Przedmowa
Oddawana obecnie do rąk Czytelników książka stanowi piąty tom pierwszego w historii polskiego prawa „Systemu Prawa Handlowego”, rozumianego jako prawo prywatne przedsiębiorców, szerzej zaś jako zespół norm prawa prywatnego regulujących
organizację (ustrój prawny) przedsiębiorców i ich przedsiębiorstw oraz działalność prowadzoną w związku z działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa (zob. tom 1, rozdz. 1,
pkt 1.3.5).
Przedmiotem książki są „umowy handlowe” („umowy obrotu gospodarczego”) będące częścią składową prawa handlowego, zdefiniowane jako dwustronne lub wielostronne czynności prawne przedsiębiorców, dokonywane w związku z prowadzonym
przez nich przedsiębiorstwem (zob. tom 1, rozdz. 2, pkt 2.1.1.1).
Obecne wydanie tomu 5 Systemu Prawa Handlowego pt. „Prawo umów handlowych” jest już piątym z kolei wydaniem. W następstwie śmierci w grudniu 2014 r.
prof. dr. Stanisława Włodyki – redaktora serii oraz redaktora niniejszego tomu – redaktorem tomu piątego został prof. zw. dr hab. Mirosław Stec z Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydanie piąte nawiązuje konstrukcyjnie do wydania czwartego niniejszego tomu z sierpnia 2014 r. Nie licząc oczywistego
uzupełnienia stanu literatury oraz orzecznictwa, a także uwzględnienia niemałych od
wydania czwartego zmian ustawodawstwa, w obecnym wydaniu nastąpiły niewielkie
zmiany w zespole autorskim. Rozdział 3 pt. „Zawarcie, zmiana i wykonanie umów
w obrocie gospodarczym” punkty 3.1–3.2 zostały na nowo opracowane przez prof. dr.
hab. Krzysztofa Oplustila z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w miejsce dotychczasowego opracowania autorstwa dr. Marka Jasiakiewicza z Uniwersytetu Mikołaj Kopernika
w Toruniu. Z kolei w rozdziale 8 pt. „Umowy o pośrednictwo gospodarcze (handlowe)”
– autorstwa w znaczącej części prof. dr hab. Ewy Rott-Pietrzyk z Uniwersytetu Śląskiego – na nowo został opracowany fragment o agencie i brokerze ubezpieczeniowym
(pkt 8.4) autorstwa mec. dr hab. Marcina Krajewskiego.
Książka stanowi usystematyzowany zbiór opracowań pochodzących od różnych Autorów, którzy wyrażają w nich często swe własne, odrębne poglądy. Uważny Czytelnik
może dostrzec w związku z tym różnice w ocenie tych samych problemów. Wzbogaca
to możliwości prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawnych.
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