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Leksykon zawiera omówienie 100 haseł (nie licząc odesłań) dotyczących 
spółek handlowych, obejmujących przede wszystkim pojęcia z zakresu 
prawa . Ich wybór koncentrował się nie tylko na pojęciach podstawo-
wych z punktu widzenia nauki prawa handlowego i terminologii ko-
deksowej, lecz zawiera również te spoza języka prawnego, ukorzenione 
w praktyce obrotu i języku prawniczym . W konsekwencji pośród wybo-
ru 100 haseł dotyczących spółek handlowych odnaleźć można zarówno 
te najbardziej podstawowe, często stanowiące kanwę pytań egzami-
nacyjnych, jak i pojęcia rzadko występujące albo wręcz niespotykane 
w tekstach przepisów prawnych, aczkolwiek posiadające w praktyce 
ukorzenione znaczenie . W treści poszczególnych haseł autorzy starali 
się wyeksponować ich związek z pozostałymi pojęciami ujętymi w Lek-
sykonie . Dzięki temu tworzą one siatkę pojęciową z zakresu tematyki 
spółek handlowych, która obrazuje również wzajemne powiązania ele-
mentów Leksykonu .

Dobór haseł oraz sposób ich opracowania sprawia, że niniejsza publi-
kacja może być wszechstronnym źródłem wiedzy . przydatna będzie stu-
dentom kierunków prawniczych, ale i innych, w toku których poruszane 
są zagadnienia odnoszące się do spółek handlowych (np . zarządzanie 
czy ekonomia) . Sięgnąć po nią mogą także osoby przygotowujące się 
do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz egzaminów je kończących . 
Wreszcie Leksykon może stanowić wsparcie dla osób słabiej znających 
prawne zasady funkcjonowania spółek handlowych i poszukujących 
szybkiego, zwięzłego, ale i kompetentnego wytłumaczenia pojęć niero-
zerwalnie związanych z tą problematyką .

Autorami Leksykonu są pracownicy Wydziałów prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu w Białym-
stoku . Większość z nich zdobyła praktyczne doświadczenie, m .in . 
wykonując zawody prawnicze adwokata i notariusza . podziału haseł 
Leksykonu pomiędzy poszczególnych autorów starano się dokonać 
z uwzględnieniem ich zainteresowań naukowych i posiadanych do-
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świadczeń praktycznych w taki sposób, by treść każdego hasła zo-
stała opracowana przez osobę mogącą w jak najlepszy sposób oddać 
jego istotę .

dr Bartłomiej Gliniecki


