na złożenia 
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Również w zakresie prawa pracy procedowane 
są kolejne zmiany. Obecny Kodeks pracy nie 
rozwiązuje wszystkich problemów związanych 

np. z pracą zdalną. Ustawodawca chce również 
ściślej uregulować możliwość sprawdzania trzeź-
wości pracowników, mimo że ta w praktyce i tak 
ma miejsce. Istotnym novum będzie możliwość 
sprawdzenia pracownika pod kątem spożycia 
innych substancji, np. narkotyków. 

Zarówno olbrzymim wyzwaniem, jak i moralnym 
obowiązkiem jest wsparcie Państwa w niesieniu 
pomocy prawnej obywatelom Ukrainy. Na te 
okoliczność otworzyliśmy część zasobów Sys-
temu Legalis do bezpłatnego wykorzystania 
dla każdego, kto zadeklaruje chęć udzielenia 
pomocy prawnej pro bono na rzecz uchodźców. 

Przygotowaliśmy również szereg publikacji prak-
tycznych, które omawiają wiele problemów do-
tyczących uchodźców, takich jak: zatrudnianie 
cudzoziemców, legalizacja pobytu, przyzna-
wanie świadczeń czy możliwości zwolnień po-
datkowych dla przedsiębiorców wspierających 
obywateli Ukrainy. 

Wydawnictwo C.H.Beck dokłada wszelkich starań, 
aby zapewnić Państwu dostęp do profesjonalnej, 
aktualnej i praktycznej wiedzy. Na kolejnych 
stronach znajdują się publikacje, które będą 
stanowić pomoc w codziennej praktyce, zawie-
rają opisy zmian oraz praktyczne wskazówki 
dotyczące ich zastosowania. 

Katalog nowości wydawniczych na 2022 r. za-
wiera również ofertę szkoleń, które pozwolą 
nabyć praktyczne umiejętności, a także poszerzyć 
i utrwalić wiedzę z wielu dziedzin prawa. 

Gorąco zachęcamy zarówno do śledzenia na-
szych stron internetowych, jak i wizyt w naszych 
księgarniach. Zawsze mogą liczyć Państwo na 
pomoc naszych doradców. 

Redakcja C.H.Beck
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NADCHODZĄCE ZMIANY  
W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druk 1515) został 9 lutego 
2022 r. uchwalony przez Sejm i jest wielce prawdopodobne, że stanie się wkrótce obowiązują-
cym prawem (projekt ZmKSHU). Główną zmianą przewidzianą w tej ustawie jest wprowadzenie 
do polskiego porządku prawnego kompleksowego prawa grup spółek (prawa koncernowego).

Obecny stan prawny regulacji prawa  
koncernowego w KSH

Kodeks spółek handlowych zawiera obecnie jedy-
nie szczątkową regulację prawa koncernowego. 
Obejmuje ona przede wszystkim definicje stosun-
ków zależności, dominacji oraz powiązania, a także 
obowiązek powiadamiania o powstaniu stosunku 
dominacji oraz prawo żądania udzielenia informa-
cji o jego istnieniu (art. 6). KSH przewiduje także 
możliwość tworzenia koncernów umownych (art. 7), 
przy czym regulacje te wywołują istotne wątpliwości 
w doktrynie prawa co do zgodności z pozostałymi 
przepisami prawa spółek. Ze względu na znikome 
korzyści dla spółek, które mogłyby wyniknąć z za-
warcia takiej umowy, a także kontrowersje prawne 
co do możliwego zakresu jej regulacji, w praktyce 
gospodarczej umowy te zawierane są niezwykle 
rzadko, co oznacza, że przepisy regulujące koncern 
umowny są martwe. Poza szczegółową regulacją 
ustawową pozostają koncerny faktyczne, powsta-
jące poprzez samo zaistnienie stosunku dominacji 
i zależności pomiędzy spółkami. 

Odpowiedzią na wspomniane deficyty regulacyjne 
oraz na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli 
biznesu ma być – zdaniem projektodawców – przed-
stawiona przez Ministerstwo Aktywów Państwowych 
propozycja zmian do Kodeksu spółek handlowych 
(projekt ZmKSHU).

Grupa spółek

ZmKSHU wprowadza kluczowe dla regulacji pra-
wa koncernowego pojęcie „grupy spółek” (art. 4  
§ 1 pkt 51). Stanowią ją spółki kierujące się, zgodnie 
z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek, wspólną 
strategią w celu realizacji wspólnego interesu (inte-

res grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez 
spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad 
spółką zależną albo spółkami zależnymi. 

Do powstania grupy spółek nie wystarczy wy-
łącznie zaistnienie pomiędzy spółkami stosun-
ku dominacji i zależności. Wymagane będzie 
również ustalenie wspólnej strategii (art. 4  
§ 1 pkt 51 ZmKSHU), podjęcie przez zgroma-
dzenie wspólników albo walne zgromadzenie 
spółki zależnej uchwały o uczestnictwie w gru-
pie spółek ze wskazaniem spółki dominującej 
(art. 211 § 2 ZmKSHU) oraz ujawnienie w reje-
strze przedsiębiorców uczestnictwa w grupie 
spółek (art. 211 § 3 ZmKSHU).

Interes grupy spółek i wspólna strategia 

Pośród wprowadzanych zmian w projekcie ZmKSHU 
na szczególną uwagę zasługują nowo wprowadzone 
pojęcia „interesu grupy spółek” oraz „wspólnej 
strategii”. Warto przypomnieć, że choć interes gru-
py spółek jest novum w języku prawnym, to interes 
spółki jest pojęciem, do którego KSH wielokrotnie się 
odwołuje (np. w art. 164 § 3, art. 209, 212 § 2 KSH). 
Wobec braku definicji ustawowej przy wykładni tego 
pojęcia sięga się do orzecznictwa, gdzie wskazuje 
się, że normatywne wyodrębnienie interesu spółki 

r. pr. dr Marcin Chomiuk

Doktor nauk prawnych,  
radca prawny,  wspólnik  
w kancelarii prawnej,  
członek kolegium redakcyjnego  
Monitora Prawa Handlowego
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kapitałowej jako autonomicznego wobec interesów 
poszczególnych podmiotów uczestniczących w jej 
strukturze korporacyjnej, będącego następstwem 
przyznania spółce kapitałowej podmiotowości praw-
nej (art. 11 § 1 i art. 12 KSH), nie wyklucza, że interesy 
obu tych odrębnych podmiotów pozostają ze sobą 
w funkcjonalnym związku (wyr. SN z 5 listopada 
2009 r., sygn. I CSK 158/09).

Interes spółki stanowi wypadkową interesów 
wszystkich grup wspólników spółki, będą-
cych w sensie gospodarczym jej „właścicie-
lami”. Stanowi kompromis pomiędzy często 
sprzecznymi ze sobą interesami wspólników 
mniejszościowych i większościowych, a jego 
treść powinna uwzględniać słuszne interesy 
obu grup wspólników. 

Należy pamiętać, że na wspólnikach spółki spoczywa 
– wynikający pośrednio z umowy spółki – obowiązek 
ich lojalnego współdziałania, wynikający ze zobo-
wiązania się do dążenia do osiągnięcia wspólnego 
celu określonego w umowie spółki (art. 3 KSH). 

Nowelizacja KSH nie wprowadza definicji inte-
resu grupy spółek, wskazując jedynie, że jest to 
wspólna strategia w celu realizacji wspólnego 
interesu spółki dominującej i spółek zależnych, 
uzasadniająca sprawowanie przez spółkę dominującą 
jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo 
spółkami zależnymi. 

Wiążące polecenia wydawane spółce zależnej

Kolejnym z kluczowych elementów uchwalonych 
zmian jest wiążące polecenie, które spółka dominują-
ca będzie mogła wydawać spółce zależnej w zakresie 
prowadzenia spraw spółki (art. 212 ZmKSHU). 

Wiążące polecenie pochodzące od spółki 
dominującej powinno wskazywać co naj-
mniej:

1)  oczekiwane przez spółkę dominującą 
zachowanie spółki zależnej w związku 
z wykonaniem wiążącego polecenia;

2)  interes grupy spółek, uzasadniający wy-
konanie przez spółkę zależną polecenia 
spółki dominującej;

3)  spodziewane korzyści lub szkody spółki 
zależnej, będące następstwem wykonania 
polecenia spółki dominującej;

4)  przewidywany sposób i czas naprawie-
nia szkody spółce zależnej, poniesionej 
w wyniku stosowania się do polecenia 
spółki dominującej.

Po otrzymaniu wiążącego polecenia zarząd spółki 
zależnej powinien podjąć uchwałę o jego wyko-
naniu albo odmowie wykonania (art. 213 § 4, 214  
§ 3 ZmKSHU). Organ zobowiązany będzie do do-
konania oceny, czy wykonanie polecenia może 
spółce przynieść korzyść, być dla niej neutralne 
albo wyrządzić jej szkodę, przy czym wówczas 
powinien dodatkowo zbadać, czy szkoda ta zosta-
nie naprawiona w okresie nie dłuższym niż 2 lata 
od dnia wystąpienia zdarzenia wyrządzającego 
szkodę, względnie, czy tę szkodę kompensują ko-
rzyści wynikające z uczestnictwa w grupie spółek 
uzyskane przez spółkę w okresie ostatnich dwóch 
lat obrotowych. Uchwalona regulacja nakazuje 
ponadto wskazanie przez spółkę dominującą 
w wiążącym poleceniu przewidywanego sposobu 
i czasu naprawienia szkody spółce zależnej. Wo-
bec powyższego warto podkreślić, że organy spółki 
powinny kierować się wspomnianym już interesem 
grupy spółek. 

Wiążące polecenia wydawane w grupie spółek po-
winny być ujęte w corocznym sprawozdaniu sporzą-
dzanym przez zarząd spółki zależnej o powiązaniach 
tej spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego 
roku obrotowego, który przedstawia je zgromadze-
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niu wspólników albo walnemu zgromadzeniu (art. 
218 ZmKSHU).

Odpowiedzialność odszkodowawcza

ZmKSHU wprowadza nową strukturę odpowiedzial-
ności spółek wchodzących w skład grupy spółek.

Składa się na nią: (i) odpowiedzialność orga-
nów spółki dominującej oraz spółki zależnej 
wobec spółki zależnej, (ii) odpowiedzialność 
spółki dominującej wobec spółki zależnej,  
(iii) odpowiedzialność spółki dominującej wo-
bec niektórych wspólników spółki zależnej 
oraz (iv) odpowiedzialność spółki dominującej 
wobec wierzycieli spółki zależnej. 

ZmKSHU zakłada uwolnienie od odpowiedzial-
ności członków organów spółki zależnej za szko-
dy wyrządzone tej spółce na skutek wykonania 
wiążących poleceń. Warunkiem jest jednak, aby 
wydanie wiążącego polecenia nastąpiło w zgodzie 
z przepisami art. 215 § 1 ZmKSHU. Powyższe zwol-
nienie odnosi się do obecnie obowiązującej odpowie-
dzialności cywilnej przewidzianej w art. 293, 300125 
i 483 KSH. Uniknięcie odpowiedzialności będzie 
wymagało od członków organów każdoczesnego 
przeanalizowania, czy polecenie zostało wydane 
w zgodzie z przepisami prawa oraz czy nie zachodzą 
wspomniane przesłanki do odmowy jego wykonania. 

W zakresie odpowiedzialności spółki dominującej 
wobec spółki zależnej przyjęto, że jest ona moż-
liwa, jednakże występuje w ścisłym powiązaniu ze 
stopniem zaangażowania w kapitale zakładowym. 

Kolejnym pośród wskazanych reżimów odpowiedzial-
ności jest odpowiedzialność spółki dominującej 
wobec niektórych wspólników spółki zależnej 
w sytuacji, gdy spółka dominująca ma większość 
pozwalającą jej na samodzielne podjęcie uchwały 
o uczestnictwie w grupie spółek oraz o zmianie 
statutu albo umowy spółki. 

Ostatnim spośród wskazanych powyżej modeli od-
powiedzialności na gruncie uchwalonego projektu 
ZmKSHU jest odpowiedzialność spółki dominującej 
wobec wierzycieli spółki zależnej. Odpowiedzial-
ność taka może powstać, gdy egzekucja wobec spółki 
zależnej okaże się bezskuteczna (analogicznie jak 
w przypadku odpowiedzialności członków zarządów 
spółki z o.o. wobec wierzycieli spółki na zasadzie 

art. 299 KSH), a szkoda powstała w następstwie 
wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia 
spółki dominującej (art. 2114 § 1 ZmKSHU). 

Prawa wspólników/akcjonariuszy  
mniejszościowych

Ochrona udziałowców mniejszościowych zaznaczona 
została już w początkowym przepisie art. 211 § 1, 
w którym zastrzeżono, że spółka dominująca oraz 
spółka zależna uczestnicząca w grupie spółek kie-
ruje się obok interesu spółki także interesem grupy 
spółek, o ile nie prowadzi to do pokrzywdzenia m.in. 
wspólników albo akcjonariuszy mniejszościowych 
spółki zależnej. 

Podjęcie uchwały o powstaniu grupy spółek 
wymaga większości 75% głosów obecnych 
wspólników. Uchwała taka może być na ogól-
nych zasadach zaskarżona, o ile wystąpią ku 
temu wymagane przesłanki. 

Prewencyjna ochrona przed wykonaniem wiążącego 
polecenia przez zarząd spółki zależnej będzie zazwy-
czaj utrudniona przez brak wiedzy u wspólników/
akcjonariuszy mniejszościowych spółki lub jej wie-
rzycieli o jego wydaniu. Gdyby jednak udziałowiec 
lub wierzyciel takie informacje w stosownym czasie 
zdobył, mógłby wystąpić w oparciu o art. 189 KPC 
z pozwem o stwierdzenie nieważności, bezskuteczno-
ści albo nieistnienia uchwały zarządu spółki zależnej 
o wykonaniu polecenia. Z praktycznych względów 
takie powództwo powinno zostać poprzedzone 
albo połączone z wnioskiem o zabezpieczenie, np. 
poprzez nakaz wstrzymania się z jego wykonaniem. 
W przeciwnym wypadku, przed wydaniem wyroku, 
polecenie takie zostałoby zapewne wykonane. 

Aktywnym narzędziem dla udziałowców mniejszo-
ściowych ma być uprawnienie do żądania wyznacze-
nia przez sąd rejestrowy firmy audytorskiej w celu 
zbadania rachunkowości oraz działalności grupy 
spółek (art. 219 § 1 ZmKSHU). 

Kolejne z uprawnień, które mają zyskać udziałow-
cy mniejszości spółki zależnej należącej do grupy 
spółek, obejmuje możliwość żądania przez nich 
wykupienia przez spółkę dominującą ich udziałów 
albo akcji. Uprawnienie przysługuje, gdy spółka 
dominująca bezpośrednio, pośrednio lub na pod-
stawie porozumień z innymi osobami reprezentuje 
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co najmniej 90% kapitału zakładowego spółki 
zależnej uczestniczącej w grupie spółek. 

Kolejnym, wspomnianym już, uprawnieniem wy-
magającym szczególnej uwagi jest uprawnienie 
wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych 
do żądania odszkodowania za szkodę w postaci 
obniżenia wartości udziału albo akcji spółki zależ-
nej. Wspólnicy i akcjonariusze mniejszościowi mają 
również uprawnienie do wystąpienia wobec spółki 
dominującej z powództwem o naprawienie szkody 
spółce zależnej, jeżeli spółka w ciągu roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę nie wyto-
czy powództwa. Jest to drugi rodzaj actio pro socio 
obok już istniejącego, a dotyczącego możliwości 
wystąpienia z powództwem odszkodowawczym 
wobec członków zarządu lub rady nadzorczej spółki 
w przypadku bierności samej spółki.

Business judgment rule

Zgodnie z KSH członek organów zarówno spółki 
akcyjnej, jak i spółki z o.o. odpowiada wobec spółki 
za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem 
sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu 
lub umowy spółki. 

Członek organu może uwolnić się od takiej 
odpowiedzialności, wykazując, że za po-
wstałą szkodę nie ponosi winy. 

Niezwykle istotny jest przy tym nałożony przez 
ustawodawcę na członków organów spółki nakaz 
dołożenia, przy wykonywaniu ich obowiązków, sta-
ranności wynikającej z zawodowego charakteru tej 
działalności. 

Na tle obowiązujących regulacji kontrowersje wzbu-
dza zagadnienie, czy samo naruszenie wymogu 
starannego działania może stanowić samodzielną 
podstawę odpowiedzialności majątkowej wobec 
spółki, czy też konieczne jest dodatkowo wykazanie 
naruszenia innych przepisów prawa lub postanowień 
statutu lub umowy spółki. 

Aktywizacja rad nadzorczych

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów KSH rada 
nadzorcza (RN) spółki posiada uprawnienie do bada-
nia wszystkich dokumentów spółki, może żądać od 
zarządu i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, 
a także dokonywać rewizji stanu majątku spółki. 

Nowelizacja przewiduje, że to zarząd spółki 
akcyjnej będzie musiał być aktywny i bez 
wezwań ze strony RN zobowiązany będzie do 
udzielenia jej informacji o uchwałach zarządu 
i ich przedmiocie, podjętych od czasu poprzed-
nio przedłożonej RN informacji w sprawach 
takich jak sytuacja majątkowa spółki, a także 
istotne okoliczności z zakresu prowadzenia 
jej spraw. Większość informacji obejmować 
powinna również spółki zależne i powiązane. 

Uchwalony projekt ZmKSHU przewiduje ustalenie 
ram czasowych dla przekazywania owych infor-
macji. Informacje o transakcjach i szczególnych 
zdarzeniach, a także znaczących zmianach w sto-
sunku do wcześniej przedstawionych RN informacji 
powinny być przekazywane bezzwłocznie. Powyższe 
obowiązki informacyjne zarządu mogą zostać w sta-
tucie spółki ograniczone lub wyłączone. Oznacza to, 
że instrument, którego celem jest ułatwić działania 
RN, może zostać wyłączony wbrew woli akcjonariuszy 
mniejszościowych, którzy zachowają uprawnienie 
do powołania członka RN w drodze wyboru w gło-
sowaniu grupami. 

W zakresie sprawozdań rady nadzorczej dotychcza-
sowe brzmienie KSH wskazywało, że RN powinna 
złożyć coroczne sprawozdanie z oceny sprawoz-
dania finansowego spółki i sprawozdania zarządu. 

Nowością proponowaną w nowelizacji jest także 
funkcja doradcy rady nadzorczej. Przy jego pomocy 
RN będzie mogła badać na koszt spółki określone 
aspekty z działalności spółki lub jej stanu majątkowe-
go. Przepis określa ponadto cechy takiego doradcy. 

W projekcie ZmKSHU przewidziano także instytucję 
komitetu rady nadzorczej. Może on być powoływany 
przez RN jako ciało doraźne lub stałe, składające 
się z co najmniej trzech członków RN. 

Jego zadaniem ma być wspomaganie pracy RN 
w określonych czynnościach nadzorczych. 
W projekcie wyraźnie wskazano, że powierzenie 
określonego zadania nie zwalnia RN z odpowie-
dzialności za sprawowanie nadzoru, także w tym 
powierzonym obszarze. Regulacja ta potwierdza 
dotychczas prezentowane rozumienie komitetu RN 
jako ciała przygotowawczego, wspierającego, ale 
niewyręczającego RN w jej funkcjach. 
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PRAWO GOSPODARCZE  
I HANDLOWE

Kodeks spółek handlowych. Komentarz 
do nowelizacji. Prawo holdingowe. Zmiany 
w funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych
Redakcja: dr hab. Rafał Adamus

189 zł    •    326 str.    
Termin wydania: marzec 2022 r.

Nowe prawo holdingowe

GŁÓWNE ZALETY PUBLIKACJI:
•   zawiera szczegółowy komentarz do nowych przepisów KSH,
•   komentuje istniejące przepisy, które uległy zmianie,
•   pozwala szybko wdrożyć się w zakres zmian i ocenić, jakie są konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów,
•   stanowi niezbędne narzędzie dla osób zajmujących się prawem holdingowym, przedsiębiorców i pełnomocników,
•   w sposób jasny wyjaśnia powstałe regulacje prywatno-prawne spółek dominujących i spółek zależnych,
•   zawiera wskazówki ważne z punktu widzenia prawidłowego obrotu gospodarczego,
•   zawiera wyróżnione elementy „Ważne dla praktyki”, które podkreślają szczególnie istotne kwestie,
•   zawiera Linie orzecznicze – gdzie wskazano orzeczenia, które zachowują swoją aktualność po wejściu  

w życie zmian,
•   zawiera dostęp do wybranych aktów prawnych online.

