
Przedmowa do trzynastego wydania

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów pra-
wa. Może jednak zainteresować również dojrzałych prawników, ponieważ można 
w nim znaleźć obszerne objaśnienia nowych instytucji polskiego prawa cywil-
nego – wyrosłych z aktualnych założeń ustroju gospodarczego i politycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Książka zawiera wykład instytucji uregulowanych w głównej mierze w Księdze 
pierwszej Kodeksu cywilnego. Dla oszczędności miejsca w zasadzie pominięto 
porównywanie obowiązujących instytucji prawa cywilnego z instytucjami zwią-
zanymi z ustrojem PRL. Porównania takie będą przeprowadzone tylko w takim 
zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zrozumienia przez młodych adeptów prawa 
aktualnych rozwiązań prawnych.

Sposób przedstawienia zagadnień ma na względzie adresatów tego podręcz-
nika. Nie unikając więc prezentacji problemów spornych i zawiłych, rozważania 
teoretyczne ujęto syntetycznie, ze wskazaniem, jakie poglądy uzyskały – zwłaszcza 
w orzecznictwie – walor dominujący. Wykład opatrzono odnośnikami do piś-
miennictwa i judykatury. W niniejszym wydaniu uwzględniono w szczególności 
zmieniony w ciągu ostatnich 2 lat stan prawny, a zwłaszcza nowe orzecznictwo 
i literaturę.

Podstawę do przygotowania tego wydania podręcznika stanowiło dziesięć do-
tychczasowych jego wydań, autorstwa Zbigniewa Radwańskiego oraz dwa ostatnie 
wydania, które ukazały się w opracowaniu Zbigniewa Radwańskiego i Adama 
Olejniczaka. Zachowano dotychczasową sekwencję i metodę wykładu. Ogólny 
tok wywodów biegnie więc nadal w tym samym rytmie.

Systematyka podręcznika opiera się na założeniu, że osią, wokół której kon-
centrują się poszczególne instytucje części ogólnej prawa cywilnego, jest stosunek 
cywilnoprawny będący rodzajem stosunku prawnego. Dlatego cała materia części 
ogólnej prawa cywilnego została uporządkowana według następujących elementów:
1) normy prawnej, która stosunek ten wyznacza;
2)  treści stosunku, a więc praw i obowiązków podmiotów – wraz z tzw. przed-

miotem stosunku prawnego, służącym do dogodniejszego określenia treści;
3) podmiotów, które są nosicielami praw i obowiązków;
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4)  zdarzeń, zwłaszcza czynności prawnych, z którymi system prawny wiąże 
powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego.
Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do czerwca 2015 r.

Poznań, lipiec 2015 r. Prof. dr hab. Adam Olejniczak


