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V

Przedmowa

O podjęciu decyzji przygotowania trzeciego wydania tomu 6. Systemu Prawa Pry-
watnego przesądziło kilka przyczyn, wśród których należy z satysfakcją odnotować 
liczbę sprzedanych egzemplarzy drugiego wydania. Od jego publikacji minęły już cztery 
lata, w czasie których przepisy prawa zobowiązań były przedmiotem kolejnych zabie-
gów interpretacyjnych ze strony organów stosujących prawo, a doktryna dokonywała 
nowych ustaleń. Powstały w ten sposób sprzyjające warunki do poddania ponownie 
problematyki obligacyjnej pogłębionej refleksji teoretycznej oraz skłaniające autorów 
opracowań do przedstawienia aktualnego stanu judykatury i piśmiennictwa.    

„Prawo zobowiązań – część ogólna” obejmuje problematykę, która jest przedmiotem 
analizy w ramach tomu 5 i 6 Systemu Prawa Prywatnego. W obecnym, trzecim wydaniu 
6. tomu, podobnie jak w poprzednich, zachowano ustalony dla całego Systemu Prawa 
Prywatnego sposób przedstawienia materiału. W stosunku do drugiego wydania nie 
uległ też zmianie zakres badanych instytucji prawa zobowiązań oraz struktura publi-
kowanego dzieła. Jedyny wyjątek stanowi uzupełnienie treści 6. tomu o opracowanie 
poświęcone subrogacji, którego autorem jest Pan dr hab. Krzysztof Mularski. Zostało 
ono zamieszczone w rozdziale X, a w konsekwencji uległo zmianie oznaczenie dwóch 
kolejnych rozdziałów poświęconych wygaśnięciu zobowiązań (rozdział XI) oraz ochro-
nie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (rozdział XII). 

W prezentowanym trzecim wydaniu 6. tomu nie zmienili się autorzy, którzy przy-
gotowali teksty do pierwszego wydania. Podobnie też do poprzedniego wydania, aktu-
alizacji opracowania Pani Profesor Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, poświęconego wy-
gaśnięciu zobowiązań oraz ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, 
dokonała Pani dr hab. Magdalena Wilejczyk.

Publikowany tom jest dziełem zbiorowym wielu autorów. Każdy z nich odpowiada 
wyłącznie za wyrażone przez siebie poglądy, a w ramach prac redakcyjnych nie ingero-
wano w indywidualne ujęcie zagadnień i nie podejmowano prób uzgodnienia stanowisk.

Warszawa, kwiecień 2018 r. Prof. dr hab. Adam Olejniczak
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