Nowe przepisy wprowadzają do KSH m.in.:
•  możliwości przymusowego wykupu udziałów wspólników mniejszościowych zależnej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością (squeeze-out);
•  złagodzenie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych;
•  regulacje dotyczące prawa grup spółek (prawa holdingowego).
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/19958-kodeks-spolek-handlowych-komentarz-do-nowelizacji-prawo-holdingowe-zmiany-w-funkcjonowaniu-organow-spolek-kapitalowych-rafal-adamus-prof-ucz-uo
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P R AW O  G O S P O D A R C Z E  I  H A N D L O W E

Kodeks spółek handlowych  
Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe) 
Redakcja naukowa:  dr R. Kwaśnicki, dr F. Ostrowski,  
prof. dr hab. A. Szumański 

399 zł  •   600 str.   •  oprawa twarda

Termin wydania: czerwiec 2022 r.

Nieodzowna pomoc  
dla prak tyków prawa 

Zgodnie z nowym uregulowaniem spółka dominująca będzie ponosić odpowiedzialność wobec spółki zależnej 
uczestniczącej w grupie spółek, jej wierzycieli oraz jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych za skutki 
wydania wiążącego polecenia wykonanego następnie przez tę spółkę zależną. 

W celu zarządzania grupą spółek, spółka dominująca będzie mogła nie tylko wydawać wiążące polecenia, ale 
także mieć dostęp do informacji o spółkach zależnych, jej rada nadzorcza będzie mogła sprawować stały 
nadzór nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji interesu grupy spółek, ponadto spółka dominująca 
będzie miała prawo do przymusowego wykupu udziałów albo akcji należących do wspólników (akcjonariuszy) 
mniejszościowych spółki zależnej (tzw. squeeze-out).

Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie 
obszernej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych 
dokonanej ustawą o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych oraz niektórych innych ustaw  
(tzw. prawo holdingowe).

NOWELIZACJA WPROWADZA:

•   nowe przepisy prawne dotyczące tzw. prawa holdingowego, mającego na celu regulację relacji prywatno- 
-prawnych pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi,

•   wzmocnienie nadzoru w spółkach kapitałowych, m.in. przez prawo wyboru doradcy rady nadzorczej bez 
udziału zarządu oraz możliwość zawarcia z takim doradcą umowy przez radę nadzorczą,

•   zasadę biznesowej oceny sytuacji (business judgement rule), zgodnie z którą działania członków organów 
spółek kapitałowych będą oceniane pod kątem prawidłowości trybu podejmowania decyzji, biorąc pod uwagę 
moment jej podejmowania oraz okoliczności temu towarzyszących, a nie rezultat tych działań.

RE
FO

RM
A 

KS
H



 10              ksiegarnia.beck.pl

P R AW O  G O S P O D A R C Z E  I  H A N D L O W E

Kodeks spółek handlowych  
Komentarz
Autorzy: r. pr. Jacek Bieniak, adw. dr Michał Bieniak,  
dr Grzegorz Nita-Jagielski, dr hab. Krzysztof Oplustil,  
r. pr. Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr Marcin Spyra,  
adw. dr Grzegorz Suliński, adw. dr Marcin Tofel,  
adw. Małgorzata Wawer, prof. dr hab. Robert Zawłocki

8. wyd.   •   349 zł   •  1856 str.   •  oprawa twarda

Termin wydania: marzec 2022 r.

Tworzenie, organizacja, 
funkcjonowanie spółek

KOMENTARZ OMAWIA NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY KSH, WYNIKAJĄCE M.IN. Z:

•   ustawy z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy – KSH oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1515), 
który zakłada wprowadzenie nowej regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego, mającego na celu 
regulację relacji prywatno-prawnych pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, ponadto 
zmiany dotyczą wzmocnienia nadzoru realizowanego przez właścicieli oraz rady nadzorcze; zmiany 
mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,

•   ustawy z 30.8.2019 r., która wprowadza obligatoryjną dematerializację akcji na okaziciela i akcji 
imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej 
dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi,

•   ustawy z 31.3.2020 r. i 16.4.2020 r. (tzw. tarcze antykryzysowe),

•   ustawy z 13.2.2020 r., która dotyczy zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. 
oraz uchwał walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej, a także przesuwa o rok termin wejścia w życie 
przepisów wprowadzających prostą spółkę akcyjną oraz nowelizujących ustawę o Krajowym Rejestrze 
Sądowym,

•   ustawy z 16.10.2019 r., która doprecyzowuje definicję spółki publicznej oraz zasady głosowania na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/19756-kodeks-spolek-handlowych-komentarz-jacek-bieniak
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P R AW O  G O S P O D A R C Z E  I  H A N D L O W E

Kodeks spółek handlowych  
Komentarz
Redaktor: r. pr. Zbigniew Jara

4. wyd.   •   369 zł   •  2200 str.   •  oprawa twarda

Termin wydania: maj 2022 r.

KOMENTARZ W SPOSÓB WYCZERPUJĄCY  
I PRAKTYCZNY POZWALA ZAPOZNAĆ SIĘ  
Z KWESTIAMI DOTYCZĄCYMI M.IN.:
•   pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek 

handlowych, tworzenia, organizacji, funkcjonowania 
oraz rozwiązywania;

•   łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych;
•   przepisów karnych omawianej ustawy.

Komentarz uwzględnia omówienie wszystkich ostatnich zmian, w tym: 
•   ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wpro-

wadzenie nowej regulacji prawnej –  tzw. prawa holdingowego, mającego na celu regulację relacji prywatno-
-prawnych pomiędzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi,

•   ustaw z 31.3.2020 r. i 16.4.2020 r. (tzw. tarcze antykryzysowe), które dotyczyły: podejmowania czynno-
ści przez zarząd, organy nadzoru i zgromadzenia wspólników (walnych zgromadzeń) przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, możliwości dokonania zapisu na akcje w postaci 
elektronicznej, wyłączenia odpowiedzialności cywilnoprawnej w sprawach zamówień publicznych czy ter-
minu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki,

•   ustawy z 13.2.2020 r., która dotyczy zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. oraz 
uchwał walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej, a także przesuwa o rok termin wejścia w życie przepisów 
wprowadzających prostą spółkę akcyjną oraz nowelizujących ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,

•   ustawy z 16.10.2019 r., która doprecyzowuje definicję spółki publicznej oraz zasady głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Edycja handlowa  
– prak tyczny zbiór 15 ak tów prawnych 

Zbiór zawiera przydatne tabele z podsumowaniem zmian, registry 
oraz aktualizację online. Miękka oprawa i poręczny format 
zapewniają wygodę korzystania w codziennej pracy.

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy  
Prawo upadłościowe. 12 innych aktów prawnych

36. wyd.  •  69 zł    •    1080 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

Stan prawny: 5 stycznia 2022 r. z dostępem online do aktualizacji
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/komentarze-kodeksowe/20079-kodeks-spolek-handlowych-komentarz-zbigniew-jara
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20515-edycja-handlowa-kodeks-spolek-handlowych-krajowy-rejestr-sadowy-prawo-upadlosciowe-12-innych-aktow-prawnych
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P R AW O  G O S P O D A R C Z E  I  H A N D L O W E

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych 
Komentarz
Autor: dr Katarzyna Menszig-Wiese
189 zł   •  338 str.  

Termin wydania: luty 2022 r.

Kompleksowe i prak tyczne 
omówienie regulacji

ZALETY PUBLIKACJI:

•   kompleksowe omówienie ustawy z 8.3.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  
w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 424),

•  aktualny stan prawny,
•   omówienie przepisów ustawy z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa i dorobku doktryny 

prawniczej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekt praktyczny regulacji.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Redakcja: dr hab. Marcin Dyl, dr hab. Michał Królikowski
199 zł   •  712 str.   •  2021 r.

Kompleksowe omówienie ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.) wraz z jej najnowszymi zmianami 
– m.in. dodaniu do katalogu instytucji obowiązanych notariuszy oraz przedsiębiorców, których 
podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu 
deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu 
przepisów prawa podatkowego lub celnego.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20368-ustawa-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-transakcjach-handlowych-komentarz-katarzyna-menszig-wiese
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20087-ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-komentarz-marcin-dyl-prof-uw
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  DOKUMENTY DO POBRANIA

KSH. Kodeks spółek handlowych

36. wyd.  •   13 zł    •    288 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

KSH. Kodeks spółek handlowych  
oraz ustawy towarzyszące

11. wyd.  •   49 zł  •  1026 str.
Termin wydania: maj 2022 r. 

Prosta spółka akcyjna. Wzory pism korporacyjnych  
wraz z objaśnieniami i orzecznictwem
Autor: r. pr. Robert Pabis
199 zł   •  650 str.
Termin wydania: maj 2022 r.

Publikacja jest odpowiedzią na wprowadzenie nowej spółki kapitałowej do Kodeksu spółek handlowych, 
która weszła w życie od 1.7.2021 r. Rozwiązania przyjęte w art. 3001–300134 KSH mają być jednym  
z impulsów dla rozpoczynania działalności gospodarczej w celu realizacji przedsięwzięć typu start-up,  
a w związku z tym przyczyniać się do wzrostu innowacyjności gospodarki. Rozwiązanie to jest 
dostosowaniem się do wymogów współczesnej gospodarki, w której duży nacisk kładzie się  
na prostotę i elastyczność. 

Wzory pism korporacyjnych  
do prostej spółki akcyjnej

Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu 
obsługi spółki z o.o. z objaśnieniami i płytą CD
Autorzy: adw. Aleksandra Bieniak, adw. dr Michał Bieniak

199 zł   •  628 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Publikacja zawiera rozbudowaną wersję wzorów umów, pism korporacyjnych 
i procesowych z komentarzem oraz zbiorem orzecznictwa. Porusza 
problematykę obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których 
regulacja prawna została zawarta w art. 151–300 ustawy z 15.9.2000 r.  
– Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.)

Dokumenty w spółce z o.o.
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/20583-umowy-pisma-korporacyjne-i-procesowe-z-zakresu-obslugi-prostej-spolki-akcyjnej-z-objasnieniami-robert-pabis
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20204-ksh-kodeks-spolek-handlowych-oraz-ustawy-towarzyszace
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20548-ksh-kodeks-spolek-handlowych
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Pomoc w rozwiązaniu problemów

Ustawa o obligacjach. Komentarz

Redakcja: dr hab. Tomasz Sójka
199 zł  •  450 str.

Termin wydania: kwiecień 2022 r.

 Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne 
 Komentarz

Autor: r. pr. Piotr Zimmerman
7. wyd.   •   299 zł   •   1504 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie przepisów ustawy  
z 15.1.2015 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208 ze zm.),  
określającej zasady emisji, zmiany warunków emisji, zbywania,  
nabywania i wykupu obligacji.
W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne,  
wprowadzone m.in.:
•   ustawą z 1.10.2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami  

finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2140),
•   ustawą z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 187), 
•   ustawą z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 ze zm.).

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowa-
niem upadłościowym i restrukturyzacyjnym i poruszanie się w nim  
w niezbędnym zakresie. Jego niewątpliwą zaletą jest próba udzie-
lenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy 
stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa oraz przedstawienie 
konkretnych propozycji rozwiązań problemów.

Prelegenci:  r. pr. dr Radosław L. Kwaśnicki, mec. Agnieszka Nalazek,  
Karol Maciej Szymański, mec. Dariusz Kulgawczuk  

KSH – nowelizacja przepisów Kodeksu spółek handlowych
SZKOLENIE dla PRAK T YKÓW

Pełna lista szkoleń dostępna na:  
akademia.beck.pl

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19953-prawo-upadlosciowe-prawo-restrukturyzacyjne-komentarz-piotr-zimmerman
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20791-ustawa-o-obligacjach-komentarz-tomasz-sojka
https://www.akademia.beck.pl/kategoria/3-praktyk
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PRAWO BUDOWLANE  
I NIERUCHOMOŚCI

Prawo budowlane. Komentarz 

Autor: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

11. wyd.   •   279 zł   •  700 str.   
Termin wydania: maj 2022 r.

   Oprawa miękka

Nowe wydanie bestsellerowego komentarza  
w dużym formacie oraz nowej, miękkiej oprawie.

Najnowszy komentarz  
do ustawy

ZALETY PUBLIKACJI:
•   zawiera najnowsze zmiany legislacyjne oraz zmiany projektowane,
•   szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień dotyczących projektowania, budowy, utrzymania 

i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, dotyczące m.in.:
• wprowadzenia możliwości budowy domów jednorodzinnych do 70 m2 , mieszczących się w całości na 

działce/działkach, dla których zostały zaprojektowane, bez uzyskania pozwolenia na budowę, ustanowienia 
kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy,

• tworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – system informacji o źródłach ogrzewania budyn-
ków w Polsce,

• wyłączenia z definicji obiektu liniowego dowieszanych kabli telekomunikacyjnych, a także umożliwienia do-
konywania zgłoszeń robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
oraz składanie wniosków przez Internet o pozwolenie na rozbiórkę,

•  uproszczenia wymogów związanych z budową stawów i zbiorników wodnych.
W publikacji omówiono również projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorzą-
dach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictw (numer z wykazu RCL UD196), będący kolejnym 
etapem cyfryzacji budownictwa. 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20792-prawo-budowlane-komentarz-zygmunt-konrad-niewiadomski
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Dodatki mieszkaniowe. Komentarz 

Autor: dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz

6. wyd.   •   169 zł  •  ok. 350 str. 

Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska

Ustawa deweloperska. Komentarz

Redakcja: prof. dr hab. Konrad Osajda LL.M. 
Autor: dr hab. Bartłomiej Gliniecki

299 zł  •  ok. 450 str. 

Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r.

Nowa ustawa deweloperska uchwalona w maju 2021 r. rozszerza 
zakres przedmiotowy i podmiotowy dotychczasowych przepisów 
stosowanych do sprzedaży lokali mieszkalnych i domów budowanych  
w ramach przedsięwzięć deweloperskich. 

Prawo budowlane. Warunki techniczne

37. wyd.  •  25 zł  •  354 str. 

Termin wydania: marzec 2022 r.

Stan prawny: 2 stycznia 2022 r.

ZALETY PUBLIKACJI:
•   kompleksowe omawia przepisy ustawy z 21.6.2001 r. o dodatkach  

mieszkaniowych, regulującej zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości  
i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów  
w tych sprawach,

•   zawiera zbiór przepisów wykonawczych i związkowych, 
•   uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wprowadzone m.in.:

– ustawą z 10.12.2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa,
– ustawą z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, miesz-
kań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie KC oraz niektórych innych ustaw.

•   przywołuje najnowsze orzecznictwo NSA i TK, stanowiące próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości 
pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz dorobek naukowy dotyczący poruszanej  
w komentarzu tematyki.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20789-dodatki-mieszkaniowe-grazyna-manjura-niskiewicz
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20641-prawo-budowlane-warunki-techniczne
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Więcej szczegółów oraz zapisy:  

akademia.beck.pl

W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie nowa ustawa deweloperska,  
która wprowadza istotne zmiany w zakresie ochrony praw konsumentów 
na rynku deweloperskim. Nowa ustawa deweloperska w znaczący sposób 
wpłynie na dotychczasowe zobowiązania stron procesu deweloperskiego,  
w tym na treść umowy deweloperskiej.

  Nowa ustawa deweloperska – zmiany od 1 lipca 2022 r.
Zasady sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, Deweloperski Fundusz 
Gwarancyjny, typy umów deweloperskich, odbiór lokalu mieszkalnego.

Prelegent: dr hab. Bartłomiej Gliniecki

  Nowa ustawa deweloperska – najistotniejsze problemy w procesie 
inwestycyjnym
Nowa ustawa deweloperska z perspektywy umów rezerwacyjnych i deweloperskich,  
roli banków oraz uprawnień konsumentów.

Prelegentki: r. pr. Patrycja Gorgoń-Wróbel, r. pr. Kamilla Pomorska

  Klauzule abuzywne w umowach deweloperskich i spółdzielczych  
z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.
Jak uniknąć klauzul niedozwolonych? Co grozi deweloperowi lub spółdzielni 
mieszkaniowej za niedozwolone klauzule w umowie? Jak zmienił się model kontroli 
organów państwowych?

Prelegentka: r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko

Nowa ustawa deweloperska 

Zapraszamy na szkolenia Beck Akademii:

SZKOLENIA dla PRAK T YKÓW

https://www.akademia.beck.pl/kategoria/8-budowlane-i-nieruchomoscihttps://www.akademia.beck.pl/kategoria/8-budowlane-i-nieruchomosci
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Rewolucyjne zmiany w „polityce 
karania” przestępców – projekt nowelizacji 
kodeksu karnego w 2022 roku
Projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia  
16 września 2021 r. (UD281 IX Kadencji Sejmu) planowana jest rewolucyjna zmiana usta-
wy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.). 
Na początku warto zasygnalizować, że przedmiotowy projekt odzwierciedla w znacznym 
stopniu Ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw (UD280 VIII Kadencji Sejmu), która 14 lipca 2020 r. została uznała za niezgod-
ną z Konstytucją RP w zakresie trybu jej uchwalenia, zakresu poprawek senackich oraz  
niejasnej terminologii użytej do opisania znamion czynów (wyrok Trybunału Konstytucyjnego  
14 lipca 2020 r., Kp 1/19, trybunal.gov.pl). 

Przedmiotowy projekt ustawy stanowi istotną rewo-
lucję w zakresie zmian w kodeksie karnym, bowiem 
przewiduje m.in.:

• Możliwość odpowiadania przez nieletniego, 
który w chwili popełnienia czynu zabronionego 
ukończył 14 lat, za zabójstwo w typie kwalifi-
kowanym z art. 148 § 2 lub § 3 KK.

• Likwidację kary 25 lat pozbawienia wolności 
(jako odrębnego rodzaju kary).

• Podniesienie górnej granicy terminowej kary 
pozbawienia wolności z 15 do 30 lat.

• Zmiany w zakresie orzekania grzywny i kary 
ograniczenia wolności.
Projekt zakłada proporcjonalne powiązanie dolnej 
granicy zagrożenia grzywną oraz karą ograni-
czenia wolności z wysokością zagrożenia kary 
pozbawienia wolności, która jest przewidziana 
za określony typ przestępstwa.

• Wyłączenie możliwości stosowania art. 37a 
KK w niektórych przypadkach.
Przepisu art. 37a KK planuje nie stosować do 
sprawców określonych w art. 64 § 1 KK (recydywa 
specjalna podstawowa) lub którzy popełnili prze-
stępstwo, działając w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestęp-
stwa lub przestępstwa skarbowego, sprawców 
przestępstw o charakterze terrorystycznym 
i sprawców, którzy po raz kolejny prowadzi-
li pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym 
(art. 178a § 4 KK). 

• Istotne modyfikacje przepisów określają-
cych zasady oraz dyrektywy wymiaru kary  
z art. 53 KK.

• Obligatoryjne orzeczenie zakazu prowadzenia 
(wszelkich albo określonego rodzaju) pojaz-
dów na czas nie krótszy niż 3 lata w sytuacji 
spowodowania wypadku drogowego czy też 
katastrofy w komunikacji i spożycia alkoholu lub 
zażycia środka odurzającego bezpośrednio po 
takim zdarzeniu – a przed poddaniem się przez 
sprawcę przez uprawniony organ badaniu w celu 

adw. dr Mariusz Olężałek
Dziekan Prawa i Administracji  
na Akademii Humanistyczno- 
-Ekonomicznej w Łodzi,
Zastępca Rzecznika  
Dyscyplinarnego Izby  
Adwokackiej w Łodzi
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ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub 
środka odurzającego.

• Przepadek pojazdu mechanicznego w sytu-
acji prowadzenia przez sprawcę przestępstwa 
przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym 
lub przepadku jego równowartości w niektórych 
sytuacjach prowadzenia pojazdu w stanie nie-
trzeźwości.

• Obowiązkowe wymierzenie kary powyżej dolnej 
granicy ustawowego zagrożenia w przypadku 
recydywy specjalnej podstawowej (z art. 64  
§ 1 KK).

• Wprowadzenie nowej, szczególnej postaci re-
cydywy.
Przewiduje się dodanie przepisu art. 64a KK, 
który prowadzi do nadzwyczajnego obostrze-
nia kary względem sprawców dwóch umyślnych 
przestępstw: zbrodni zabójstwa w związku ze 
zgwałceniem lub przestępstwa przeciwko wol-
ności seksualnej zagrożone karą pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi co najmniej 
8 lat, popełnionych przez tego samego sprawcę: 
przestępstwa uprzedniego, za które skazano 
daną osobę na karę pozbawienia wolności, i po-
nownego, popełnionego przez tę osobę w ciągu 
5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za 
przestępstwo pierwsze. W takim przypadku kara 
ma być wymierzona w granicach nie niższych od 
wysokości dolnego zagrożenia zwiększonego 
o połowę, a w przypadku występków – do naj-
wyższego ustawowego zagrożenia zwiększonego 
o połowę.

