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Przedmowa
Pisząc ten komentarz staraliśmy się zrozumieć potrzeby osób poszukujących rozwiązania
praktycznego problemu prawnego. Postawiliśmy sobie zadanie, by na podstawie obserwacji
praktyki zidentyfikować realne i potencjalne problemy po to, by wskazać rozwiązania tam, gdzie
rozwiązań brakuje. Chcieliśmy, by ten komentarz „zaczynał się tam, gdzie pojawia się problem”.
Bazą dla takiej konstrukcji musiała być wiedza praktyczna, solidnie podbudowana teoretycznie.
Ta myśl przyświecała nam również w toku prac nad drugim, mocno rozszerzonym wydaniem
komentarza, zawartym już w trzech tomach.
Było nam o tyle łatwiej, że wszyscy autorzy wywodzą się z największej katedry prawa
cywilnego w Polsce, co gwarantuje spójność i jednolitość analizy teoretycznej, której poddawane
są problemy prawne pod kątem znalezienia praktycznych rozwiązań. Komentarz jest bowiem
dziełem zbiorowym Autorów o wyjątkowej pozycji naukowej i zawodowej, łączących wiedzę
teoretyczną i praktyczną. Współautorami są profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni. Pamiętając
zatem o tym, że poszczególne komentarze odzwierciedlają indywidualne poglądy autorów,
wiedzieliśmy, że – w naturalny sposób będą one odbiciem poglądów naszego wspólnego Mistrza
– Profesora Zbigniewa Radwańskiego. On bowiem ukształtował poznańską myśl cywilistyczną,
a następnie polską cywilistykę. Niestety, w chwili oddania komentarza do druku, odszedł od
nas drugi z poznańskich mistrzów cywilistyki, Profesor Marian Kępiński. Jego myśli widoczne
są nie tylko w komentowanych przez niego przepisach, lecz również w komentarzach jego
wychowanków, do których zalicza się m.in. niżej podpisany. Komentarz, który oddajemy
w Państwa ręce, staraliśmy się bowiem spójnie ukształtować według założeń szkoły poznańskiej.
Aby sprostać oczekiwaniom Czytelników, zawarliśmy w komentarzu szczegółowe omówienie
prezentowanych zagadnień z odniesieniem do najbardziej aktualnych poglądów doktryny, a także
liczne orzecznictwo i jego analizę dokonaną pod kątem potrzeb praktyki. Uporządkowana
struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, glos oraz literatury ułatwiają praktykom znalezienie
rozwiązań problemów prawnych i zdobycie argumentów na poparcie prezentowanego stanowiska.
Komentarz ten adresujemy do wszystkich osób zainteresowanych prawem cywilnym. Jesteśmy
przekonani, że będzie on przydatny dla profesjonalnych prawników, przede wszystkim dla
adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, prokuratorów, komorników sądowych,
a także dla pracowników nauki. Staraliśmy się, by był on również cenny dla aplikantów
oraz dla studentów prawa. Chcieliśmy też nadać mu taki kształt, by mogli z niego korzystać
przedsiębiorcy, członkowie zarządu spółek i innych podmiotów gospodarczych, a także
menadżerowie i pracownicy.
Maciej Gutowski
Poznań, 25.3.2019 r.
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