Przedmowa
Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.)
reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie
spółek handlowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowoakcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. W publikacji przedstawiono wybrane orzeczenia sądów powszechnych, a zwłaszcza Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych,
a także Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z systematyką tej ustawy.
Ponadto, ponieważ kodeks ten stanowi, co do zasady, kontynuację podstawowych koncepcji legislacyjnych zawartych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy
(Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), w zbiorze uwzględniono także te z orzeczeń wydanych na gruncie Kodeksu handlowego, które zachowały swą aktualność.
W przypadku każdego orzeczenia wydanego w oparciu o przepisy dziś już nieobowiązujące lub obowiązujące w zmienionym brzmieniu – oprócz orzeczeń wydanych na gruncie Kodeksu handlowego –
okoliczność ta została zasygnalizowana w przypisie, wskazano obecne odpowiedniki starych przepisów,
a gdzie to było konieczne pominięto fragmenty tez lub je uaktualniono (interwencję taką zaznaczając).
Orzeczenia ułożone są w ramach zbioru według systematyki Kodeksu spółek handlowych, a w ramach
poszczególnych części, w miarę możliwości, według problemów, do których się odnoszą, a następnie
w kolejności chronologicznej.
Prezentacja każdego orzeczenia oparta jest na schemacie: 1) krótkie hasło wskazujące na poruszone
w orzeczeniu zagadnienie, 2) rodzaj orzeczenia (wyrok, postanowienie, uchwała), sąd, który je wydał,
data wydania i sygnatura, 3) teza, 4) słowa kluczowe, 5) krótki opis stanu faktycznego lub przedstawienie
zagadnienia prawnego, 6) argumenty z uzasadnienia.
Niniejsza książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa. Ma ona
stanowić uzupełnienie podręczników, ułatwić przygotowanie się do zajęć i egzaminów, a także prac
licencjackich i magisterskich. Zbiór może być także przydatny dla aplikantów, radców prawnych i adwokatów, wspólników oraz członków organów spółek handlowych, a także dla wszystkich tych, którzy
są zainteresowani problematyką prawa spółek.
Mamy nadzieję, że publikacja okaże się dla Czytelników ciekawa i będzie stanowiła wartościową
pomoc.
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