• Wydłużenie okresu odbywania kary, po upływie 
którego skazany na karę dożywotniego pozba-
wienia wolności mógłby ubiegać się o uzyskanie 
warunkowego przedterminowego zwolnienia 
z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z 25 
do 30 lat.

• Podwyższenie z 6 miesięcy do 1 roku możli-
wości zarządzenia wykonania kary od zakoń-
czenia okresu próby w sytuacji warunkowego 
zawieszenia jej wykonania.

• Zmiany w zakresie przedawnienia.
Planowane jest zwiększenie okresu przedawnienia 
karalności zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat. Pro-
jekt wyłącza ponadto przedawnienie karalności 

oraz przedawnienie wykonania kary niektórych 
przestępstw. 

• Znaczne podwyższenie ustawowych zagrożeń 
karnych przy wielu przestępstwach – ponad 
90% dotyczy wyłącznie podwyższenia gór-
nego zagrożenia.
Przykładowo obecnie za przestępstwo zbrod-
ni w typie podstawowym grozi kara od 8 do 15 
lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia 
wolności albo kara dożywotniego pozbawienia 
wolności (art. 148 § 1 KK). Po wejściu w życie 
nowych przepisów sąd mógłby orzec sprawcy 
karę pozbawienia wolności w granicach 10-30 lat 
albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.

• Znaczne zmniejszenie katalogu kar możliwych 
do orzeczenia przy przestępstwie prowadzenia 
(nawet pierwszy raz) pojazdu mechanicznego 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
znajdując się jednocześnie w stanie nietrzeź-
wości lub pod wpływem środka odurzającego 
(i jednocześnie podwyższenie najsurowszego 
rodzaju kary). 

Pomimo wskazania w uzasadnieniu projektu, że pla-
nowane zmiany zwiększają zakres uznania sędziow-
skiego przy wymiarze kary, należy zdecydowanie 
ocenić przedmiotową planowaną zmianę wprost 
przeciwnie – a mianowicie ma ona zdecydowanie 
ograniczać dyskrecjonalną władzę sędziego przy 
orzekaniu kar, środków karnych i środków kom-
pensacyjnych oraz przepadku przy poszczególnych 
zbrodniach i występkach.
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Kodeks karny. Komentarz

Redakcja: prof. dr hab. Ryszard A. Stefański

6. wyd.   •   369 zł   •  2200 str.   •  oprawa twarda 

Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r.

Jednotomowy  
komentarz do KK

ZALETY PUBLIKACJI:
•   prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury,
•   uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych,
•   obejmuje wyjaśnienia do całości przepisów zawartych zarówno w części ogólnej, jak i szczególnej, m.in. wojskowej,
•   stanowi kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, 
•   zawiera dwie wersje przepisów – aktualną i zmienioną.

W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
• zasad odpowiedzialności karnej;
• pojęcia przestępstwa;
• systemu stosowanych środków penalnych;
• obowiązywania Kodeksu karnego w przestrzeni terytorium Polski i Unii Europejskiej oraz
• katalogu czynów zabronionych stypizowanych w części szczególnej.

Komentarz uwzględnia obszerny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (RCL, UD281). Zmiany dotyczą m.in. minimalnego i maksymalnego wymiaru kary; kary grzywny i kary 
ograniczenia wolności; kary łącznej;  dyrektyw sądowego wymiaru kary; zaostrzenia odpowiedzialności karnej 
nieletnich sprawców przestępstw; środków karnych; instytucji tzw. małego świadka koronnego; wprowadzenia 
do porządku  prawnego nowej instytucji - przepadku pojazdu; planowany termin wejścia w życie nowelizacji to  
3 miesiące od opublikowania w Dz.U.
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/18524-kodeks-karny-komentarz-ryszard-a-stefanski
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Kodeks karny. Komentarz do zmian

Autorzy: adw. dr Piotr Bogacki, adw. dr Mariusz Olężałek

179 zł   •  ok. 400 str.

Termin wydania: maj 2022 r.

ZALETY PUBLIKACJI:
•   objaśnia w sposób praktyczny zmiany w KK,
•  wskazuje aktualne orzecznictwo oraz liczne przykłady, 
•  zawiera dwie wersje przepisów – aktualną i zmienioną.

Konkretne propozycje 
rozwiązań problemów

Praktyczne omówienie projektowanych zmian ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeku karny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
2345) przez projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk UD281).

W komentarzu skupiono się na omówieniu projektowanych zmian, które dotyczą m.in.:
• kar (m.in. wydłużenie kary terminowego pozbawienia wolności do 30 lat, zmiany w zakresie przepisów 

dotyczących kary łącznej);
• środków karnych (m.in. wprowadzenie środka w postaci przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego 

przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, popełnionego w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo przepadku jego równowartości);

• powrotu do przestępstwa [m.in. wprowadzenie nowej recydywy sprawców przestępstw o charakterze 
seksualnym (art. 64a KK)];

• środków związanych z poddaniem sprawcy próbie (m.in. modyfikacja zasad zarządzania wykonania 
kary warunkowo zawieszonej, zawartych w art. 75 KK poprzez wydłużenie okresu zatarcia skazania przy 
warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności z 6 miesięcy od zakończenia okresu próby 
do 1 roku);

• przedawnienia (m.in. wydłużenie okresu karalności zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat);
• wyeliminowania kary 25 lat pozbawienia wolności;
• dodania lub modyfikacji treści wybranych przepisów typizujących (m.in. rozszerzenie zakresu znamion 

przestępstwa polegającego na podszywaniu się pod inną osobę o zamiar ewentualny, ściganie naruszenia 
miru domowego nastąpi na wniosek pokrzywdzonego, nowe typy czynów zabronionych sprzedajności i 
przekupstwa kwalifikowane przez znaczną wartość korzyści majątkowej).
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Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy części ogólnej  
Kodeksu karnego zmienione przez ustawę  o zmianie ustawy  
- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk UD281), który  
16.9.2021 r. został opublikowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  
Wskazana nowelizacja jest jedną z najobszerniejszych zmian prawa.  

Najistotniejsze zmiany nowelizacji dotyczą:
•  katalogu kar (wyeliminowanie kary 25 lat pozbawienia wolności i wprowadzenie jednolitej tzw. terminowej 

kary pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 30),
•  zasad odpowiedzialności karnej nieletnich (poszerzenie podstaw odpowiedzialności),
•  środków karnych (wprowadzenie przepadku pojazdu mechanicznego),
•  dyrektyw wymiaru kary (wprowadzenie katalogu ustawowych okoliczności obciążających i łagodzących),
•  reguł nadzwyczajnego obostrzenia kary i nadzwyczajnego złagodzenia kary,
•  przeciwdziałania powrotu do przestępstwa,
•  środków związanych z poddaniem sprawcy próbie (zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia  

z odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności),
•  biegu przedawnienia.

Kodeks karny. Tom I. Część ogólna  
Komentarz do art. 1-116
5. wyd.  •  449 zł    •    1584 str.    •   2021 r.
Redakcja: dr hab. Michał Królikowski,  
prof. dr hab. Robert Zawłocki

Kodeks karny. Część ogólna 
Komentarz do nowelizacji 

149 zł  •  500 str.
Redakcja: dr hab. Michał Królikowski,  

prof. dr hab. Robert Zawłocki

Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r.

Szczegółowy komentarz do części ogólnej KK

Komentarz do zmian do części ogólnej KK
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/20040-kodeks-karny-tom-i-czesc-ogolna-komentarz-do-art-1-116-michal-krolikowski-prof-uw
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Kodeks karny. The Criminal Code

Autor: Anna Rucińska 
249 zł  •  270 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Pierwsze wydanie angielskiego tłumaczenia polskiej ustawy Kodeks 
karny, ukazujące się w serii tłumaczeń polskich ustaw na języki euro-
pejskie. Tekst ustawy został zaktualizowany na dzień 1 stycznia 2022 r.

Dwutomowy komentarz do Kodeksu karnego, części szczególnej stanowi kontynuację jednotomowe-
go komentarza do części ogólnej KK. Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy 
stan prawny, a także omawia zmiany będące nadal na etapie prac legislacyjnych.

Angielskie tłumaczenie Kodeksu karnego

Kodeks karny. Tom III  
Część szczególna  

Komentarz do art. 222-316
5. wyd.  •  ok. 399 zł   •    1200 str.   

Redakcja: dr hab. Michał Królikowski,  
prof. dr hab. Robert Zawłocki

Planowany termin wydania: sierpień 2022 r.

Kodeks karny. Tom II. Część szczególna  
Komentarz do art. 117-221
5. wyd.  •  ok. 399 zł    •    1100 str.    
Redakcja: dr hab. Michał Królikowski, prof. dr hab. Robert Zawłocki

Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r.

POLECAMY RÓWNIEŻ:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/16261-kodeks-karny-czesc-szczegolna-tom-ii-komentarz-do-artykulow-222-316-michal-krolikowski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20534-kodeks-karny-the-criminal-code
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Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego  
Kodeks karny wykonawczy. 13 innych aktów prawnych
43. wyd.   •   69 zł   •  1048 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

Stan prawny: 5 stycznia 2022 r. z dostępem online do aktualizacji

KK. Kodeks karny  
oraz ustawy towarzyszące

11. wyd.  •   45 zł  •  428 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

Stan prawny: 10 stycznia 2022 r.

KPK. Kodeks postępowania karnego

47. wyd.  •   15 zł  •  336 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.

KK. Kodeks karny

56. wyd.  •   10 zł    •    144 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.

KPK. Kodeks postępowania karnego  
oraz ustawy towarzyszące
10. wyd.  •   49 zł    •    828 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

Stan prawny: 10 stycznia 2022 r.

Edycja karna – prak tyczny zbiór 16 ak tów prawniczych

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20517-edycja-karna-kodeks-karny-kodeks-postepowania-karnego-kodeks-karny-wykonawczy-13-innych-aktow-prawnych
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20637-kk-kodeks-karny-oraz-ustawy-towarzyszace
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20538-kk-kodeks-karny
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20540-kpk-kodeks-postepowania-karnego
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20644-kpk-kodeks-postepowania-karnego-oraz-ustawy-towarzyszace
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PRAWO CYWILNE

Kodeks postępowania cywilnego  
Komentarz
Autorzy: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska,  
prof. dr hab. Andrzej Zieliński †

11. wyd.    •  369 zł   •  2220 str.    
Termin wydania: marzec 2022 r.

Ekspercki komentarz  
do KPC

ZALETY PUBLIKACJI:

•   uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne, wprowadzone m.in.:
 –  ustawą z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), dotyczące 

wnoszenia oraz doręczania pism procesowych przy wykorzystaniu ustandaryzowanych usług 
rejestrowych doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej;

 –  ustawą z 20.5.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1177), dotyczące zaspokojenia 
roszczeń nabywcy i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w art. 1025 KPC; 

 –  ustawą z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2459 ze zm.), dotyczące zachowania skutków 
wszczęcia mediacji (tj. zawieszenie biegu przedawnienia) w odniesieniu do roszczenia objętego 
wnioskiem o przeprowadzenie mediacji, jeżeli strona wytoczy powództwo w terminie trzech 
miesięcy, także kiedy strony nie zawarły umowy o mediację, a druga strona nie wyraziła zgody  
na mediację; 

•   wyjaśnia wątpliwości interpretacyjne pojawiające się przy okazji najnowszych nowelizacji;

•   stanowi niezbędną pomoc dla sędziów, pełnomocników procesowych, notariuszy i komorników 
sądowych, a także dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz dydaktyków.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20376-kodeks-postepowania-cywilnego-komentarz-kinga-flaga-gieruszynska-prof-us
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Prawo zobowiązań. Przepisy ogólne i powiązane 
przepisy Księgi I KC. Tom I. Komentarz
399 zł   •  1200 str.   •  oprawa twarda
Termin wydania: kwiecień 2022 r.

Prawo zobowiązań. Tom II. Komentarz
399 zł   •  ok. 1600 str.   •  oprawa twarda
Planowany termin wydania: maj 2022 r.

Najnowsze omówienie  
Prawa zobowiązań

ZALETY PUBLIKACJI:
•   najnowszy stan prawny - nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego i innych ustaw regulujących 

materię obligacji,
•   szczegółowe spisy treści do artykułów,
•   eksperci łączący wiedzę teoretyczną z doświadczeniem w praktyce prawniczej,
•   schemat omówienia prezentowanych zagadnień: funkcja przepisu, kontekst systemowy, miejsce przepisu  

w strukturze prawa zobowiązań, znaczenie przepisu, 
•   tytuły tez pozwalające na bezpośrednie i szybkie odszukanie właściwego zagadnienia,
•   szczegółowe odesłania wewnętrzne w ramach komentarza pozwalające na sprawne poruszanie się po tomie.

Czterotomowe dzieło stanowiącego kompleksowe i praktyczne omówienie kodeksowego  
i pozakodeksowego prawa zobowiązań. 

Tom I omawia przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące podmiotów prawa cywilnego, czynności  
prawnych, przedawnienia roszczeń, a także ogólnych zagadnień prawa zobowiązań.

Tom II omawia dalszą problematykę części ogólnej prawa zobowiązań.

Tom III – planowany termin wydania: wrzesień 2022 r.

Tom IV – planowany termin wydania: styczeń 2023 r.

Redakcja: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20369-prawo-zobowiazan-przepisy-ogolne-i-powiazane-przepisy-ksiegi-i-kc-tom-i-komentarz-piotr-machnikowski
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Tom I. Komentarz do art. 1–352 KC 
Tom II. Komentarz do art. 353–626 KC 
Tom III. Komentarz do art. 627–1088 KC
Redakcja: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

PAKIET   •   1099 zł    •  ponad 6000 str.  

ZALETY PUBLIKACJI:
•   Komentarz, poza aktualnym stanem prawnym, identyfikuje 

problemy i wskazuje rozwiązania w oparciu o wiedzę praktyczną, 
podbudowaną jednak teoretycznie. 

•   Zawiera szczegółowe omówienie prezentowanych zagadnień  
z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, 
a także liczne najnowsze orzecznictwo i jego analizę dokonaną 
pod kątem potrzeb praktyki. 

•   Uporządkowana struktura tekstu, przywoływanie orzeczeń, glos 
oraz literatury ułatwiają zaś praktykom znalezienie rozwiązań 
problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie 
własnego stanowiska.

Szczegółowy komentarz do KC 

Kodeks cywilny  
Komentarz

Redakcja: prof. dr hab. Edward Gniewek,  
prof. dr hab. Piotr Machnikowski

10. wyd.   •   369 zł   •  2336 str.   •  2021 r. 
•  oprawa twarda 

Jednotomowy komentarz do KC

ZALETY PUBLIKACJI:
•   opracowano precyzyjnie kluczowe zmiany legislacyjne, omówione przez wybitnych specjalistów,
•   przejrzysta prezentacja treści, dzięki gruntownemu podziałowi wewnętrznemu komentarza do 

danego artykułu, umieszczeniu szczegółowych spisów treści, tytułów tez pozwalających na łatwiejsze 
odnalezienie właściwych zagadnień, numerów tez pozwalających na sprawne odczytywanie treści 
oraz odesłań zamieszczonych w indeksie,

•   praktyczne wskazówki ułatwiające Czytelnikowi rozwiązanie pojawiających się w praktyce proble-
mów związanych z wykładnią przepisów zawartych w KC,

•   bezpłatny dostęp do aktów prawnych on-line!

BE
ST

SE
LL

ER

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20794-kodeks-cywilny-tom-i-iii-komentarz-do-art-1-1088-maciej-gutowski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20158-kodeks-cywilny-komentarz-edward-gniewek
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Dowody w postępowaniu cywilnym  
System Postępowania Cywilnego. Tom 2
Redakcja naukowa: prof. dr hab. Łukasz Błaszczak

399 zł   •  1544 str.   •  oprawa twarda   •   2021 r.

Kompleksowo o dowodach  
w postępowaniu cywilnym

Tom 2 zawiera dokładne i kompleksowe omówienie zagadnień 
dotyczących dowodów w postępowaniu cywilnym.

Kompleksowe omówienie problematyki elektronizacji postępowania cywilne-
go w czasie pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem e-doręczeń, 
rozprawy zdalnej oraz posiedzeń niejawnych i składnia pism procesowych.

Postępowanie cywilne w czasie pandemii  
E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, 
składanie pism procesowych
Redakcja: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
169 zł   •  234 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami

Autorzy: adw. dr Marcin Białecki, dr Aleksandra Klich
6. wyd.  •   199 zł   •  1150 str.
Termin wydania: maj 2022 r.

Książka obejmuje zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zawiera szczegółowy komentarz wraz praktycznymi wskazówkami.

Pisma procesowe w sprawach cywilnych 
z objaśnieniami

Elek tronizacja postępowania cywilnego  
w czasie pandemii

  DOKUMENTY DO POBRANIA

BE
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/20193-dowody-w-postepowaniu-cywilnym-system-postepowania-cywilnego-tom-2-lukasz-blaszczak
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20225-postepowanie-cywilne-w-czasie-pandemii-e-doreczenia-rozprawa-zdalna-posiedzenia-niejawne-skladanie-pism-procesowych-jacek-golaczynski
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Postępowanie cywilne w czasie pandemii  
E-doręczenia, rozprawa zdalna, posiedzenia niejawne, 
składanie pism procesowych
Redakcja: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński
169 zł   •  234 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki 
małżonków). Komentarz do art. 1–30 KRO oraz związanych 
z nimi regulacji KPC
Autorzy: dr hab. Henryk Haak, r. pr. Anna Haak-Trzuskawska
189 zł   •  380 str.
Termin wydania: marzec 2022 r.

Mediacje. Wybór przepisów

49 zł   •  278 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

Stan prawny: 5 stycznia 2022 r.

Wielopłaszczyznowa analiza zagadnień

Publikacja jest odpowiedzią na pytania powstające w związku z instytucją 
małżeństwa w polskim porządku prawnym. Autorzy w niezwykle przystępny 
sposób omawiają zagadnienia związane ze skomplikowanymi stosunkami 
rodzinnymi i opiekuńczymi. Książka uwzględnia zarówno przepisy ustawy  
z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, jak i związane z nimi istotne 
dla praktyki regulacje ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego, dzięki czemu prezentuje funkcjonowanie instytucji w praktyce 
procedur sądowych.

Nowatorska forma komentarza uwzględnia zmiany na rynku prawniczym 
i potrzeby młodych praktyków. Zawiera profesjonalne i przystępne ujęcie 
zagadnień. Wyjaśnia stosowanie przepisów w praktyce prawniczej poprzez 
obszerny przegląd najnowszego orzecznictwa oraz stanowisk doktryny.

Mediacja cywilna. Komentarz

Autorzy: dr Tomasz Cyrol, dr hab. Dariusz Fuchs
 149 zł   •  472 str.

Termin wydania: kwiecień 2022 r.

Komentarz umożliwia prawidłową analizę kontekstu praktycznego  
mediacji jako narzędzie pomocne w pracy zawodowej i rozwiązywaniu  
konfliktów, przez co daje możliwość lepszej wykładni norm prawa polskiego  
i międzynarodowego. Zarazem jest pomocny w pracy naukowej  
i dydaktycznej. Stanowi źródło wiedzy oraz  inspiracji zarówno dla  
praktyków prawa, jak i wszystkich podmiotów prawa cywilnego. Może służyć jako  
użyteczne narzędzie pracy w zawodzie mediatora, adwokata, radcy prawnego i sędziego.

Prak tyczna pomoc w rozwiązywaniu konflik tów

https://www.ksiegarnia.beck.pl/17057-malzenstwo-zawarcie-malzenstwa-prawa-i-obowiazki-malzonkow-komentarz-do-art-1-30-kro-oraz-zwiazanych-z-nimi-regulacji-kpc-henryk-haak
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20592-mediacja-cywilna-komentarz-tomasz-cyrol
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20387-mediacje-wybor-przepisow
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Umowy dotyczące spadków. Komentarz praktyczny  
Klauzule umowne. Orzecznictwo  
Wzory przykładowych umów
Autorzy: dr hab. Jerzy Bieluk, dr hab. Adam Doliwa
189 zł   •  432 str.
Termin wydania: marzec 2022 r.

Prak tyczny komentarz dotyczący spadków

Praktyczny komentarz kompleksowo omawiający problematykę sporządzania 
umów dotyczących spadków.

W metodyce uwzględniono klauzule umowne, które są powszechnie 
wykorzystywane w praktyce oraz najnowsze orzecznictwo, mające dużą 
doniosłość dla praktyki. Ponadto w książce zawarto wzory przykładowych umów.

Apelacje cywilne i karne. Komentarz praktyczny 
z orzecznictwem. Wzory pism procesowych

Autor: adw. Stefan Jaworski
7. wyd.  •   159 zł   •  430 str.

Planowany termin wydania: kwiecień 2022 r.

