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Przedmowa

Oddawana obecnie do rąk Czytelników książka stanowi piąty tom pierwszego w 
historii polskiego prawa „Systemu Prawa Handlowego”, rozumianego jako prawo pry-
watne przedsiębiorców, zaś szerzej – jako zespół norm prawa prywatnego regulujących 
organizację (ustrój prawny) przedsiębiorców i ich przedsiębiorstw oraz działalność pro-
wadzoną w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa (zob. tom 1 Systemu 
prawa handlowego, rozdz. 1 pkt 1.3.5.).

Przedmiotem książki są „umowy handlowe” („umowy z obrotu gospodarczego”) 
będące częścią składową prawa handlowego, zdefi niowane jako dwustronne lub wie-
lostronne czynności prawne przedsiębiorców, dokonywane w związku z prowadzonym 
przez nich przedsiębiorstwem (zob. tom 1 rozdz. 2 pkt 2.1.1.1).

W niniejszej książce umowy te zostały opisane w oparciu o nową ich klasyfi kację, 
a mianowicie w podziale na Część ogólną i Część szczegółową. Część ogólna zawie-
ra przedstawienie problematyki wspólnej dla wszelkiego rodzaju umów handlowych, 
a mianowicie: pojęcie umowy handlowej, powiązania tych umów i inne problemy ogó-
lne, a ponadto ich zawarcie, zmianę i wykonanie, zabezpieczenie i odpowiedzialność 
za ich niewykonanie. Cześć szczegółowa zawiera opis umów handlowych usystema-
tyzowanych według ich przedmiotu. Z tego punktu widzenia dzielą się one na umo-
wy wyspecjalizowane funkcjonalnie (umowy organizacyjne, umowy o pośrednictwo 
handlowe, umowy w obrocie przedsiębiorstwami i umowy kooperacyjne) i umowy wy-
specjalizowane branżowo (umowy w obrocie towarowym, umowy transportowe itd.). 
W niniejszym wydaniu uwzględniono również rodzaje umów uregulowane w nowych 
przepisach.

Niniejsza książka jest kontynuacją wcześniejszych wydań o tytułach: „Prawo umów 
obrocie gospodarczym”, później „Prawo umów handlowych”, w pełni zaktualizowanym 
i wzbogaconym o umowy, jakie w międzyczasie wytworzyła praktyka handlowa lub, 
jakie później zostały uregulowane w ustawodawstwie.

Książka stanowi usystematyzowany zbiór opracowań pochodzących od różnych 
 Autorów, którzy wyrażają w nich często swe własne, odrębne poglądy. Uważny Czytel-
nik może w związku z tym dostrzec różnice w ocenie tych samych problemów. W prze-
konaniu Redaktora i Współautorów wzbogaca to możliwości prawidłowej wykładni 
instytucji i przepisów prawnych.
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