
PRZEDMOWA

Opracowanie dr. Arkadiusza Krzysztofa Bielińskiego i dr. Macieja Pannerta „Prawo 
cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe” stanowi omówienie podstawowych zagadnień ob-
jętych zakresem dwóch pierwszych części (działów) prawa  cy wil nego, według interesującej 
i oryginalnej formuły. Pod względem systematyki i zakresu materiału odpowiada wprawdzie 
układowi typowego podręcznika akademickiego, jednak dzięki zastosowanej przez Autorów 
metodologii, mamy do czynienia nie tylko z klasycznym źródłem wiedzy o prawie cywil-
nym. Wzbogacając i ilustrując treści teoretyczne kazusami oraz rozstrzygnięciami Sądu Naj-
wyższego, Autorzy w sposób umiejętny pokazują zastosowanie przepisów prawa cywilnego 
w praktyce. Dzięki temu studenci lepiej zrozumieją cele i funkcje instytucji cywilnopraw-
nych oraz uświadomią sobie, że prawo cywilne stanowi nie tylko zbiór zasad i twierdzeń, 
lecz również instrumentarium służące rozwiązywaniu różnych, nierzadko trudnych i skom-
plikowanych sytuacji praktycznych. Prezentacja niektórych zagadnień w ujęciu tabelarycz-
nym ułatwia Czytelnikowi uchwycenie (a także zapamiętanie) elementów składających się na 
określone struktury, podziałów i klasyfikacji,  porównawczych zestawień cech ukazujących 
podobieństwa i różnice pomiędzy określonymi instytucjami prawnymi, związków i zależ-
ności pomiędzy nimi itd., co nadaje opracowaniu istotnego waloru dydaktycznego.

W konkluzji można stwierdzić, że przygotowane przez Autorów opracowanie stano-
wi wartościowy materiał dydaktyczny, będący swoistym uzupełnieniem klasycznego pod
ręcznika akademickiego.
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WSTĘP

Oddajemy do rąk Czytelnika piąte już wydanie podręcznika naszego autorstwa. Jest 
nam niezwykle miło i czerpiemy z tego dużą satysfakcję, iż cieszy się on zainteresowaniem 
i życzliwym przyjęciem wśród studentów. Sama formuła podręcznika nie uległa zmianie, 
dokonano natomiast jego uzupełnienia i aktualizacji w związku ze zmieniającymi się regu-
lacjami. Aktualizacja objęła m.in. obowiązującą od 9.7.2018 r. zmianę w zakresie instytucji 
przedawnienia roszczeń; odnosi się także do projektowanej ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
gruntów; omawia także nowelizację instytucji prokury. Mamy nadzieję, iż nowe, aktualne 
wydanie podręcznika będzie przyczyniało się do zainteresowania oraz pogłębiania wiedzy 
z zakresu prawa cywilnego.
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