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę  
związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym 
oraz postępowaniu karnym. Ponadto publikacja wzbogacona jest  
o wzory pism procesowych oraz wybór orzecznictwa.
Najnowsze wydanie uwzględnia obowiązujący stan prawny, w tym wszystkie zmiany, jakie zaszły w procesie 
cywilnym i karnym wskutek nowelizacji Kodeksów postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania 
karnego wprowadzonych przez ustawę z 28.5.2021 r. Siódme wydanie uzupełniono i rozszerzono również  
o kolejne poglądy doktryny, a także najnowsze orzecznictwo.

Komentarz prak tyczny ze wzorami  
pism procesowych

Tom 6. zawiera dokładne i kompleksowe omówienie zagadnień 
dotyczących postępowań odrębnych uregulowanych w tytule VII księgi 
pierwszej części pierwszej ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

Postępowania odrębne. Tom 6

Redakcja: dr hab. Anna Machnikowska
449 zł   •  1142 str.
Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20311-umowy-dotyczace-spadkow-komentarz-praktyczny-wzory-przykladowych-umow-klauzule-umowne-orzecznictwo-jerzy-bieluk-prof-uwb
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20775-apelacje-cywilne-i-karne-komentarz-praktyczny-z-orzecznictwem-wzory-pism-procesowych-stefan-jaworski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20192-postepowania-odrebne-system-postepowania-cywilnego-tom-6-anna-machnikowska-prof-ug
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Darowizna w polskim prawie zobowiązań

Autor: dr Monika Tenenbaum-Kulig
269 zł   •  1304 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Alimenty

Autorzy: Małgorzata Karcz, Marta Romańska  
5. wyd.  •  189 zł  •  650 str.

Termin wydania: maj 2022 r.

Oprócz omówienia problematyki umowy darowizny w ujęciu księgi 
trzeciej polskiego Kodeksu cywilnego, w opracowaniu przedstawione 
zostały regulacje poświęcone darowiźnie zawarte w wybranych euro-
pejskich porządkach prawnych, tj. w prawie francuskim, niemieckim  
i angielskim.

Na całość pracy – poza klasycznym, kodeksowym ujęciem alimentów 
– składają się ponadto takie zagadnienia, jak: administracyjne środki 
dyscyplinowania dłużnika, fundusz alimentacyjny, egzekucja krajowa 
świadczeń alimentacyjnych i rent o charakterze alimentacyjnym, 
egzekucja z zagranicy świadczeń alimentacyjnych.

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego  
Kodeks rodzinny i opiekuńczy  
12 innych aktów prawnych

44. wyd.  •   69 zł  •  1240 str.  
Termin wydania: luty 2022 r.

Stan prawny: 4 stycznia 2022 r.  
z dostępem online do aktualizacji

Edycja cywilna – prak tyczny zbiór 15 ak tów prawnych

Wyczerpujące omówienie problematyki darowizny

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20100-darowizna-w-polskim-prawie-zobowiazan-monika-tenenbaum-kulig
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20809-alimenty-marta-romanska
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20518-edycja-cywilna-kodeks-cywilny-kodeks-postepowania-cywilnego-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-12-innych-aktow-prawnych
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KC. Kodeks cywilny

51. wyd.  •   10 zł  •  248 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r. 

Stan prawny: 3 stycznia 2022 r.

KC. KRO. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz ustawy towarzyszące
11. wyd.  •   45 zł   •  624 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

Stan prawny: 8 stycznia 2022 r.

  Najnowsze zmiany w procedurze cywilnej 2021/2022, SSO Grzegorz Karaś

 Przebieg rozprawy i postępowanie dowodowe, SSO Grzegorz Karaś

 Postępowanie w sprawach gospodarczych, SSR Artur Żuk

  Postępowanie przed sądem I instancji po zmianach z 28.05.2021 r.  
– problemy praktyczne, SSO Grzegorz Karaś

  Skarga pauliańska - czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku,  
r. pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko

  Najczęściej popełniane błędy profesjonalnych pełnomocników po reformie KPC  
z 2019 r., SSR Artur Żuk

Kompleksowe szkolenia z prawa cywilnego
SZKOLENIA dla PRAK T YKÓW

Pełna lista szkoleń dostępna na:  
akademia.beck.pl

Polecamy również:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20642-kc-kro-kodeks-cywilny-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-oraz-ustawy-towarzyszace
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20539-kc-kodeks-cywilny
https://www.akademia.beck.pl/kategoria/4-kc-i-kpc


Zatrudnianie cudzoziemców. Rozwiązania wyni-
kające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
Redakcja: dr Izabela Florczak
129 zł   
Termin wydania: kwiecień 2022 r.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Komentarz 
z wzorami dotyczącymi pobytu, dostępu do rynku 
pracy, świadczeń społecznych, edukacji i opieki 
zdrowotnej
Redakcja: dr Paweł Drembkowski
189 zł    •   ok. 500 str.
Termin wydania: kwiecień 2022 r.

Komentarz prak tyczny z wzorami dokumentów

Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Część I. komentarza praktycznego dotyczy rozwiązań prawnych regulujących sytuację prawną obywateli 
Ukrainy i ich małżonków, którzy w wyniku działań wojennych wjechali legalnie do Polski bezpośrednio  
z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce.  
Zawiera informacje z zakresu:
• legalnego pobytu w Polsce (zezwolenie na pobyt czasowy) oraz ułatwionego dostęp do rynku pracy,
• wsparcia materialnego i świadczeń,
• edukacji i opieki.
Część II. zawiera wzory dotyczące: pobytu, dostępu do rynku pracy, świadczeń społecznych, edukacji  
i opieki zdrowotnej. W celu zapewnienia wsparcia materialnego w ustawie przewidziano m.in.:
• wsparcie w postaci świadczeń rodzinnych i wychowawczych,
• wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w ramach pomocy społecznej,
•  pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę na cele bytowe,
• dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej,
•  dostęp do opieki medycznej oraz  wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach środków PFRON,
• pomoc żywnościową w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

ZALETY PUBLIKACJI:
•   szerokie omówienie sytuacji prawnej poszczególnych grup obywateli  

Ukrainy na polskim rynku pracy,
•   przedstawienie zasad stosowania nowych regulacji prawnych do  

obywateli Ukrainy, którzy przebywali w Polsce przed 24.2.2022 r.,
•   liczne przykłady obrazujące poszczególne zagadnienia,
•   wiele przeanalizowanych stanów faktycznych,
•   szczegółowe omówienie skutków podatkowych wynikających ze specustawy.

POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20795-ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-komentarz-z-wzorami-dotyczacymi-pobytu-dostepu-do-rynku-pracy-swiadczen-spolecznych-edukacji-i-opieki-zdrowotnej-pawel-drembkowski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20793-pobyt-i-zatrudnienie-cudzoziemcow-w-polsce-rozwiazania-wynikajace-z-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-izabela-florczak
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PLANOWANE ZMIANY W KP  
NA 2022 ROK

Umowa na okres próbny 

Zmiany w zakresie umowy o pracę zawieranej 
na okres próbny dotyczą:

    zapewnienia, że okres próbny będzie 
współmierny do przewidywanego czasu 
trwania umowy o pracę na czas określony 
i do rodzaju pracy,

    wprowadzenia możliwości ponownego 
zawarcia umowy o pracę na okres próbny 
z tym samym pracownikiem, jeśli będzie 
zatrudniony do wykonywania innego ro-
dzaju pracy.

Prawo do jednoczesnego zatrudnienia 
u innego pracodawcy
Jednym z zagwarantowanych praw jest zapew-
nienie pracownikowi prawa do jednoczesnego 
zatrudnienia u innego pracodawcy.

Wniosek o korzystniejszą formę 
zatrudnienia
Przepisy miałyby umożliwić pracownikowi 
wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem 
o korzystniejszą dla pracownika formę za-

trudnienia. Prawo to byłoby skierowane do 
pracownika zatrudnionego co najmniej 6 mie-
sięcy (także na podstawie umowy na okres 
próbny) i mogłoby być wykorzystywane raz 
w roku kalendarzowym. 

Nieodpłatne szkolenia dla pracownika
Nowe przepisy mają gwarantować również 
pracownikowi prawo do nieodpłatnego szko-
lenia, które jest konieczne do wykonywania 
danego rodzaju pracy lub pracy na określonym 
stanowisku. 

Urlop rodzicielski – zmiany 2022
Nowe zasady udzielania urlopów rodziciel-
skich to duża zmiana w KP. Wprowadza się 
część urlopu, z którego może skorzystać tylko 
druga osoba uprawniona, aby w ten sposób 
włączyć drugiego rodzica w wychowanie 
dziecka. Na nowo ustala się również wysokość 
zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzi-
cielskiego. Byłoby to 70% podstawy wymiaru 
zasiłku. 

Projekt zmian w Kodeksie pracy ma dostosować polskie prawo do wytycznych unijnych 
z 20 czerwca 2019 r. (2019/ 1152 oraz 2019/1158). Ich celem jest zapewnienie minimalnych 
praw wszystkim pracownikom w UE, poprawa warunków pracy, wprowadzenie bardziej 
przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia, minimalnych wymagań wyrównujących 
sytuację kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz równego traktowania w miejscu pracy.  
Oto liczne proponowane zmiany.
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Zwolnienie od pracy z powodu siły 
wyższej
Nowością proponowaną jest zwolnienie od 
pracy z powodu siły wyższej, czyli w pilnych 
sprawach rodzinnych spowodowanych cho-
robą lub wypadkiem, jeżeli natychmiastowa 
obecność pracownika w tych sytuacjach jest 
niezbędna. Wymiar takiego zwolnienia byłby 
równy 2 dniom albo 16 godzinom w roku ka-
lendarzowym. Pracownik zachowywałby prawa 
do połowy wynagrodzenia obliczanego jak wy-
nagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.

Elastyczna praca – wniosek
Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie 
elastycznej organizacji pracy poprzez zwięk-
szenie uprawnień pracownika do organizacji 
pracy wedle jego indywidualnych potrzeb. 
Proponowane rozwiązania to: telepraca, ela-
styczne rozkłady czasu pracy (ruchomy czas 
pracy, indywidualny czas pracy i przerywany 
czas pracy) czy praca w niepełnym wymiarze 
czasu pracy. Taka zmiana jest korzystna dla 
rodziców opiekujących się dzieckiem do  
8 lat oraz opiekunom (pracownikom zapew-
niającym opiekę osobie, wymagającej znacznej 
opieki z poważnych względów medycznych). 
Pracownik będzie mógł złożyć w tym celu sto-
sowny wniosek. 

Zakaz zwalniania pracowników 
w czasie ciąży i urlopu 
macierzyńskiego
Wprowadza się zakaz prowadzenia wszelkich 
przygotowań w celu zwolnienia pracowników:

1.  w okresie ciąży i okresie urlopu macie-
rzyńskiego,

2.  od dnia złożenia wniosku o udzielenie: 
części urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego albo 

jego części, urlopu ojcowskiego albo jego 
części, urlopu rodzicielskiego albo jego czę-
ści i urlopu opiekuńczego albo jego części 
oraz skorzystania z takiego urlopu,

3.  z powodu wystąpienia z wnioskiem 
o elastyczną organizację pracy do dnia 
zakończenia pracy w ramach elastycznej 
organizacji czasu pracy.

Obniżony wymiar czasu pracy zamiast 
urlopu wychowawczego 

W nowym KP ma znaleźć się również zapis, 
zgodnie z którym korzystanie przez pracownika 
uprawnionego do urlopu wychowawczego z ob-
niżonego wymiaru czasu pracy nie wpływa 
na wymiar tego urlopu. 

Minimalne wynagrodzenie
W 2022 r. wzrośnie do 3010 zł brutto i nie 
będzie podlegać dodatkowemu opodatko-
waniu. Oznaczać to również będzie m.in. zmia-
nę minimalnego wynagrodzenia za przestój, 
wysokości odpraw, dodatku za pracę nocą, 
minimalnej podstawy zasiłku.

Ochrona sygnalistów
Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 
pracowników będą musieli ustalić regulamin 
zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrz-
ną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i po-
dejmowania działań zastępczych.

Praca zdalna
Nowelizacja w tym zakresie zakłada wprowa-
dzenie definicji pracy zdalnej oraz uregulo-
wania obowiązków pracodawcy i pracownika. 
Będzie mogła być uzgodniona przy zawieraniu 
umowy o pracę albo w trakcie jej trwania.
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PRAWO PRACY

Kodeks pracy. Komentarz 

Redakcja: prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

6. wyd.   •   299 zł   •  ok. 1200 str.  

Termin wydania: czerwiec 2022 r.

   Oprawa miękka

ZALETY PUBLIKACJI:
•   uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w Kodeksie pracy,
•   wysoki poziom merytoryczny,
•   odniesienia do poglądów doktryny oraz obszerne argumentacje do obrony własnych racji,
•   praktyczne i przejrzyste opracowanie, będące doskonałą pomocą w codziennej pracy zarówno  

dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników.

Unikalna prezentacja zagadnień 
z perspek tywy pracodawcy i pracownika!

Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone w komentowanej ustawie, które weszły  
w życie od poprzedniego wydania, wynikające m.in. z:
–   ustawy z 24.6.2021 r., która precyzuje odpowiedzialność materialną nieuczciwych pracodawców 

zatrudniających nielegalnie dłużników alimentacyjnych; zmiany weszły w życie 1.12.2021 r.;
–   projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (RCL, Nr druku 

UD318), która wprowadza do Kodeksu przepisy regulujące pracę zdalną oraz kontrolę trzeźwości 
pracowników; zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia oraz 3 miesięcy od dnia 
odwołania na obszarze RP obowiązującego stanu epidemii;

–   projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (RCL, Nr druku 
UC118), która wprowadza zmiany w obszarze zawierania umów o pracę na okres próbny oraz 
nowe minimalne prawa dla wszystkich pracowników, jak również rozszerza prawa pracowników  
do pełniejszej i uaktualnionej informacji o warunkach zatrudnienia, a także reguluje kwestie dot. 
dodatkowego zatrudnienia; ponadto wprowadza zmiany m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego, 
nowego tzw. urlopu opiekuńczego czy zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej; 
zmiany wejdą w życie 1.8.2022 r.
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/20301-kodeks-pracy-komentarz-arkadiusz-sobczyk
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Praca zdalna w Kodeksie pracy  
Komentarz do zmian
Autor: dr hab. Monika Gładoch

169 zł   •  104 str.  

Termin wydania: maj 2022 r.

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Komentarz do zmian to 
publikacja zawierająca komentarz do wybranych przepisów 
ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1320 ze zm.), kompleksowo omawiająca i analizująca 
jego najnowszą nowelizację (druk RCL UD318). 

Nowe regulacje dotyczące  
pracy zdalnej

Zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na wzrastającą potrzebę uregulowania stosunku pracy  
w formie zdalnej. Proponowane rozwiązania mają w sposób stały regulować relacje między pracodawcą  
a pracownikiem w sytuacji pracy zdalnej, określając głównie prawa i obowiązki zarówno pracodawcy,  
jak i pracownika oraz na jakich zasadach może być wykonywana praca zdalna. Wyeliminuje to również 
większość wątpliwości i uporządkuje nową sytuację, w której znalazł się rynek pracy.

Przekształcenie formy pracy jest wymuszone zagrożeniem związanym z zakażeniem COVID-19,  
co spowodowało konieczność wprowadzenia nowych przepisów dotyczących pracy zdalnej w tzw. „Tarczy 
antykryzysowej”. Nigdy dotąd ta nowa forma organizacji pracy nie była stosowana na taką skalę. Praca 
zdalna w czasie pandemii jest bowiem bodaj najważniejszą instytucją ochrony pracy, a przy okazji 
sposobem organizacji pracy, dzięki któremu pracodawca może zaoszczędzić koszty wynajmu biura,  
a pracownik nie musi martwić się o dojazd do pracy. Celem tego opracowania jest kompleksowe ujęcie  
pracy zdalnej, także po pandemii, poprzez przybliżenie problemów prawnych powstałych w związku  
z jej stosowaniem. 

Podstawą do omawianych zmian na pewno jest wprowadzenie w nowelizacji definicji pracy zdalnej.  
Publikacja komentuje również następujące zagadnienia:

• zasady wykonywania pracy zdalnej,
• obowiązek informacyjny pracodawcy,
• obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej,
• kontrola miejsca pracy,
• prawa pracownika,
• BHP,
• RODO w pracy zdalnej.

Szczegółowo zostały omówione  kwestie dotyczące uprawnień pracodawcy i pracownika oraz ryzyk 
wynikających ze świadczenia pracy zdalnej w zakresie BHP, prywatności pracownika, ochrony tajemnicy 
pracodawcy, przestrzegania wymagań RODO oraz dokonywania czynności prawnych na odległość.

Unikalna prezentacja zagadnień 
z perspek tywy pracodawcy i pracownika!
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/20591-praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-komentarz-do-zmian-monika-gladoch-prof-uksw
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Nieodzowne źródło wiedzy i wsparcie 
w codziennej pracy

Prak tyczny poradnik dla płatników zasiłków

Czas pracy kierowców

Autor: Łukasz Prasołek
6. wyd.   •   159 zł  •   ok. 400 str.

Termin wydania: maj 2022 r. 

Kompendium wiedzy dotyczące czasu pracy 

Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze 
pytania
Redakcja: Mariusz Pigulski

 9. wyd.   •   149 zł   •   478 str.

Termin wydania: styczeń 2022 r.

Zasiłki dla pracowników 2022. Prawo do zasiłków, 
ustalanie podstawy wymiaru, przykłady obliczeń
Autor: Marek Rotkiewicz

139 zł   •   202 str.

Termin wydania: styczeń 2022 r.

Publikacja niezbędna dla pracodawców i specjalistów ds. płac 
w ich codziennej pracy, która w narzędziowy, praktyczny 
i zrozumiały sposób, uwzględniając najnowsze wskaźniki, 
orzeczenia sądowe i stanowiska organów urzędowych, 
przedstawia zasady obliczania wynagrodzenia w różnych,  
również nietypowych sytuacjach występujących w praktyce.

Praktyczny poradnik omawiający zasady, na jakich przysługują 
pracownikom świadczenia chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie. 
Materia ta jest istotna dla wszystkich pracodawców, szczególnie zaś 
dla tych, którzy są płatnikami zasiłków.

Kompendium wiedzy na bardzo skomplikowany temat, jakim jest czas 
pracy kierowców. Tematykę potraktowano szeroko, uwzględniając 
wszystkie rodzaje przewozów, jakie mogą wykonywać polskie firmy 
(krajowe, unijne, pozaunijne, na trasach regularnych w komunikacji 
miejskiej czy podmiejskiej) oraz różne formy zatrudnienia kierowców 
(umowa o pracę, umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnienie) i ich 
wpływ na czas pracy.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20543-lista-plac-w-praktyce-odpowiedzi-na-najtrudniejsze-pytania-mariusz-pigulski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20689-czas-pracy-kierowcow-procedury-rozliczenia-wzory-lukasz-prasolek
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20508-zasilki-dla-pracownikow-2022-prawo-do-zasilkow-ustalanie-podstawy-wymiaru-przyklady-obliczen-marek-rotkiewicz
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Pracownicze plany kapitałowe ze zmianami

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych 
Komentarz
Autor: r. pr. dr Marcin Wojewódka

3. wyd.   •   189 zł   •   ok. 600 str.

Termin wydania: czerwiec 2022 r.

Kolejne wydanie uwzględnia nowelizację ustawy, która ma być 
wprowadzona ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku  
z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych 
na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy 1005), który 
artykułem 38 wprowadza około 25 zmian w ustawie o PPK.

Kodeks pracy. Pracownicze plany kapitałowe  
Ubezpieczenia. 50 innych aktów prawnych

 2. wyd.   •   69 zł   •   1200 str.  
  Termin wydania: luty 2022 r.

Stan prawny: 6 stycznia 2022 r. z dostępem online do aktualizacji

Edycja Prawa pracy – zbiory tekstów 
z ak tualizacją online

ZALETY PUBLIKACJI:

•    nowoczesna oprawa w lżejszej formule – wraz z marginesami ułatwiającymi 
szybkie odnalezienie poszczególnych aktów prawnych,

•    rozbudowana pula aktów prawnych – pełniejszy wybór ustaw i rozporządzeń,
•    praktyczne tabele podsumowujące zmiany – wykaz terminów wejścia  

w życie zmian oraz artykułów, których zmiany dotyczą,
•    dostęp online – do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze.

