
Przedmowa do dwunastego wydania

Podręcznik ten zawiera wykład części ogólnej prawa zobowiązań w zakresie 
wskazanym w art. 353–534 Kodeksu cywilnego. Części szczegółowej prawa zobo‑
wiązań poświęcony jest odrębny podręcznik Z. Radwańskiego  i  J.  Panowicz-Lip-
skiej, Zobowiązania – część szczegółowa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015.

Podobnie jak jej poprzednie wydania, książka ta ma służyć studentom wydzia‑
łów prawa. Jednak wiele objaśnień, zwłaszcza dotyczących nowych albo niedawno 
istotnie zmienionych przepisów, może zainteresować także dojrzałych prawników.

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 judykaturze – walor dominujący. Wykład opatrzono informacjami dotyczącymi 
literatury i orzecznictwa.

W niniejszym wydaniu uwzględniono zmieniony w ciągu ostatnich dwóch lat 
stan prawny. W szczególności dotyczy to istotnych zmian w zakresie tzw. abstrakcyj‑
nej kontroli wzorców umownych. Chodzi o zmianę systemu, z sądowego na system 
administracyjny z kontrolą sądową, chroniącego konsumentów przed stosowaniem 
niedozwolonych postanowień we wzorcach umownych. Z dniem 17.4.2016 r. zmia‑
nę tę wprowadziła w życie ustawa z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie kon‑
kurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634). 
Przedstawiono także poważne zmiany w przedmiocie odsetek maksymalnych oraz 
dotyczące obowiązku zapłaty odsetek w transakcjach handlowych, wprowadzone 
ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach hand‑
lowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1830). Zwrócono także uwagę na zmienioną ustawą z 10.7.2015 r. (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1311) treść regulacji dotyczącej walutowości świadczeń pieniężnych.

Podstawę do przygotowania niniejszego wydania podręcznika stanowiły jego 
dotychczasowe cztery wydania, autorstwa Zbigniewa Radwańskiego, oraz siedem 
wydań, które ukazały się w opracowaniu Autora i Adama Olejniczaka. Zachowano 
dotychczasową sekwencję i metodę wykładu, dostosowaną do podręcznika części 
ogólnej prawa cywilnego – Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część 
ogólna, C.H.Beck, Warszawa 2015.

Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do maja 2016 r.

Poznań, lipiec 2016 r.  Adam Olejniczak


