Wstęp
Autorów i redaktorkę cieszy przydatność dydaktyczna opracowania. Kolejne jego wydanie zostało przygotowane na prośbę Wydawcy ze względu na wyczerpanie nakładu poprzedniego. Nowa edycja książki związana jest także z koniecznością uwzględnienia wciąż
dynamicznie zmieniającego się stanu normatywnego unijnego i polskiego. Ze zmianami
przepisów prawnych wiąże się także coraz bogatszy dorobek judykatury i jego ewolucja, co
skrupulatnie zostało dostrzeżone przez Autorów. Nawiązując do treści art. 355 KC można
powiedzieć, że w opracowaniu przekazywanym Czytelnikom, Autorzy dołożyli podwyższonej staranności, aby maksymalnie ułatwić zrozumienie materii prawnej standardowo
wykładanej w ramach przedmiotów takich jak zobowiązania, prawo umów, a także w
dużym stopniu prawo umów handlowych.
Doświadczenia dydaktyczne na uczelniach prowadzących studia na kierunkach prawo
i administracja wskazują na to, że można dokonać podziału materiału będącego przedmiotem nauczania na materiał podstawowy i materiał rozszerzający wiedzę teoretyczną
studenta. Przeprowadzenie takiego podziału widoczne jest także w sferze oferowanych
na rynku księgarskim materiałów służących celom dydaktycznym. Poza klasycznymi
podręcznikami o niekwestionowanej renomie, coraz częściej pojawiają się opracowania
uzupełniające, mające na celu ułatwienie przyswajania wiedzy zawartej w podręcznikach
akademickich. Niektóre z nich charakteryzują się oryginalną formułą i metodologią prezentowania zawartej w nich materii prawnej.
Opracowanie autorstwa dr Urszuli Drozdowskiej, dr Piotra Konika i dr Macieja Pannerta pod tytułem „Zobowiązania” zawiera w sobie wiele cech atrakcyjnego dla studenta źródła wiedzy z zakresu księgi trzeciej Kodeksu cywilnego. Jest rzetelną prezentacją
normatywnych konstrukcji instytucji prawnych uregulowanych w tej księdze kodeksu,
wzbogaconą przykładami i wskazaniami na stanowisko judykatury oraz odesłaniami do
wybranej, z reguły najnowszej literatury przedmiotu. Zawarte w książce tabele, schematy,
podziały ułatwiają systematyzację wiedzy, pozwalają łatwo uchwycić elementy składające
się na określone instytucje prawne i zestawienie ich istotnych cech. Ponadto Autorzy starali się zachować układ książki najbardziej dostosowany do systematyki przyjętej w księdze
trzeciej Kodeksu cywilnego. Układ został więc tak opracowany, aby korzystający z książki
mogli łatwo znaleźć właściwą instytucję w wersji normatywnej. Jest to ogromne ułatwienie dla studenta będącego na etapie zdobywania podstawowej wiedzy z zakresu prawa
zobowiązań, prawa umów. Książka zachęca więc do pracy z najważniejszym źródłem wiedzy z prawa zobowiązań, z materiałem normatywnym zawartym w Kodeksie cywilnym.
Należy podkreślić, że Autorzy przedkładanej studentom książki mają za sobą wysoko
oceniane doświadczenie dydaktyczne oraz praktykę w zawodach prawniczych. Fakt ten
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podnosi walory książki. Poza wyrazistą prezentacją materiału niezbędnego do zrozumienia zagadnień kluczowych dla prawa zobowiązań, Autorzy umiejętnie prowokują Czytelnika do poznawania poszczególnych instytucji prawnych „w działaniu praktycznym”, co
ma zachęcać do budowania całościowego obrazu przedstawianych instytucji prawnych.
Są więc podstawy, aby w konkluzji stwierdzić, że podjęty przez autorów trud ucieleśniony w tym opracowaniu jest wysokiej klasy materiałem dydaktycznym, będącym
istotnym uzupełnieniem klasycznego podręcznika akademickiego.
Opracowanie jest adresowane, jak zostało zaznaczone wyżej, przede wszystkim do
studentów wydziałów prawa, jednak może być wykorzystywane także na innych kierunkach, zwłaszcza tych najbardziej zbliżonych, takich jak: administracja, zarządzanie,
ekonomia i finanse, marketing. Przejrzyste i syntetyczne ukazanie mechanizmów działania
instytucji prawnych sprawia, że książka przyda się także aplikantom przygotowującym się
do wykonywania zawodów prawniczych oraz przedstawicielom innych zawodów, w których wymagana jest znajomość prawa zobowiązań.
W opracowaniu uwzględniono stan normatywny na dzień 15.7.2019 r.
Białystok, lipiec 2019 r.
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