Polecamy również:

39 zł10 zł

 Tekst ustawy Tekst ustawy oraz 
ustawy towarzyszące

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20555-edycja-prawa-pracy-kodeks-pracy-pracownicze-plany-kapitalowe-ubezpieczenia-50-innych-aktow-prawnych
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20636-kp-kodeks-pracy-oraz-ustawy-towarzyszace
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20537-kp-kodeks-pracy
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COMPLIANCE

Ryzyko odpowiedzialności karnej w działalności 
gospodarczej
Redakcja: prof. dr hab. Robert Zawłocki
179 zł   •  324 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Publikacja została przygotowana przez praktyków oraz teoretyków, dzięki 
czemu przekazuje najważniejsze informacje związane z danym zagadnieniem 
prawnym, funkcjonowaniem danej instytucji prawnej czy przepisu, wyjaśnia-
jąc ich zastosowanie w praktyce prawniczej i rzeczywistości gospodarczej. 
Zawiera wiele praktycznych wskazówek wzbogacanych o liczne przykłady,  
a także przegląd najnowszego orzecznictwa w prezentowanym zakresie.

Ryzyko odpowiedzialności karnej w prak tyce

Obowiązki pracodawcy w zakresie 
przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne  
Obowiązki pracodawcy. Komentarz praktyczny,  

orzecznictwo, kwestie odszkodowawcze
Autorzy: Jolanta Adamska, dr hab. Jerzy Bieluk, dr Magdalena Kun-Buczko

 169 zł   •   356 str.  •   2021 r.

ZALETY PUBLIKACJI:
•   praktyczny sposób prezentacji zagrożenia i propozycje ich rozwiązania  

w postaci wprowadzenia określonych procedur i działań,
•   podział na część mobbingu i dyskryminacji, w których zamieszczono nie tylko ich definicje,  

ale i obowiązki pracodawcy wobec pracowników wraz z konsekwencjami prawnymi,
•   wzory skutecznych wewnętrznych procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych,
•   liczne przykłady orzecznictwa odnoszące się do przedstawionych zagadnień.

Ochrona sygnalistów i postępowanie w sprawach zgłaszania naruszenia 
prawa. Komentarz praktyczny, procedury, orzecznictwo
Autor: Bartosz Rodak

189 zł   •  ok. 300 str.

Termin wydania: maj 2022 r.

Praktyczne przedstawienie regulacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających 
naruszenia prawa Unii, z uwzględnieniem rozwiązań proceduralnych,  
a także orzecznictwa. 

Praktyczne ujęcie procedur dotyczących sygnalistów 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20245-ryzyko-odpowiedzialnosci-karnej-w-dzialalnosci-gospodarczej-compliance-robert-zawlocki
https://www.ksiegarnia.beck.pl/19952-procedury-antymobbingowe-i-antydyskryminacyjne-obowiazki-pracodawcy-komentarz-praktyczny-orzecznictwo-kwestie-odszkodowawcze-compliance-jolanta-adamska
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20276-ochrona-sygnalistow-i-postepowanie-w-sprawach-zglaszania-naruszenia-prawa-komentarz-praktyczny-procedury-wzory-orzecznictwo-compliance-bartosz-rodak
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Ochrona sygnalistów i postępowanie w sprawach zgłaszania naruszenia 
prawa. Komentarz praktyczny, procedury, orzecznictwo
Autor: Bartosz Rodak

189 zł   •  ok. 300 str.

Termin wydania: maj 2022 r.

Ochrona sygnalistów. Praktyczny poradnik z wzorami 
dla sektora publicznego i prywatnego

Redakcja: Aneta Sieradzka, r. pr. Monika Wieczorek 
149 zł   •  278 str.  •  2021 r.

Wdrażanie procedury sygnalistów w prak tyce

Kompleksowe i praktyczne wyjaśnienie problematyki przygotowywania 
i wdrażania procedury ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających 

naruszenia prawa Unii Europejskiej, zarówno w podmiotach 
prywatnych, jak i w jednostkach sektora publicznego.

ZALETY PUBLIKACJI:

•    szczegółowe omówienie obszarów, których może dotyczyć zgłoszenie naruszenia prawa przez sygnalistę,
•    praktyczne omówienie zasad wdrożenia w organizacji właściwych procedur ochrony sygnalistów, utworze-

nia kanałów wewnętrznych i zewnętrznych służących zgłaszaniu naruszeń przez sygnalistów, reagowania 
na ich zgłoszenia oraz udzielania im informacji zwrotnych,

•    duża liczba przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia związane z ochroną sygnalistów,
•    wyróżnienie zagadnień szczególnie ważnych w treści książki,
•    liczne wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem naruszeń przez sygnalistów,
•    autorzy to doświadczeni prawnicy, praktycy i przedstawiciele nauki prawa w obszarze Compliance,  

którzy w przystępny sposób tłumaczą zawiłości skomplikowanego procesu wdrożeniowego licznych 
wewnętrznych procedur w organizacji i wyjaśniają, jak – krok po kroku – przygotować ją do przestrzegania 
nowych przepisów.

Publikacja zawiera wiele przykładów, jak zastosować prawo ochrony 
danych osobowych i osiągnąć zgodność z RODO w dowolnej organizacji. 
Zagadnienia zawarte w publikacji związane są z pojęciem compliance, 
czyli zapewnieniem funkcjonowania firm i organizacji zgodnie z 
przepisami prawa. Takie działanie ma chronić przedsiębiorstwo przed 
karami czy stratami pieniężnymi w razie wystąpienia problemów 
wynikających np. z naruszenia przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych  
od A do Z w 16 krokach
Autor: dr Paweł Mielniczek
179 zł   •  496 str.  •  2021 r.

Prak tyczny kurs wdrażania, utrzymania 
i doskonalenia systemu ochrony danych osobowych

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19948-ochrona-danych-osobowych-od-a-do-z-w-16-krokach-compliance-pawel-mielniczek
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20243-ochrona-sygnalistow-praktyczny-poradnik-z-wzorami-dla-sektora-publicznego-i-prywatnego-aneta-sieradzka
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ZALETY PUBLIKACJI:

•   najnowszy stan prawny obejmujący zmiany wprowadzone w 2021 roku,
•   obejmuje zmiany wynikające z regulacji wprowadzonych w czasach pandemii,
•   omawia umowę kredytu z uwzględnieniem wszystkich aktów regulujących tę tematykę,
•   zawiera przykłady postanowień umownych, w tym klauzul niedozwolonych (m.in. abuzywność klauzul 

indeksacyjnych oraz klauzul denominowanych do walut obcych),
•   uwzględnia bogaty przegląd zarówno orzecznictwa (sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego oraz 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej), jak i decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
•   zawiera przykłady postanowień z umów kredytu bankowego, aby możliwe było ustalenie, czy 

postanowienia umowy są zgodne z prawem, w tym z przepisami konsumenckimi.

Udzielanie kredytów stanowi jeden z podstawowych filarów działalności banków regulowanych ustawą. Dzięki 
kredytom zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą nabywać dobra czy zrealizować inwestycję, na które 
bez tego finansowania nie mogłyby sobie pozwolić. W sporach na tle kredytów frankowych wskazany jest 
obiektywizm i spojrzenie na racje obu stron sporu. Nie sposób pisać o kredytach frankowych z pominięciem 
istoty umowy kredytu bankowego. 

Praktyczny komentarz do problematyki umowy kredytu bankowego  
z najnowszym orzecznictwem i decyzjami UOKiK.

Prak tyczny komentarz z najnowszym  
stanem prawnym

Wykładnia umowy kredytu bankowego. Kredyty  
frankowe i złotówkowe. Komentarz praktyczny 
z orzecznictwem. Decyzje Prezesa UOKiK  
Przykłady klauzul niedozwolonych
Autor: adw. dr Beata Paxford

2. wyd.    •   189 zł   •   500 str.  

Termin wydania: styczeń 2022 r.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20564-wykladnia-umowy-kredytu-bankowego-kredyty-frankowe-i-zlotowkowe-komentarz-praktyczny-z-orzecznictwem-decyzje-prezesa-uokik-przyklady-klauzul-niedozwolonych-beata-paxford
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Analiza wadliwości kredy tu denominowanego

Wadliwość umów kredytu denominowanego lub 
indeksowanego do franka szwajcarskiego
Autor: adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski

189 zł   •   ok. 250 str.

Termin wydania: maj  2022 r.

Kluczowym zagadnieniem omawianym w publikacji jest mechanizm 
indeksacji, denominacji, waloryzacji, charakter bezskuteczności 
opcjonalnej, problemy na tle stosowania klauzul abuzywnych, 
możliwość eliminacji abuzywnej części klauzuli lub całej klauzuli  
i utrzymania umowy w mocy w pozostałej części (mechanizm blue 
pencil), a także mechanizm obiektywizacji następstw czynności 
prawnej w oparciu o art. 5 KC.

Problematyka kredy tów udzielanych  
w walucie obcej

Prawo bankowe  
Ustawa o Narodowym Banku Polskim
35. wyd.  •   29 zł  
Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r. 

Kredyty powiązane z walutą obcą. Aspekty 
materialnoprawne i procesowe. Komentarz praktyczny

Redakcja: dr hab. Tomasz Szanciło

 179 zł   •   358 str.

Termin wydania: luty 2022 r.

Pozycja ta w kompleksowy sposób objaśnia problematykę kredytów 
udzielanych w obcej walucie zarówno w aspekcie materialnoprawnym, 
jak i procesowym poprzez precyzyjny komentarz w praktycznym ujęciu, 
poparty wieloletnią praktyką zawodową autorów oraz praktyczne 
wskazówki przydatne w praktyce prawniczej.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20617-wadliwosc-umow-kredytu-denominowanego-lub-indeksowego-do-franka-szwajcarskiego-maciej-gutowski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20601-kredyty-powiazane-z-waluta-obca-aspekty-materialnoprawne-i-procesowe-komentarz-praktyczny-tomasz-szancilo
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20714-prawo-bankowe-ustawa-o-narodowym-banku-polskim


Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym - nowe wymagania prawne  
od 17 grudnia 2021 r.
Prelegentka: mec. Aneta Sieradzka

Ochrona sygnalistów - nowe wymagania prawne dla organizacji  
według tzw. dyrektywy o sygnalistach 
Prelegentki: Zuzanna Dobrowolska, Anna Wojciechowska-Nowak

Rola i obowiązki Compliance Officera w organizacji
Prelegentka: mec. Aneta Sieradzka

Kredyty i ugody frankowe w praktyce
Prelegent: dr Łukasz Węgrzynowski

Proces frankowy w praktyce - dochodzenie roszczeń z umów walutowych
Prelegent: SSO Grzegorz Karaś

SZKOLENIA ONLINE   

COMPLIANCE

SZKOLENIA ONLINE 

 KREDYTY BANKOWE

SZKOLENIA dla PRAK T YKÓW

Pełna lista szkoleń dostępna na: akademia.beck.pl

https://www.akademia.beck.pl/
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Najistotniejsze zmiany w prawie 
podatkowym w 2022 roku

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2105), tzw. Polski Ład, wprowadziła znaczące, wręcz 
rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania dochodów, zarówno osób fizycznych,  
jak i przedsiębiorców. 

Zmiany te skutkują jeszcze większym skom-
plikowaniem systemu podatkowego, ale 
także wzrostem obciążeń podatkowych. 
Jednocześnie jakość uchwalonych przepisów 
budzi zasadnicze wątpliwości, co prowadzić 
będzie do wielu sporów podatkowych mię-
dzy podatnikami a organami podatkowymi. 
Dodatkowo wprowadzone zmiany powodują 
konieczność dostosowania (zmiany) planów 
przedsiębiorców związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą. Dotyczy to nie 
tylko korporacji, ale także, a może zwłaszcza, 
małych i średnich przedsiębiorców.

Przedmiot leasingu operacyjnego jak 
składnik przedsiębiorstwa

Rzecz (np. samochód) wykorzystywana przez 
przedsiębiorcę w jego działalności gospo-
darczej  na podstawie umowy leasingu ope-
racyjnego po dokonaniu jej wykupu będzie 
traktowana przez sześć lat jak składnik majątku 
przedsiębiorstwa. Oznacza to, że ewentualna 
jej sprzedaż będzie opodatkowana tak jak 
dochód z działalności gospodarczej. Wskazać 
przy tym należy, że na sposób opodatkowania 
nie będzie miało wpływu to, czy po dokonaniu 
wykupu rzecz została nabyta do majątku pry-

watnego podatnika. Dla celów podatkowych 
rzecz po dokonaniu jej wykupu będzie trakto-
wana jak składnik przedsiębiorstwa. 

Przychód z nielegalnego zatrudnienia

Polski Ład wprowadził nową kategorię przy-
chodów kwalifikowanych jako przychód 
z działalności gospodarczej. Do tego rodzaju 
przychodów zaliczona została wartość pracy 
osoby zatrudnionej nielegalnie w rozumieniu 

prof. dr hab. Adam Mariański
doradca podatkowy, adwokat

partner zarządzający Mariański Group

SZKOLENIA ONLINE   

COMPLIANCE
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art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a Ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100) 
ustalona za każdy miesiąc, w którym zostało 
stwierdzone nielegalne zatrudnienie. 

Przez nielegalne zatrudnienie należy 
rozumieć zatrudnienie przez pracodaw-
cę osoby bez potwierdzenia na piśmie 
w wymaganym terminie rodzaju zawartej 
umowy i jej warunków.

Wartość tego przychodu stanowi równowar-
tość minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w danym miesiącu na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 10 października  
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), przy czym przy-
chód powstaje na dzień stwierdzenia niele-
galnego zatrudnienia.

Dodatkowo przychodem z działalności gospo-
darczej są przychody pracownika zatrudnione-
go bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym 
terminie rodzaju zawartej umowy i jej warun-
ków, a także przychody pracownika w części, 
w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym 
organom państwowym.

Jednocześnie wypłacone, dokonane lub po-
stawione do dyspozycji wypłaty, świadczenia 
oraz inne należności z tytułu nielegalnego 
zatrudnienia oraz wypłacone pracownikowi wy-
nagrodzenie w części, w jakiej pracodawca nie 
ujawnił ich właściwym organom państwowym, 
nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. 
Tym samym przychód z tytułu nielegalnego 
zatrudnienia oraz przychód z tytułu wynagro-
dzenia wypłaconego „pod stołem” zwiększa 
w sposób bezpośredni podstawę obliczenia 
podatku (dochód do opodatkowania).

Zwiększenie kwoty wolnej  
od opodatkowania i podniesienie  
progu podatkowego

Nastąpiła rezygnacja z określania kwoty 
zmniejszającej podatek w zależności od wy-
sokości podstawy opodatkowania. Obecnie 
jest jedna dla wszystkich podatników kwota 
zmniejszająca podatek, która wynosi 5100 
złotych. Co oznacza, że dochód (kwota) wolny 
od opodatkowania wynosi 30 000 złotych. 
Nie jest to jednak kwota wolna od obciążeń, 
bowiem podatnik zobowiązany jest uiszczać 
daninę publicznoprawną, czyli składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%.

Zmianie uległa także kwota pierwszego progu 
podatkowego z 85 528 złotych do 120 000 
złotych. Tym samym, dochody większe od   
85 528 złotych a mniejsze niż 120 000 złotych 
będą opodatkowane stawką 17%, a nie jak 
miało to miejsce do końca 2021 roku – stawką 
32%. Stawka 32% znajdzie zastosowanie do 
dochodów powyżej 120 000 zł.

Brak odliczenia składki na 
ubezpieczenie zdrowotne

W ramach zmian wprowadzonych Polskim Ła-
dem wyeliminowano możliwość obniżenia 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
Do końca 2021 roku podatnicy mieli prawo do 

Autor: prof. dr hab. Adam Mariański
169 zł  •  626 str.  •  Termin wydania: marzec 2022 r.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20582-komentarz-do-zmian-w-ustawach-podatkowych-polski-lad-2022-adam-marianski-prof-ul
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obniżenia kwoty podatku o wartość odpowia-
dającą 7,75% podstawy wymiaru tej składki. 
Zaznaczyć trzeba, że brak możliwości odli-
czenia składki dla podatników rozliczających 
się według skali podatkowej rekompensowany 
jest wzrostem kwoty wolnej od opodatkowania. 

Z kolei podatnicy (przedsiębiorcy) inni 
niż rozliczający się w oparciu o skalę 
podatkową ponoszą pełny koszt skład-
ki zdrowotnej.

Minimalny podatek dochodowy

Spółki, podatnicy CIT oraz podatkowe grupy 
kapitałowe, które za rok podatkowy:

1)  poniosą stratę ze źródła przychodów innych 
niż z zysków kapitałowych albo

2)  osiągną udział dochodów ze źródła przy-
chodów innych niż z zysków kapitałowych, 
określony zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, 
w przychodach innych niż z zysków kapi-
tałowych w wysokości nie większej niż 1%

będą zobowiązane do zapłaty podatku wy-
noszącego 10% podstawy opodatkowania. 

Podstawę opodatkowania dla tego podatku 
stanowi suma:

1)   kwoty odpowiadającej 4% wartości przy-
chodów ze źródła przychodów innych niż 
z zysków kapitałowych osiągniętych przez 
podatnika w roku podatkowym oraz

2)  poniesionych na rzecz podmiotów powią-
zanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 
ustawy CIT kosztów finansowania dłużnego 
w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy CIT 
w takiej części, w jakiej koszty te przewyż-
szają kwotę obliczoną według określonego 
w ustawie wzoru. 

Poszerzenie katalogu ulg

Polski Ład wprowadził szereg nowych 
ulg adresowanych głównie do przedsię-
biorców, m.in.:

• ulgę na prototyp, która uprawnia po-
datnika – zarówno opodatkowanego 
podatkiem PIT, jak i podatkiem CIT  
– do dokonania odliczenia od podsta-
wy obliczenia podatku kwoty stano-
wiącej 30% sumy kosztów produkcji 
próbnej nowego produktu i wprowa-
dzenia na rynek nowego produktu,

• ulgę na robotyzację, która uprawnia 
podatnika – zarówno opodatkowane-
go podatkiem PIT, jak i podatkiem CIT 
– do odliczenia od podstawy opodat-
kowania do 50% kosztów uzyskania 
przychodów poniesionych na robo-
tyzację,

• ulgę na ekspansję, która uprawnia 
podatnika – zarówno opodatkowane-
go podatkiem PIT, jak i podatkiem CIT 
– do odliczenia od podstawy opodat-
kowania kosztów uzyskania przycho-
dów poniesionych w celu zwiększenia 
przychodów ze sprzedaży produktów 
do wysokości dochodu uzyskanego 
przez podatnika w roku podatkowym 
z pozarolniczej działalności gospo-
darczej,

• ulgę na konsolidację,  która upraw-
nia podatnika CIT do odliczenia od 
podstawy opodatkowania kwoty wy-
datków na nabycie udziałów (akcji) 
w spółce posiadającej osobowość 
prawną. 
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Zmiany w podatkach i księgowości 2022  
Polski Ład
Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
179 zł  •  644 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

ZALETY PUBLIKACJI:
•   szczegółowo omawia wszystkie najważniejsze zmiany w zakresie PIT, CIT, VAT, Ordynacji podatkowej i in-

nych przepisach podatkowych, ZUS, prawie bilansowym, które zostały wprowadzone przez Polski Ład,
•   przy wykorzystaniu licznych przykładów wyjaśnia, jak w praktyce stosować nowe przepisy, 
•   odwołuje się do komunikatów MF oraz objaśnień podatkowych MF,
•   zawiera schematy obrazujące opisywane zagadnienia,
•   przedstawia najważniejsze interpretacje ogólne, interpretacje podatkowe oraz wyjaśnienia MF  

w zakresie opisywanych zagadnień,
•   sygnalizuje projektowane zmiany, jakie ustawodawca zamierza wprowadzić w 2022 r.

Polski Ład  
– szczegółowa analiza zmian

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

•   jak wybrać najbardziej optymalną formę opodatkowania,

•   jak prawidłowo wyliczyć ulgę dla klasy średniej,

•   jakie wydatki na samochody osobowe (w tym wykupione  z leasingu) można obecnie  
wliczyć w koszty.

Należy pamiętać, że brak znajomości zmian może doprowadzić do dużych zaległości podatkowych 
(proporcjonalnych do skali operacji finansowych, kształtujących strukturę pasywów firm).

Wszelkie zmiany w przepisach wymagają weryfikacji i odniesienia do własnej działalności 
gospodarczej, przy czym nie wszystkie zmiany w przepisach odnoszą się do wszystkich jednostek 
prowadzących działalność gospodarczą.
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  DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20632-zmiany-w-podatkach-i-ksiegowosci-2022-polski-lad-artur-holda
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Podatki 2022 z aktualizacją online

 119 zł   •   1224 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Stan prawny: 5 stycznia 2022 r.

Bestsellerowy zbiór ak tów prawnych

ZALETY PUBLIKACJI:
•   aktualny stan prawny,
•   zbiór obejmuje najnowsze regulacje związane z tzw. Polskim Ładem,
•   format A4 zapewnia wygodę korzystania w codziennej pracy,
•   zawiera 15 ustaw podatkowych oraz rozporządzenia wykonawcze,
•   aktualizacja online.

