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Wstęp

Dokonujący się w ostatnich dziesięcioleciach postęp technologiczny, a także zmiany 
społeczne i kulturowe, stawiają wciąż nowe wymagania przed podmiotami prywatnymi za-
angażowanymi w życie gospodarcze. Wymuszają ciągłe dostosowywanie form prawnych 
prowadzonej działalności gospodarczej do zmieniających się warunków rynkowych. Rodzi 
to wiele oczekiwań, kierowanych do ustawodawcy oraz świata prawniczego (przedstawicieli 
doktryny, orzecznictwa), takiego kreowania oraz stosowania norm prawa gospodarczego pry-
watnego, które w jak największym stopniu odpowie na powstające zapotrzebowanie biznesu.

Współczesne prawo gospodarcze prywatne, próbując sprostać tym oczekiwaniom, po-
zostaje w procesie ciągłego dostosowywania się do zmieniających się realiów rynkowych. 
Jak łatwo się domyślić – najczęściej za nimi nie nadążając. Postrzegając swoją rolę jako 
dostarczyciela wciąż nowych konstrukcji normatywnych, nie powinno jednak zapominać 
o prywatnoprawnych korzeniach, z których wyrasta, ani porzucać utrwalonego dorobku 
doktryny i orzecznictwa. 

Oddawany do rąk czytelników skrypt ma w zwięzły oraz przystępny sposób przybliżyć 
aktualny kształt prawa gospodarczego prywatnego oraz jego historię. Stanowi połączenie 
opisowego przedstawienia zagadnień z wykresami, tabelami oraz diagramami. Największy 
nacisk został położony na prezentację form prawnych prowadzenia działalności gospodar-
czej. Omawiając poszczególne treści, autorzy koncentrują się na praktycznych aspektach 
funkcjonowania instytucji prawnych, z uwzględnieniem stanowisk doktryny i orzecznictwa.

Skrypt przeznaczony jest w pierwszej kolejności jako pomoc dla studentów prawa i ad-
ministracji oraz kandydatów na aplikacje prawnicze. Może okazać się przydatny również 
tym, którzy w pracy naukowej oraz zawodowej stykają się z prawem gospodarczym pry-
watnym. Publikacja stanowi doskonałe narzędzie dla praktyków, pozwalające na szybką 
analizę prezentowanych w nim zagadnień, przez zastosowane porównania poszczególnych 
instytucji prawnych oraz syntetyczne przedstawienie specyfiki poszczególnych procesów 
transakcyjnych. Każdy z rozdziałów zawiera pytania testowe, ułatwiające powtórkę przy-
swojonych treści.

Powstanie Repetytorium stanowi efekt współpracy osób związanych z Katedrą Prawa 
Gospodarczego Prywatnego WPiA UJ oraz Towarzystwem Biblioteki Słuchaczów Prawa 
UJ, pod patronatem Pana prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego, któremu autorzy serdecznie 
dziękują za opiekę naukową nad projektem oraz udzielane wsparcie.

Pragniemy, aby lektura Repetytorium ułatwiła zrozumienie skomplikowanej materii 
prawa gospodarczego prywatnego oraz stanowiła zachętę do dalszego jego zgłębiania.
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