Komentarz do zmian w ustawach podatkowych 
Polski Ład 2022
Autor: prof. dr hab. Adam Mariański
169 zł    •   626 str.
Termin wydania: marzec 2022 r.

Prak tyczne omówienie zmian w podatkach 2022

Publikacja wyjaśnia w kompleksowy sposób problematykę związaną ze 
zmianami podatkowymi zaplanowanymi na 2022 r. z uwzględnieniem 
ich praktycznych aspektów. Komentarz został wzbogacony o liczne 
przykłady, co pozwoli lepiej zrozumieć tytułową tematykę.PO
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Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

Autor: dr Wojciech Dmoch 
10. wyd.   •   199 zł   •   912 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Prak tyczny komentarz do CIT

Komentarz uwzględnia jednocześnie wszystkie nowe regulacje  
wprowadzone od ostatniego wydania.
Do najważniejszych zmian, które weszły w życie w ostatnim  
czasie, należą przepisy tzw. Polskiego Ładu – regulacje  
wynikające z ustawy z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku  
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym  
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).
Publikacja przeznaczona jest dla wszystkich stosujących przepisy 
podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce, np. doradców 
podatkowych, księgowych, biegłych rewidentów, pracowników 
administracji samorządowej i państwowej, sędziów sądów 
administracyjnych, radców prawnych i adwokatów.
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/20582-komentarz-do-zmian-w-ustawach-podatkowych-polski-lad-2022-adam-marianski-prof-ul
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20522-podatki-2022-z-aktualizacja-online
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20536-podatek-dochodowy-od-osob-prawnych-komentarz-2022-wojciech-dmoch
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P O L S K I  Ł A D  –  Z M I A N Y  W  P O D A T K A C H 

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych  
Zagadnienia rachunkowe i podatkowe
Autorzy: dr Anna Bernaziuk, dr Andre Helin,  
Rafał Kowalski, dr Kristof Zorde
 6. wyd.   •   299 zł    •   500 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Przewodnik po skomplikowanych przepisach 
regulujących fuzje i przejęcia

Praktyczna pozycja, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane 
przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łącze-
nia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają szczegółowo 
opisane przez Autorów aspekty prawne, finansowe, rachunkowe,  
a także podatkowe wspomnianych procesów. 
Bardzo ważną rolę pełnią także porady dotyczące tego, jak przy-
gotować się do kontaktów z potencjalnie przejmowanym przedsię-
biorstwem, dlaczego warto skorzystać z pomocy doradców przy 
procesie przejęcia i jak ważne jest przeprowadzenie analizy due 
diligence.
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Polski Ład po zmianach  
Omówienie najważniejszych nowelizacji

Autorzy: dr Antoni Kolek, Oskar Sobolewski
 129 zł    •   150 str.

Termin wydania: kwiecień 2022 r.

Analiza regulacji i rozwiązań  
w Polskim Ładzie

Książka zawiera informacje o zmianach wynikających m.in. z noweli z 24 lutego 2022 r.   
W szczególności zasady postępowania przy składaniu oświadczenia PIT-2. Drugim zasadniczym celem 
nowelizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest uregulowanie w płaszczyźnie 
ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. 
Zaprezentujemy także kwestie dotyczące ulgi dla klasy średniej.
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  DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20431-fuzje-i-przejecia-spolek-kapitalowych-zagadnienia-rachunkowe-i-podatkowe-andre-helin
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20507-polski-lad-praktyczna-analiza-zmian-oskar-sobolewski
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P O L S K I  Ł A D  –  Z M I A N Y  W  P O D A T K A C H 
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DZALETY PUBLIKACJI:

•    kompleksowo omawia problematykę podmiotów powiązanych,  
określa kryteria ich identyfikacji, rodzaje powiązań, wskazuje 
obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi oraz pomaga 
rozwiązać wątpliwości interpretacyjne wynikające z ustawy  
z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

•    pomaga w lepszym zrozumieniu przepisów, ale również omawia 
podane zagadnienia w kontekście konkretnych sytuacji,  
co umożliwia czytelnikowi dokładne zapoznanie się  
z tematem także w ujęciu praktycznym.

Podmioty powiązane. Obowiązki podatkowe  
Raportowanie transakcji grupowych

Autor: dr Jarosław F. Mika
 189 zł  •   480 str.  

Termin wydania: grudzień 2021 r.

Opracowanie ma na celu przybliżyć tematykę transformacji podmiotów gospodarczych w rozumieniu 
przepisów KSH, tj. łączenia, podziału i przekształcenia spółek oraz regulacji między kilkoma spółkami. 
Komentarz skupia się głównie na podejmowaniu właśnie takich działań, które mają zabezpieczać firmy, 
umożliwić ich dalszy rozwój, przeciwdziałać niewypłacalności, konieczności restrukturyzacji długu, 
ewentualnej upadłości. Dodatkowo wzbogacona została o komentarz dotyczący nowych przepisów 
wprowadzanych przez nowelizacje KSH.
Komentarz uwzględnia ustawę z 28.10.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

PREZENTOWANA PUBLIKACJA PODZIELONA  
ZOSTAŁA NA ROZDZIAŁY DOTYCZĄCE:

•    uwag wprowadzających,
•    łączenia spółek,
•    podziału spółek,
•    przekształcenia spółek,
•    grupy spółek.

Połączenia, podziały i przekształcenia spółek prawa 
handlowego. Zagadnienia prawne i podatkowe 
Komentarz praktyczny
Redakcja: prof. dr hab. Adam Mariański
2. wyd.    •   199 zł   •   550 str.  
Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r.
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https://www.ksiegarnia.beck.pl/19608-polaczenia-podzialy-i-przeksztalcenia-spolek-prawa-handlowego-zagadnienia-prawne-i-podatkowe-komentarz-praktyczny-adam-marianski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20366-podmioty-powiazane-obowiazki-podatkowe-raportowanie-transakcji-grupowych-jaroslaw-f-mika
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P O L S K I  Ł A D  –  Z M I A N Y  W  P O D A T K A C H 

Fundacja rodzinna. Aspekty prawne i podatkowe  
Komentarz
Autorzy: r. pr. Katarzyna Karpiuk, Paweł Tomczykowski
199 zł    •   616 str.
Termin wydania: czerwiec 2022 r.

W ustawie o fundacji rodzinnej (projekt ustawy o fundacji rodzinnej  
nr UD172) przedstawione są narzędzia mające na celu zapobieganie  
rozdrobnieniu firmy oraz sprzedaniu jej. Może posłużyć się nimi właści-
ciel zamierzający zatrzymać firmę dla następnych pokoleń przy równo-
czesnym zapewnieniu im stabilizacji. Książka to ujęcie proponowanych  
w ustawie rozwiązań w aspekcie prawnym i podatkowym.

ZALETY PUBLIKACJI:
•    omawia aktualne zasady sporządzania ponad 60 deklaracji  

podatkowych sporządzanych za 2021 r. oraz w trakcie 2022 r.  
i wszystkie towarzyszące tym deklaracjom załączniki,

•    zawiera liczne przykłady obrazujące dane zagadnienia, interpretacje 
podatkowe, wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, a także wyroki sądowe,

•    omawia zagadnienia merytoryczne dotyczące m.in. estońskiego CIT, exit tax, 
ulgę B+R, czy kwestię opodatkowania dochodów zagranicznych,

•    zawiera interaktywne wzory deklaracji podatkowych z formułami 
obliczeniowymi.

Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami
Redakcja: prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

2. wyd.   •  299 zł   •   550 str.    
Termin wydania: kwiecień 2022 r.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20312-fundacja-rodzinna-aspekty-prawne-i-podatkowe-komentarz-katarzyna-karpiuk
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20680-deklaracje-podatkowe-z-wyjasnieniami-henryk-dzwonkowski


Testy online – przygotuj się do egzaminu
Zbiór testów przygotowujących do zdania egzaminu na doradcę podatkowego.  
Pakiet zawiera zestaw pytań opracowanych zgodnie z załącznikiem do uchwały Państwowej  
Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Twój niezbędnik przed egzaminem. Wybierz swój dostęp!

JEDEN MIESIĄC

 99.99 PLN

TRZY MIESIĄCE

 199.99 PLN

PLAN ROCZNY

 279.99 PLN

Więcej informacji:  testy-prawnicze.pl

Sprawdź:  doradcapodatkowy.beck.pl

Egzamin na doradcę podatkowego
Wszystko, czego potrzebujesz , żeby zdać egzamin!

KSIĄŻKI 
Testy – Kazusy – Pytania otwarte

TESTY ONLINE
Baza 1557 pytań

https://www.ksiegarnia.beck.pl/podatki/egzamin-na-doradce-podatkowego/19917-pakiet-egzamin-na-doradce-podatkowego-testy-kazusy-pytania-otwarte
https://www.testy-prawnicze.pl/shop-package-39-Doradca-podatkowy
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NOWOŚĆ! Kod z dostępem do 
Repozytorium materiałów dodatkowych, 

czyli do edytowalnych wzorów, 
dokumentów, formularzy i aktualizacji

WZORY PISM BECKA

Każda książka podzielona jest na trzy części, dzięki czemu  
stanowi profesjonalną pomoc w codziennej praktyce: 

  Wzór    Komentarz    Objaśnienia z odesłaniami do wzoru

Nowość! Edytowalne wzory do pobrania ze strony repozytorium.beck.pl

Wzór pisma

Odesłania do konkretnych  
aktów prawnych

Wybór orzecznictwa  
związany ze stosowaniem  
wzoru

Objaśnienia do wzoru podzielone  
na zagadnienia, poprzedzone  
hasłami oraz ze wskazaniem do wzoru
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P U B L I K A C J E  P R A K T Y C Z N E

Prosta spółka akcyjna. Wzory pism korporacyjnych  
wraz z objaśnieniami i orzecznictwem
Autor: r. pr. Robert Pabis
199 zł   •  650 str.
Termin wydania: maj 2022 r.

Publikacja jest odpowiedzią na wprowadzenie nowej spółki kapitałowej do Kodeksu spółek handlowych, 
która weszła w życie od 1.7.2021 r. Rozwiązania przyjęte w art. 3001–300134 KSH mają być jednym  
z impulsów dla rozpoczynania działalności gospodarczej w celu realizacji przedsięwzięć typu start-up,  
a w związku z tym przyczyniać się do wzrostu innowacyjności gospodarki. Rozwiązanie to jest 
dostosowaniem się do wymogów współczesnej gospodarki, w której duży nacisk kładzie się  
na prostotę i elastyczność. 

Wzory pism korporacyjnych  
do prostej spółki akcyjnej

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami 
Autorzy: adw. dr Marcin Białecki, dr Aleksandra Klich
6. wyd.  •   199 zł   •  1150 str.
Termin wydania: maj 2022 r.

Książka obejmuje zarówno procesowe, jak i materialnoprawne pisma tworzone 
na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cy-
wilnego. Zawiera szczegółowy komentarz wraz praktycznymi wskazówkami.

Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami

Umowy, pisma korporacyjne i procesowe z zakresu 
obsługi spółki z o.o. z objaśnieniami i płytą CD
Autorzy: adw. Aleksandra Bieniak, adw. dr Michał Bieniak

199 zł   •  628 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Publikacja zawiera rozbudowaną wersję wzorów umów, pism korporacyjnych 
i procesowych z komentarzem oraz zbiorem orzecznictwa. Porusza 
problematykę obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których 
regulacja prawna została zawarta w art. 151–300 ustawy z 15.9.2000 r.  
– Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.)

Rozbudowana wersja wzorów korporacyjnych
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  DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/wzory-pism-becka/20322-umowy-pisma-korporacyjne-i-procesowe-z-zakresu-obslugi-spolki-z-o-o-z-objasnieniami-i-plyta-cd-aleksandra-bieniak
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W KSIĄŻCE ZNAJDUJĄ SIĘ:

•    tryby zamówień – jakie są, kiedy stosuje się daną formę postępowania, 
warunki, jak dokonać wyboru trybu,

•    dokumenty przetargowe – rodzaje, co jest wymagane, jak powinien być 
prowadzony przetarg,

•    postępowanie odwoławcze – konieczne dokumenty, forma i sposób 
wnoszenia pism, terminy.

Publikacja zawiera instrukcje pomagające osiągnąć cel, jakim jest wygrana 
przetargu. Nie zabrakło również wskazówek i informacji z tej dziedziny wiedzy.

Poradnik dla Wykonawcy. Jak wygrać przetarg?  
Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe,  
dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze
Autor: r. pr. Paweł Granecki
199 zł   •   480 str.  
Termin wydania: marzec 2022 r.

Prak tyczne źródło wiedzy w zakresie przetargów

Kara umowna. Zabezpieczenie zobowiązania, obliczanie 
i miarkowanie kary, skutki podatkowe. Komentarz praktyczny

Autorzy: dr hab. Jerzy Bieluk, r. pr. Katarzyna Zadykowicz-Sokół
 179 zł    •   450 str.

Termin wydania: czerwiec 2022 r.

Poradnik kompleksowo omawia najistotniejsze zagadnienia zarówno  
w ujęciu materialnym, jak i funkcjonalnym. Metodyka pokazuje najważniejsze  
informacje, wzbogacone o praktyczne wskazówki, przykłady i najnowsze  
orzecznictwo.

METODYKI BECKA

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20593-poradnik-dla-wykonawcy-jak-wygrac-przetarg-komentarz-praktyczny-tryby-zamowieniowe-dokumenty-przetargowe-umowy-pawel-granecki
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20594-kara-umowna-zabezpieczenie-zobowiazania-obliczanie-i-miarkowanie-kary-skutki-podatkowe-komentarz-praktyczny-jerzy-bieluk-prof-uwb
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M E T O D Y K I  B E C K A

Książka opisuje szczegółowo, wraz z klauzulami z aktów notarialnych  
i niezbędnych dokumentów, kwestię prawa rolnego w praktyce notarialnej. 
Stworzona w oparciu nie tylko o wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne 
doświadczenia zawodowe Autorów będzie interesującą pozycją dla każdego 
notariusza. Publikacja uwzględnia aktualne ustawodawstwo. Prezentuje 
przedmiotowe zagadnienia w aspekcie notarialnym, uzupełniając je o liczne 
odniesienia do aktualnego orzecznictwa. Dodatkową zaletą opracowania 
są fragmenty klauzul, które są niezbędne, aby skutecznie przygotować akt 
notarialny.

Prawo rolne. Czynności notarialne  
Klauzule w aktach notarialnych 
Redakcja: Joanna Mikołajczyk
179 zł   •   ok. 500 str.  
Planowany termin wydania: czerwiec 2022 r.

Umowy dotyczące spadków. Komentarz praktyczny  
Klauzule umowne. Orzecznictwo. Wzory przykładowych umów

Autorzy: dr hab. Jerzy Bieluk, dr hab. Adam Doliwa
 189 zł    •   450 str.

Termin wydania: marzec 2022 r.

Kompleksowo o sporządzaniu umów 
 dotyczących spadków

Wsparcie w prak tyce notarialnej

W metodyce uwzględniono klauzule umowne, które są powszechnie 
wykorzystywane w praktyce oraz najnowsze orzecznictwo mające dużą 
doniosłość dla praktyki. Ponadto w książce zawarto wzory przykładowych 
umów.
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Metodyka sporządzania aktów notarialnych

Autorzy: dr Maciej Kasprzyk, Maciej Kudelski
169 zł   •  380 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Usystematyzowanie wiedzy rozproszonej w ramach licznych dyscyplin praw-
niczych w szczególności w prawie cywilnym, rodzinnym, administracyjnym 
i handlowym, a także podatkowym. Struktura książki odpowiada strukturze 
aktu notarialnego i wyczerpująco omawia kolejne relewantne elementy, które 
są niezbędnymi częściami aktu notarialnego. 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20311-umowy-dotyczace-spadkow-komentarz-praktyczny-wzory-przykladowych-umow-klauzule-umowne-orzecznictwo-jerzy-bieluk-prof-uwb
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20323-metodyka-sporzadzania-aktow-notarialnych-maciej-kasprzyk
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EGZAMIN NOTARIALNY 2022 
Egzamin notarialny. Wzory aktów notarialnych, 

omówienia, wskazówki i komentarze
Autor: dr Maciej Kasprzyk

2. wyd.    •   129 zł    •   450 str.   
Termin wydania: czerwiec 2022 r.

PUBLIKACJA PODZIELONA JEST NA CZTERY SEKCJE:
•   Sekcja pierwsza skupiona jest na próbie omówienia i przeanalizowania  

najistotniejszych problemów, z którymi mogą zetknąć się zdający  
w czasie egzaminu notarialnego.

•   Druga sekcja skupiona jest na analizie kluczowych problemów  
dotyczących rozwiązywania kazusów, na podstawie których  
skonstruowany powinien być akt notarialny obejmujący umowę  
mającą za przedmiot nieruchomość.

•   W trzeciej sekcji omówione zostały właściwości związane z rozwiązywaniem kazusów egzaminacyj-
nych z zakresu prawa spółek.

•   Czwarta sekcja dotyczy odmowy dokonania czynności notarialnej lub uzasadnienia jej dopuszczalności.

Egzamin notarialny. Akty notarialne i inne czynności  
- projekty rozwiązań z egzaminów notarialnych
Autorzy: Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk
8. wyd.    •   129 zł    •   390 str.  
Termin wydania: maj 2022 r.

Jedyna pozycja na rynku przygotowująca 
 do egzaminu notarialnego

ZALETY PUBLIKACJI:
•   Przybliża zdającym sposoby rozwiązania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

problemów, z którymi muszą zmierzyć się egzaminowani.
•   Przykładowe opracowanie zadań egzaminacyjnych z ostatnich sześciu lat pozwala w sposób wystar-

czająco szeroki zapoznać się z metodologią rozwiązywania zadań egzaminacyjnych oraz praktyczne-
go podejścia do opracowania tematów.

•   Zawiera przypisy do treści projektów aktów notarialnych i opinie, które mają pomóc w nauce przed 
egzaminem, poprzez zwrócenie uwagi na przepisy prawa, orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

•   Przedstawione rozwiązania zostały przygotowane przez dwóch autorów, dzięki czemu można zapo-
znać się z różnymi stylami i sposobami podejścia do poszczególnych kazusów, pamiętając, że każdy  
z tych sposobów formułowania aktu notarialnego lub opinii jest prawidłowy.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20777-egzamin-notarialny-2022-wzory-aktow-notarialnych-omowienia-wskazowki-i-komentarze-maciej-kasprzyk
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20772-egzamin-notarialny-2022-akty-notarialne-i-inne-czynnosci-projekty-rozwiazan-z-egzaminow-notarialnych-przemyslaw-biernacki
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E G Z A M I N  N O T A R I A L N Y  2 0 2 2

Egzamin notarialny 2022  
– kurs rozszerzony
Aż 84 godziny zegarowe praktycznego treningu,  
dzięki któremu wyeliminujesz błędy  
i zyskasz pewność przed egzaminem!

Program kursu został opracowany w oparciu o:

  wytyczne doświadczonych notariuszy  
z Polskiego Instytutu Notarialnego,

 wskazówki ekspertów oceniających egzaminy, 

 sugestie osób, k tóre już zdały egzamin. 

Dzięki temu: 

 płacisz wyłącznie za praktyczne konkrety, 

  wykorzystasz każdą minutę szkolenia, nie tracąc czasu na dojazdy, ponieważ kurs w 100% prowadzony  
jest w formule zajęć online.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Szczegóły i zapisy:  
akademia.beck.pl

https://www.akademia.beck.pl/kategoria/103-egzamin-notarialny


 60              ksiegarnia.beck.pl

PRAWO W PIGUŁCE
Kompaktowe opracowania z najważniejszych  
dziedzin prawa z aktualnym stanem prawnym. 

Każda z publikacji zawiera kompleksowe  
omówienie istotnych zagadnień.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/catalogsearch/result/?q=prawo+w+pigu%C5%82ce
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P R AW O  W  P I G U Ł C E

30

Przykład

Jakiego rodzaju nazwą jest obecny król Polski?

Jest to nazwa: (1) złożona; (2) niezbiorowa; (3) pusta (ponieważ nie istnieje żaden jej de-
sygnat); (4) konkretna (wprawdzie nie ma żadnego desygnatu tej nazwy, ale gdyby jakiś 
istniał, to byłby człowiekiem, a więc obiektem materialnym); (5) generalna; (6) ostra.

Przykład

Jakiego rodzaju nazwą jest długie przemówienie?

Jest to nazwa: (1) złożona; (2) niezbiorowa; (3) ogólna (można wskazać wiele przykładów 
długich przemówień); (4) abstrakcyjna (przemówienie to wydarzenie, a więc nie jest 
to obiekt materialny; nazwą konkretną byłaby natomiast np. karta z zapisem długiego 
przemówienia); (5) generalna; (6) nieostra (nie da się wskazać jednoznacznej granicy 
oddzielającej długie przemówienia od tego, co nimi nie jest).

Przykład

Jakiego rodzaju nazwą jest las?

Jest to nazwa: (1) prosta; (2) zbiorowa (ponieważ odnosi się nie do indywiduów, ale do 
zbiorów – w tym przypadku do zbiorów drzew); (3) ogólna (istnieje wiele lasów); (4) kon-
kretna; (5) generalna; (6) nieostra (nie da się wskazać jednoznacznej granicy, od której 
jakieś skupisko drzew zaczyna być lasem).

Ważne

Przy klasyfikowaniu nazw dobrze jest zwrócić uwagę na następujące sprawy.

Należy uważać, aby nie mylić nazw pustych i abstrakcyjnych. Nazwy puste to takie, 
które nie mają żadnych desygnatów (np. żonaty kawaler), a abstrakcyjne to takie, których 
desygnaty istnieją inaczej niż jako przedmioty materialne (np. wielka miłość).

Trzeba pamiętać, aby nie mylić nazw jednostkowych i  indywidualnych. Nazwa jed-
nostkowa to taka, która ma tylko jeden desygnat. Natomiast nazwa indywidualna to 
imię własne –  nazwa, która przysługuje jakiemuś obiektowi dzięki czyjejś arbitralnej 
decyzji, bez względu na posiadane przez ten obiekt cechy. Każda nazwa indywidualna 
jest na pewno jednostkową, ale nie na odwrót. Na przykład Rysy jest nazwą zarówno 
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Sprzeczność ta pokazuje, że reguła jest dedukcyjna, a więc oparte na niej wnioskowanie 
jest poprawne – jego wniosek wynika logiczne z przesłanek.

Powyższy przykład można też było rozwiązać inaczej, obliczając wartość q w drugiej 
przesłance. W takim przypadku q równałoby się 0, a po przepisaniu tej wartości do 
pierwszej przesłanki to w niej wychodziłaby sprzeczność.

PODSUMOWANIE

Reguła inferencyjna (w skrócie: reguła) to schemat wnioskowania.

Reguły dzielą się na dedukcyjne (niezawodne) i niededukcyjne. Te pierwsze są sche-
matami wnioskowań logicznie poprawnych, czyli takich, w których wniosek wynika 
logicznie z przesłanek.

Aby sprawdzić, czy reguła jest dedukcyjna, najwygodniej jest posłużyć się skróconą 
metodą zero-jedynkową w sposób analogiczny do tego, w jaki stosuje się tę metodę 
przy sprawdzaniu, czy formuła jest tautologią bądź kontrtautologią.

5.9. TWIERDZENIE O DEDUKCJI
Do sprawdzania, czy pomiędzy zdaniami zachodzi relacja wynikania, można wykorzy-
stać również pojęcie tautologii. Umożliwia to jedno z ważnych twierdzeń obowiązują-
cych w logice – tzw. twierdzenie o dedukcji. W jednej ze swoich wersji mówi ono, że:

Reguła o przesłance α i wniosku β jest dedukcyjna wtedy i tylko wtedy, gdy formuła 
α → β jest tautologią.

Po uogólnieniu twierdzenia o dedukcji na dowolną liczbę zdań przybiera ono postać:

Reguła o przesłankach α 1, α 2,…, α n i wniosku  β jest dedukcyjna wtedy i tylko wtedy, 
gdy tautologią jest formuła: [(α 1 ∧ α 2)… ∧ α n] → β.

Jeśli więc mamy sprawdzić, czy dedukcyjna jest reguła, w której jest tylko jedna prze-
słanka, to możemy zbudować formułę mającą postać implikacji wiodącej od przesłanki 
tej reguły do jej wniosku, a następnie sprawdzić, czy formuła ta jest tautologią. Jeśli 
okaże się, że jest ona tautologią, oznacza to, że reguła, od której wyszliśmy, jest de-
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Przy pomocy wyrażeń obecnych w słowniku sylogistyki można utworzyć cztery typy 
formuł, które reprezentują cztery tak zwane zdania kategoryczne:

SaP – co odczytujemy jako każde S jest P.

SeP – co odczytujemy jako żadne S nie jest P.

SiP – co odczytujemy jako niektóre S są P.

SoP – co odczytujemy jako niektóre S nie są P.

Formuły sylogistyczne są schematami takich zdań języka naturalnego, jak: Każdy pies 
jest ssakiem, Żaden kot nie jest psem, Niektóre ssaki są drapieżnikami, Niektóre dra-
pieżniki nie są ssakami itp.

Zdania kategoryczne definiowane są na gruncie sylogistyki następująco:

Każde S jest P = Nie istnieją S, które nie są P.

Żadne S nie jest P = Nie istnieją S, które są P.

Niektóre S są P = Istnieją S będące P.

Niektóre S nie są P = Istnieją S niebędące P.

Zdania kategoryczne typu każde S jest P (SaP) oraz żadne S nie jest P (SeP) nazywamy 
ogólnymi – ponieważ stwierdzają one pewien fakt dotyczący wszystkich obiektów 
objętych nazwą S. Z kolei zdania typu niektóre S są P (SiP) oraz niektóre S nie są P (SoP) 
nazywamy szczegółowymi – jako że mówią one tylko o niektórych S. Podział zdań 
kategorycznych na ogólne i szczegółowe nazywamy podziałem ze względu na ilość. 
Dodatkowo zdania o formach każde S jest P i niektóre S są P określamy jako twierdzące, 
natomiast żadne S nie jest P oraz niektóre S nie są P jako przeczące. Taki podział zdań 
to podział ze względu na jakość. Krzyżując ze sobą oba podziały, możemy powiedzieć, 
że jakieś zdanie jest np. szczegółowo-przeczące, ogólno-twierdzące itp.

Oto tabelka systematyzująca powyższe wiadomości dotyczące zdań rozpatrywanych 
na gruncie sylogistyki.

Zdania kategoryczne

Schemat Zdanie Nazwa zdania

SaP Każde S jest P 
(Nie istnieją S, które nie są P)

zdanie ogólno-twierdzące

SeP Żadne S nie jest P 
(Nie istnieją S, które są P)

zdanie ogólno-przeczące
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PODSUMOWANIE

5.9. TWIERDZENIE O DEDUKCJI

Reguła o przesłance α i wniosku β jest dedukcyjna wtedy i tylko wtedy, gdy formuła 
α → β jest tautologią.

Reguła o przesłankach α 1, α 2,…, α n i wniosku  β jest dedukcyjna wtedy i tylko wtedy, 
gdy tautologią jest formuła: [(α 1 ∧ α 2)… ∧ α n] → β.
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każde S jest P

żadne S nie jest P

niektóre S są P

niektóre S nie są P

Każdy pies 
jest ssakiem Żaden kot nie jest psem Niektóre ssaki są drapieżnikami Niektóre dra-
pieżniki nie są ssakami

Każde S jest P

Żadne S nie jest P

Niektóre S są P

Niektóre S nie są P

każde S jest P żadne S nie jest P
ogólnymi

niektóre S są P niektóre S nie są P
szczegółowymi

ilość
każde S jest P niektóre S są P twierdzące

żadne S nie jest P niektóre S nie są P przeczące
jakość

Zdania kategoryczne

•    Przejrzystą formułę prezentacji treści 
za pomocą tabel i diagramów.

•    Elementy wyróżniające istotne 
zagadnienia.

•    Interesujące fakty wprowadzające  
w zagadnienie.

•    Praktyczne przykłady oraz wzory 
dokumentów pomocne w zrozumieniu  
i zapamiętaniu.

•    Testy sprawdzające poziom wiedzy  
wraz z odpowiedziami.

Sprawdź prak tyczną stronę  
popularnej serii PRAWO W PIGUŁCE

https://www.ksiegarnia.beck.pl/catalogsearch/result/?q=prawo+w+pigu%C5%82ce


TEKSTY USTAW  
niezbędne w codzinnej pracy

Sprawdź szczegóły i zamów   

  Oznacz swoje kodeksy  
i oszczędzaj czas na egzaminie!

 Zbiory tekstów z aktualizacją online
  ◾   Registry – wcięcia na marginesach oznaczone skrótami ustaw
  ◾   Rozbudowana pula aktów prawnych
  ◾   Praktyczne tabele podsumowujące zmiany

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20568-pakiet-edycja-cywilna-karna-handlowa-administracyjna-prawa-pracy


Doskonała pomoc przede wszystkich dla sędziów, aplikantów, 
prawników-praktyków i wszystkich tych, dla których znajomość 

obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego 

wykonywania zawodu.

 ksiegarnia.beck.pl

◾  Boldowanie najnowszych zmian  
◾  Przypisy od redakcji 
◾  Czytelne hasła i teksty  
◾  Indeks rzeczowy

 Zbiory tekstów z rozporządzeniami
  ◾  Czytelne hasła i tekst
  ◾  Przypisy od Redakcji
  ◾   Wybór najważniejszych aktów prawnych

 Kieszonkowe TEKSTY USTAW



LegalTech Forum 
2022

Innowacje  
w praktyce prawniczej

2 CZERWCA 2022     EDYCJA HYBRYDOWA

legaltechforum.beck.pl

Wielu wybitnych  
prelegentów 

6 prezentacji  
eksperckich

3 panele 
dyskusyjne

HOTEL INTERCONTINENTAL, WARSZAWA  |  ONLINE

Konferencja poświęcona trendom rozwojowym w obszarze wykorzy-
stania nowych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych.

Celem konferencji jest umożliwienie prawnikom wzięcia udziału w dys-
kusji z praktykami, przedstawicielami firm informatycznych i środowi-
ska akademickiego o trendach rozwojowych w obszarze wykorzystania 
nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych. 
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CZERWCA 2022     EDYCJA HYBRYDOWA

POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA:  

Prawo nowych technologii 
 Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących nowych technologii i cyberbezpieczeństwa

PRELEGENCI: Katarzyna Gorzkowska, r. pr. Artur Piechocki, r. pr. Natalia Polańska

 Dostępność cyfrowa stron internetowych administracji publicznej
PRELEGENCI: mgr Monika Cieniewska, mec. Ewa Fabian, prof. ALK, dr hab. Przemysław Polański

 Zmiany w regulacjach prawnych w e-commerce i reklamie
PRELEGENCI: r. pr. Artur Piechocki, r. pr. Natalia Polańska

Key note speech – Richard Susskind 
Prezentacja Raportu – LegalTech 2022, prof. Przemysław Polański

BLOK 1: Nowe technologie, standaryzacja umów, Contract as Code

I.  Prezentacje eksperckie: mec. Tomasz Zalewski, Jakub Barwaniec, Michał Burek,  
mec. Bartłomiej Majchrzak 

II. Panel dyskusyjny – Moderator: mec. Tomasz Zalewski 
Paneliści: Jakub Barwaniec, Michał Burek, mec. Bartłomiej Majchrzak,  
adw. Jan Kaczmarczyk, prof. Przemysław Polański 

BLOK 2: Cyberbezpieczeństwo – kluczowe zjawiska 2022
I. Prezentacje eksperckie: Marek Laskowski, prok. dr hab. Agnieszka Gryszczyńska 

II. Panel dyskusyjny – Moderator: Tomasz Zalewski
Paneliści: r. pr. Artur Piechocki, Marek Laskowski, prok. dr hab. Agnieszka Gryszczyńska,  
dr Paweł Opitek, dr Łukasz Kister 

BLOK 3: Prawo nowych technologii w Polsce i w UE – usługi cyfrowe,  
handel elektroniczny, innowacje – nowe regulacje prawne

I.  Prezentacje eksperckie: mec. Xawery Konarski, prof. Marek Świerczyński 

II. Panel dyskusyjny – Moderator: mec. Tomasz Zalewski
Paneliści: mec. Xawery Konarski, prof. Przemysław Polański, mec. Witold Chomiczewski,  
prof. Marek Świerczyński, mec. dr Aleksandra Auleytner, mec. Krzysztof Wojdyło 

PROGRAM KONFERENCJI
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KWARTALNIK „PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII”:

•   porusza aktualne problemy stosowania prawa nowych technologii w kontekście najnowszych 
regulacji prawnych oraz orzecznictwa sądów i organów europejskich i polskich,

•   zawiera opracowania dotyczące trwających prac legislacyjnych nad aktami prawnymi 
określającymi ramy społeczeństwa informacyjnego oraz regulującymi różne aspekty korzystania  
z innowacji,

•   obejmuje sześć podstawowych bloków merytorycznych dotyczących  problematyki prawnej: 
ochrony danych osobowych i prywatności, cyberbezpieczeństwa, handlu elektronicznego,  
innowacji, Internetu i mediów oraz IT.

WYBRANE TEMATY:
•   Ostatnie zmiany w ramach prawnych dla sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej – krytyczna analiza
•   Definicja kryptoaktywów. Czy prawodawstwo nadąża za postępem technologicznym?
•   Ochrona integralności usługi medialnej w prawie europejskim i polskim: przyczyny, zakres, znaczenie
•   Definiowanie pojęć z zakresu nowych technologii w przepisach prawa i postanowieniach umownych

RADA PROGRAMOWA:
•   prof. Aleksander Chłopecki, prof. Jacek Gołaczyński, prof. Katarzyna Grzybczyk, prof. Paweł Księżak, 

prof. Wojciech Machała, prof. Andrzej Matlak, dr Ireneusz Matusiak, prof. Monika Namysłowska,  
dr hab. Adrian Niewęgłowski, prof. Stanisław Piątek, prof. Paweł Podrecki, prof. Przemysław Polański, 
prof. Rafał Sikorski, prof. Grzegorz Sibiga, prof. Marek Świerczyński

Jedyne na rynku czasopismo  
poruszające tematykę prawa  
nowych technologii

PRAWO NOWYCH  
TECHNOLOGII

  16 obszernych artykułów    23 autorów
  Ponad 120 stron lektury    Cena: 149 zł
  Prenumerata: 499 zł

Partnerem merytorycznym kwartalnika jest  
Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20622-prawo-nowych-technologii-nr-2-2021
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Czasopisma dla profesjonalistów
Dowiedz się więcej:

ksiegarnia.beck.pl 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/catalogsearch/result/?q=czasopisma


Sprawdź ofertę na: 

finansepubliczne.beck.pl

Finanse  
publiczne

2022

|     KOMPLEKSOWA OFERTA  
DLA PRAKTYKÓW

|     ZYSKAJ WSPARCIE W CODZIENNYCH  
OBOWIĄZKACH

    Skorzystaj z doświadczenia i opinii ekspertów

 Poznaj właściwą interpretację przepisów

 Zdobądź rzetelne informacje

Oświata

Rachunkowość 
budżetowa

KPA

Pomoc  
społeczna

SZKOLENIA
Instytucje  

kultury

 BESTSELLER
299 zł

https://www.ksiegarnia.beck.pl/lp/finanse-publiczne
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S E K T O R  P U B L I C Z N Y

Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych

Autorzy: Aleksandra Bieniaszewska, dr Mieczysława Cellary,  
Elżbieta Dworak, Bernadeta Dziedziak, Justyna Kisielewska,  

Lucyna Kuśnierz, Marcin Nagórek, Dorota Pudło-Żylińska,  
Zuzanna Sieradzka, dr Katarzyna Trzpioła, Piotr Walczak,  

Piotr Wieczorek, Małgorzata Wojtczak, Barbara Wołczak, Maciej Woźniak
3. wyd.   •  179 zł   •  474 str.

Termin wydania: marzec 2022 r.

FINANSE

OPRACOWANIE ZAWIERA: 
•   60 stron szczegółowego omówienia zasad sporządzania sprawozdania Rb-NDS,
•   wyjaśnienia, jak sporządzać poszczególne wiersze i kolumny każdego sprawozdania budżetowego  

zgodnie z nowymi zasadami SprBudżR,
•   ponad 170 odpowiedzi na szczegółowe pytania w podziale na poszczególne sprawozdania budżetowe,
•   wyjaśnienia, jak ujmować dane zdarzenia gospodarcze i budżetowe w sprawozdaniach budżetowych  

- w formie odpowiedzi na pytania,
•   wyjaśnienia w zakresie księgowania VAT w samorządowych zakładach budżetowych (z uwzględnieniem 

mechanizmu podzielonej płatności) i ujmowania go w sprawozdaniach budżetowych,
•   wyjaśnienia w zakresie sporządzania sprawozdania SP-1,
•   przedstawienie powiązań między poszczególnymi sprawozdaniami budżetowymi,
•   aktualne przykłady sporządzania 10 sprawozdań budżetowych wraz z wypełnionym wzorem sprawozdania,
•   powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową,
•   terminarz sporządzania i przekazywania sprawozdań

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych jednostek 
sektora samorządowego
Autor: Lucyna Kuśnierz
2. wyd.   •   149 zł   •  ok. 220 str.
Termin wydania: marzec 2022 r.

ZALETY PUBLIKACJI:
•   wyjaśnia, jak krok po kroku sporządzić poszczególne elementy wszystkich sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych w jednostkach samorządowych,
•   omawia najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań,
•   ponad 65 najczęściej zadawanych pytań i szczegółowych odpowiedzi dotyczących sprawozdań,
•   zawiera praktyczne porady i wypracowane rozwiązania, a także liczne przykłady liczbowe,
•   obejmuje informacje i wyjaśnienia wynikające z pism Ministerstwa Finansów Departamentu Długu Publicznego,
•   zawiera schematy obrazujące poruszane zagadnienia oraz wypełnione formularze sprawozdań.

Pierwszy taki poradnik na rynku

FINANSE

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20647-sprawozdania-w-zakresie-operacji-finansowych-jednostek-sektora-samorzadowego-lucyna-kusnierz
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20590-sprawozdania-budzetowe-jednostek-samorzadowych-aleksandra-bieniaszewska
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S E K T O R  P U B L I C Z N Y

Praktyczny przewodnik po zmianach z zakresu ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz 
programu otwierania danych.

Komentarz kompleksowo i wyczerpująco omawia problematykę 
ponownego wykorzystywania oraz nowe regulacje dotyczące portalu 
otwartych danych, pełnomocników do spraw otwartości danych. 
Program otwierania danych oraz zagadnienia danych dynamicznych, 
danych badawczych oraz danych o wysokiej wartości. 

Pierwszy na rynku komentarz do ustawy  
o otwar tych danych

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego. Komentarz
Redakcja: prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga, mgr Dominik Sybilski
189 zł    •   336 str.
Termin wydania: kwiecień 2022 r.

Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie  
Przewodnik po zmianach

139 zł    •    124 str.   
Autor: dr hab. Piotr Sitniewski

Termin wydania: styczeń 2022 r.

Nadużywanie prawa do informacji publicznej 

Autor: Bartosz Wilk
139 zł   •  170 str.
Termin wydania: czerwiec 2022 r.

Nadużycie prawa do informacji publicznej nie wynika bezpośrednio  
z ustawy – jest konstrukcją zaproponowaną przez orzecznictwo sądowe 
i doktrynę. Celem publikacji jest ustalenie, w jakich przypadkach sądy 
dostrzegają owe nadużywanie, jakie cechy przypisują konkretnemu 
żądaniu oraz jak procesowo taka sprawa się kończy.

INFROMACJA PUBLICZNA 

INFROMACJA PUBLICZNA 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20489-otwarte-dane-i-ponowne-wykorzystywanie-przewodnik-po-zmianach-piotr-sitniewski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20679-ustawa-o-otwartych-danych-i-ponownym-wykorzystywaniu-informacji-sektora-publicznego-komentarz-grzegorz-sibiga-prof-inp-pan
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S E K T O R  P U B L I C Z N Y

Praktyczny komentarz do ustawy z 4.2.2011 r. o opiece nad dziećmi  
w wieku do lat 3 (tzw. ustawy żłobkowej), uwzględniający najnowsze  
zmiany w ustawie.

Komentarz do ustawy zasiłkowej, uwzględniający nowelizację 
wchodzącą w życie 1.1.2022 r., która wprowadza m.in. krótszy 
okres zasiłkowy po ustaniu tytułu do ubezpieczeń, prawo do zasiłku 
macierzyńskiego w przypadku śmierci pracodawcy, zmiany w ustalaniu 
okresu zasiłkowego, wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu.

Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zasadami 
przyznawania dodatku osłonowego. Celem publikacji jest 
wsparcie dla podmiotów, które będą realizowały to zadanie.

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

POMOC SPOŁECZNA

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
Komentarz
159 zł    •    228 str.    
Autor: dr Tomasz Szeląg
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz
Autorzy: Andrzej Radzisław, Renata Tonder
159 zł    •    400 str. 
Termin wydania: marzec 2022 r.

Dodatek osłonowy. Weryfikacja wniosku 
Przyznanie dodatku. Decyzja odmowna

139 zł    •    144 str.    
Autor: r. pr. dr Piotr Piskozub
Termin wydania: luty 2022 r.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20524-ustawa-o-opiece-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-komentarz-tomasz-szelag
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20646-dodatek-oslonowy-weryfikacja-wniosku-przyznanie-dodatku-decyzja-odmowna-piotr-piskozub
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20713-ustawa-o-swiadczeniach-pienieznych-z-ubezpieczenia-spolecznego-w-razie-choroby-i-macierzynstwa-komentarz-andrzej-radzislaw
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W związku z wejściem w życiem z dniem 5 października 2021 roku 
ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmian w innych ustawach 
powiązanych z tymi regulacjami konieczne stanie się dostosowanie  
trybu doręczeń w sferze prac wszystkich organów administracji 
publicznej (rządowej i samorządowej).

Pomoc w przygotowaniu do nowego trybu doręczeń

Prak tyczne przedstawienie regulacji  
zawar tych w ustawie

Doręczenia elektroniczne. Zmiany w procedurze 
administracyjnej, podatkowej i egzekucyjnej
Autor: Łukasz Sadkowski
139 zł    •   200 str.
Termin wydania: maj 2022 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na 
warunkach określonych w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów. W komentarzu zebrane  zostaną 
kwestie dot. obowiązku alimentacyjnego oraz możliwość podjęcia 
działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym  
do alimentów. Komentarz

159 zł    •    250 str.    
Autor: dr hab. Grzegorz Krawiec

Termin wydania: kwiecień 2022 r.

S E K T O R  P U B L I C Z N Y

  DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20766-ustawa-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow-komentarz-grzegorz-krawiec


Przykładowa tematyka szkoleń:

     Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych w JST po zmianach przepisów,  
PRELEGENTKA: Lucyna Kuśnierz

    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.1.2022 w praktyce, 
PRELEGENT: r. pr. Mikołaj Darmosz

    Ochrona sygnalistów w sektorze publicznym - nowe wymagania prawne  
od 17 grudnia 2021 r., PRELEGENTKA: mec. Aneta Sieradzka

    Prywatność a dostęp do informacji publicznej. Jak prawidłowo chronić prywatność  
i dane osobowe udostępniając informację? PRELEGENT: r. pr. dr Kazimierz Pawlik

    Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego a obrót nieruchomościami o przeznaczeniu nierolniczym, 
PRELEGENT: r. pr. Wojciech Koczara

    Rola i obowiązki Compliance Officera w organizacji, PRELEGENT: mec. Aneta Sieradzka

Sprawdź aktualną listę szkoleń na:  
akademia.beck.pl

Zdobywaj wiedzę bez  
wychodzenia z domu!

Skorzystaj z doświadczenia  
i opinii ekspertów w trakcie  
szkoleń online

Aktualne tematy 

Najlepsi prelegenci

Najwyższy poziom merytoryczny

Gwarancja rozwoju

Pakiet korzyści

Praktyczna formuła

dla Sektora Publicznego

Praktyczne szkolenia 

https://www.akademia.beck.pl/
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EGZAMIN WSTĘPNY 2022 
Oferta sprawdzonych materiałów do nauki

    Py tania, odpowiedzi, tabele

    Szybka powtórka materiału

W 2021 roku 138 pytań egzaminacyjnych pokryło się z naszymi testami.

Zbiory szczegółowych testów jednokrotnego wyboru (ponad 10 000 pytań), których 
opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu – wraz z podstawą prawną i właściwą 
odpowiedzią. Stan prawny aktualizowany online do dnia egzaminu.

Kompaktowe opracowanie zagadnień 
z poszczególnych dziedzin prawa, 
których znajomość jest obligatoryjna na 
egzaminie. Zakres tematyczny obejmujący 
kilkadziesiąt aktów normatywnych.

MuST
Have!

https://www.ksiegarnia.beck.pl/lp/egzamin-wstepny
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E G Z A M I N  W S T Ę P N Y  2 0 2 2

    Testy i Komentarze

    Teksty ustaw

Blisko 400 pytań ze szczegółowym omówieniem 
poruszanego zagadnienia. Tabele i wykresy ułatwiające 
opanowanie materiału. Opracowanie zawiera najnowsze  
i najważniejsze orzecznictwo sądowe.

Testy z rozwiązaniami, najtrudniejsze kazusy  
z omówieniem, wskazówki do nauki wraz z komentarzami.

Jedyny na rynku  
zbiór wszystkich  
aktów prawnych  
objętych zakresem  
testu.

Zbiory tekstów  
ustaw z najnowszym  
stanem prawnym.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/lp/egzamin-wstepny
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E G Z A M I N  W S T Ę P N Y  2 0 2 2

    Testy prawnicze 

Pakiety testów przygotowujących  
do egzaminu na aplikację:

  radcowską   
  adwokacką   
  sędziowską i prokuratorską   
  notarialną   
  komorniczą

Baza zawiera nawet 10 600 pytań!

• Testy oparte wyłącznie na ustawach wymaganych na egzaminie wstępnym.

• Bieżąca aktualizacja zgodnie z wchodzącymi w życie zmianami ustaw.

• 3 warianty odpowiedzi oraz aktualna podstawa prawna.

• Ucz się na komputerze, smartfonie (Android oraz iOS) oraz w trybie offline.

•  Korzystaj z praktycznych funkcjonalności, m.in. trybu nauki, egzaminu  
oraz planu powtórek.

•  Plan powtórek oparty na udowodnionych naukowo zasadach utrwalania  
wiadomości w pamięci długotrwałej.

• Stwórz test z błędnie rozwiązanych pytań.

• Analiza rozwiązanych testów poprzez rozbudowane statystyki.

Dostęp w trzech pakietach:
1 miesiąc – 3 miesiące – 12 miesięcy

  Szczegóły: testy-prawnicze.pl

https://www.testy-prawnicze.pl/egzamin-wstepny-na-aplikacje
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E G Z A M I N  W S T Ę P N Y  2 0 2 2

    Kursy online przygotowujące   
do egzaminów wstępnych  
na aplikacje prawnicze  2022

Najwyższy  poziom  
merytoryczny
Kursy prowadzone  przez praktyków 
 z wieloletnim doświadczeniem.

Warsztatowa formuła
Kameralne grupy gwarantują 
praktyczny wymiar szkolenia.

Atrakcyjne bonusy
Pakiet narzędzi do samodzielnej 
nauki: książki + testy online.

Egzamin próbny
Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym 
wiedzę zgodnie z zasadami MS.

Możliwość płatności  w ratach 0%
Za szkolenie można zapłacić  nawet w 4 ratach,  
bez żadnych dodatkowych obciążeń.

Wiemy, czego potrzebujesz, aby zdać egzamin wstępny! 

  Szczegóły i pełna lista kursów: akademia.beck.pl

https://www.akademia.beck.pl/kategoria/1-student
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POZOSTAŁE NOWOŚCI

Zasady i prawa podstawowe. Tom II 
System Prawa Unii Europejskiej

Redakcja: dr hab. Dawid Miąsik 
449 zł   •   708 str.

Termin wydania: marzec 2022 r.

Kompleksowa i wszechstronna prezentacja złożonej problematyki 
podstawowych zasad porządku prawnego Unii Europejskiej. 
Publikacja uwzględnia przede wszystkim polską, a w dalszej 
kolejności całą europejską literaturę związaną z tematyką zasad  
i norm prawnych uznawanych za fundamentalne w systemie prawa 
unijnego, oraz obszerne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
UE i Sądu Najwyższego RP.

Nadzór nad czynnościami komornika. Skarga  
na czynności komornika. Wyłączenie komornika
Autor: dr Rafał Reiwer
169 zł    •   300 str.
Planowany termin wydania: sierpień 2022 r.

Problematyka nadzoru nad komornikami

Publikacja to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej 
nadzoru nad czynnościami komornika sądowego uregulowanej  
m.in. w ustawie z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 850 ze zm.) w rozdziale 9 „Nadzór nad 
komornikami” – art. 165–194.
Publikacja uwzględnia aktualne orzecznictwo sądowe oraz  
najnowszy stan prawny.

DL
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Ustawa o radcach prawnych. Komentarz

Redakcja: r. pr. dr. hab. Tomasz Scheffler
2. wyd.    •   299 zł   •   1140 str.
Termin wydania: marzec 2022 r.

Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów 
ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych.

Komentarz do ustawy o radcach prawnych

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20773-zasady-i-prawa-podstawowe-system-prawa-unii-europejskiej-tom-2-dawid-miasik
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20623-ustawa-o-radcach-prawnych-komentarz-tomasz-scheffler
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P O Z O S T A Ł E  N O W O Ś C I

Ustawa o Policji. Komentarz

Autorzy: dr Agnieszka Choromańska, dr Paweł Łabuz, dr Irena Malinowska, 
dr Mariusz Michalski, Marcin Nowak, Maciej Romanowski,  

dr Agnieszka Sadło-Nowak, prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki
139 zł   •   450 str.

Termin wydania: kwiecień 2022 r.

Ustawa o radcach prawnych. Komentarz

Redakcja: r. pr. dr. hab. Tomasz Scheffler
2. wyd.    •   299 zł   •   1140 str.
Termin wydania: marzec 2022 r.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy  
z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882), z uwzględnieniem 
najnowszych zmian legislacyjnych. Publikacja stanowi pomoc  
w interpretacji i praktycznym stosowaniu omawianych przepisów.

Prawo o ruchu drogowym

Autorzy: adw. dr Justyna Kurek, ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski,  
dr Monika Nowikowska
2. wyd.    •   199 zł    •   714 str.
Termin wydania: styczeń 2022 r.

Bestsellerowy komentarz do prawa o ruchu drogowym

Komentarz wyczerpująco omawia wszystkie aspekty związane  
z problematyką ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 450 ze zm.). Uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne. 
Kompleksowo omawia przepisy ustawy, wykorzystując dorobek doktryny 
i judykatury, w tym w szczególności Sądu Najwyższego, Naczelnego 
Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych. 
Ponadto Autorzy podejmują próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości 
pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy.

Polecamy również: TEKST Y USTAW

20 zł 25 zł29 zł

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20215-prawo-o-ruchu-drogowym-komentarz-justyna-kurek
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20720-ustawa-o-policji-komentarz-agnieszka-choromanska
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20648-ustawa-o-policji
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20682-taryfikator-mandatowy
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20638-kodeks-drogowy
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P O Z O S T A Ł E  N O W O Ś C I

Bezstronność sędziego w sprawach karnych 
w świetle zarzutu wadliwości jego powołania

Redakcja: prof. dr hab. Paweł Wiliński,  
prof. dr hab. Robert Zawłocki

219 zł   •   384 str.
Termin wydania: marzec 2022 r.

Omówienie problematyki postępowania w sprawie wyłączenia 
sędziego wadliwie powołanego ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektów jego bezstronności.

Jak redagować przekłady angielskich dokumentów 
prawniczych i gospodarczych? Poprawna polszczyzna 
dla tłumaczy
Autorzy: prof. dr hab. Leszek Berezowski, dr Piotr Kładoczny
129 zł    •   200 str.
Termin wydania: marzec 2022 r.

Prawa wierzyciela a ochrona dłużnika w egzekucji 
sądowej. Teoria i praktyka
Redakcja: Henryka Bednorz-Godyń, prof. dr hab. Andrzej Marciniak
169 zł    •   252 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

Poradnik poprawnej polszczyzny dla tłumaczy

Nowatorska prezentacja treści

Prak tyczne objaśnienie procedur

Książka oferuje pomoc w przekładach, przedstawiając na konkretnych 
przykładach, jak można je usprawnić, dostosowując do obowiązujących 
w języku polskim norm poprawnościowych oraz korzystając z pełnej 
palety słownictwa i konstrukcji gramatycznych języka polskiego.

Nowatorska publikacja w wyczerpujący sposób przedstawiająca teorię  
i praktykę związaną z zagadnieniem praw wierzyciela a ochroną 
dłużnika w egzekucji sądowej. 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20737-jak-redagowac-przeklady-angielskich-dokumentow-prawniczych-i-gospodarczych-poprawna-polszczyzna-dla-tlumaczy-leszek-berezowski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20674-bezstronnosc-sedziego-w-sprawach-karnych-w-swietle-zarzutu-wadliwosci-jego-powolania-pawel-wilinski
https://www.ksiegarnia.beck.pl/20606-prawa-wierzyciela-a-ochrona-dluznika-w-egzekucji-sadowej-teoria-i-praktyka-henryka-bednorz-godyn
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P O Z O S T A Ł E  N O W O Ś C I

Excel w nauczaniu rachunkowości  
Pliki z przykładami, zadaniami i raportami
Autor: dr Magdalena Chomuszko
149 zł    •   416 str.
Termin wydania: luty 2022 r.

Excel w rachunkowości

Narzędzie nauczania rachunkowości oparte o uniwersalny program 
Excel. Książka zawiera wyczerpujące wyjaśnianie zasad rachunkowości, 
metod księgowania i tworzenia podstawowych raportów.
Wszystkie przykłady można pobrać w postaci edytowalnych plików.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

Nieznana biografia J. Brzechwy jako adwokata 

Poeta w adwokackiej todze
Redakcja naukowa: prof. ALK dr hab. Przemysław Polański
adw. Ewa Fabian, Dawid Kot, dr hab. Wojciech Machała,  
prof. ALK dr hab. Przemysław Polański, Mariusz Urbanek
cena: 89 zł    •   380 str. 

KSIĄŻKA ZWIERA M.IN.:
•   Krytyczną analizę dorobku naukowego J. Brzechwy  

– jako prawnika i naukowca, z uwzględnieniem niewydanego  
komentarza do ustawy o prawie autorskim.

Jan Brzechwa jako prawnik na tle swojej epoki – polskie orzecznictwo autorskie  
w latach 1929–1939 w jego twórczości, film dźwiękowy jako rewolucja w przemyśle 
filmowym, spór pomiędzy Zenonem Przesmyckim i prof. Tadeuszem Pinim 
o spuściznę po Cyprianie Norwidzie oraz rolę J. Brzechwy w sporze Związku 
Nauczycielstwa Polskiego przeciwko „Ilustrowanemu Kurierowi Codziennemu”. 
Wybrane spory powojenne – powojenna działalność prawnicza J. Brzechwy oraz 
zagadnienia dotyczące sytuacji prawnej jego niewydanego komentarza  
do pierwszej polskiej ustawy o prawie autorskim.

Wkrótce w sprzedaży

https://www.ksiegarnia.beck.pl/20097-excel-w-nauczaniu-rachunkowosci-pliki-z-przykladami-zadaniami-i-raportami-magdalena-chomuszko
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LEGAL ENGLISH

Legal English Basics
Autor: Małgorzata Cyganik

129 zł  •  266 str.   •  2018 r.

Practical English for Lawyers. Handbook  
Język angielski dla prawników
Autor: dr Anna Konieczna-Purchała

4. wyd.   •  99 zł  •  252 str.   •  2014 r.

Podręcznik dla osób, które władają językiem angielskim na 
poziomie B1 i chciałyby rozpocząć swoją przygodę z prawniczym 
językiem angielskim. Książka jest efektem wielu lat pracy 
dydaktycznej Autorki i stanowi odpowiedź na indywidualne 
potrzeby uczniów, zgłaszane przez nich podczas zajęć. Koncepcja 
książki zakłada wieloaspektowe podejście do procesu nauki.
Książka zawiera 10 rozdziałów tematycznych o zwiększającym się 
stopniu trudności.

Książka przeznaczona jest dla prawników oraz studentów prawa, którym 
potrzebna jest znajomość specjalistycznego prawniczego języka 
angielskiego. Jej zakres tematyczny obejmuje głównie instytucje prawa 
cywilnego, handlowego i prawa pracy, a także podatki i rachunkowość. 
Książka może być pomocna w przygotowaniach do zdawania 
egzaminów TOLES oraz Cambridge English: Legal (ILEC).

Nowoczesny podręcznik przeznaczony w szczególności dla 
prawników, studentów prawa, tłumaczy, jak również wszystkich 
zainteresowanych rozwojem umiejętności oraz kompetencji 
zawodowych w zakresie angielskiego języka prawniczego.

Legal English for Corporate Purposes

Autor: Małgorzata Cyganik

3. wyd.   •  129 zł  •  398 str.   •  2016 r.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/17628-legal-english-basics-malgorzata-cyganik
https://www.ksiegarnia.beck.pl/15474-legal-english-for-corporate-purposes-malgorzata-cyganik
https://www.ksiegarnia.beck.pl/11899-practical-english-for-lawyers-handbook-jezyk-angielski-dla-prawnikow-anna-konieczna-purchala
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L E G A L  E N G L I S H

English for Business Communication 
Skills
Autor: Monika Kowalska-Wilanowska

119 zł  •  184 str.   •  2019 r.

Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika

Autor: dr Halina Sierocka

99 zł  •  352 str.   •  2014 r.

Podręcznik dla studentów I i II roku studiów prawniczych (poziom 
B1–B2), którzy objęci są obowiązkowym lektoratem z języka obcego. 
Publikacja ma pomóc w opanowaniu tzw. Legal English, ma na celu 
wprowadzenie i ćwiczenie odpowiedniego słownictwa. Główny 
nacisk kładziony jest na utrwalanie sprawności, takich jak słuchanie, 
mówienie, pisanie, czy czytanie w kontekście języka zawodowego.
Książka zawiera płytę CD, na której znajduje się słowniczek 
angielsko-polski (z transkrypcją wyrazów) i polsko-angielski  
oraz przydatne linki do materiałów źródłowych.

  POLECAMY TAKŻE:  
Legal English. Niezbędnik przyszłego prawnika Teacher’s Book
Ksiażka dla nauczycieli

English for Business Professionals

Autor: Monika Kowalska-Wilanowska

139 zł  •  472 str.   •  2016 r.

PUBLIKACJA ZAWIERA:
•   472 strony czystej praktyki, przydatnych ćwiczeń i zwrotów
•   9 branżowych obszarów tematycznych
•   121 minut nagrań

Dwie płyty CD z nagraniami do ćwiczeń słuchowych.  
Na płytach znajduje się aż 67 tekstów nagranych przez native  
speakerów – aż 121 minut nagrań. 

PUBLIKACJA ZAWIERA:
•   7 rodziałów tematycznych,
•   22 praktyczne ćwiczenia typu listening,
•   Pomocne tabele-ściągawki,
•   Płytę CD z nagraniami,
•   Ponad 180 stron czystej praktyki.

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18562-english-for-business-communication-skills-monika-kowalska
https://www.ksiegarnia.beck.pl/13616-english-for-business-professionals-monika-kowalska
https://www.ksiegarnia.beck.pl/11377-legal-english-niezbednik-przyszlego-prawnika-halina-sierocka
https://www.ksiegarnia.beck.pl/12258-legal-english-niezbednik-przyszlego-prawnika-teacher-s-book-halina-sierocka


SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Poszukujesz sprawdzonej firmy, która przygotuje szkolenie  
z zakresu prawa lub podatków? Zgłoś się do nas!

Organizujemy szkolenia ściśle dopasowane do potrzeb klienta. 
Szkolimy z tematów podanych na naszej stronie internetowej  
oraz z tematów indywidualnie wybranych przez Klienta.

Co nas wyróżnia na rynku?

Najlepsi  
eksperci

29 lat  
doświadczenia

Indywidualne 
dopasowanie 

Certyfikat 
uczestnictwa

Materiały  
szkoleniowe

Tryb online  
lub stacjonarny 

Więcej informacji na:  akademia.beck.pl 

https://www.akademia.beck.pl/strona/54-szkolenia-zamkniete


Nowoczesny system   
do organizacji pracy  zespołu prawnego

zintegrowany z Portalem Informacyjnym 
Sądów Powszechnych

Przetestuj Iuscase
 Zadzwoń 22 311 22 22 lub wejdź na iuscase.pl

https://iuscase.pl/
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Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 20/22
tel.: +48 22 873 12 81, e-mail: ksiegarnia.krakowskie@beck.pl

Warszawa, Metro Rondo Daszyńskiego lok. 1013
tel.: +48 22 718 33 90, e-mail: ksiegarnia.daszynskiego@beck.pl

Warszawa, Al. „Solidarności” 83/89
tel.: +48 22 250 59 04, e-mail: ksiegarnia.solidarnosci@beck.pl   
  W sprzedaży dostępne również publikacje wydawnictw:  
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Katowice, Pl. Wolności 10A
tel.: +48 32 206 89 96, e-mail: ksiegarnia.katowice@beck.pl   
  W sprzedaży dostępne również publikacje wydawnictw:  

Wolters Kluwer, ODDK, Difin, PWN, Helion, Od.Nowa. 

Poznań, ul. Półwiejska 22
tel.: +48 61 661 84 55, e-mail: ksiegarnia.poznan@beck.pl
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tel.: +48 71 786 41 10, e-mail: ksiegarnia.wroclaw@beck.pl

Pełna oferta dostępna w księgarniach stacjonarnych 
Wydawnictwa C.H.Beck
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