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Przedmowa
Z przedmowy do tomu 20a wynika, że tom 20 był ostatnim tomem Systemu Prawa
Prywatnego, który wieńczył dzieło rozpoczęte przez Wydawnictwo pod patronatem
Prof. Zbigniewa Radwańskiego na początku naszego stulecia. Takie rzeczywiście było
pierwotne założenie, zgodnie z którym System Prawa Prywatnego miał składać się
z 20 tomów. Jednakże w ten sposób zostało pominięte prawo spółdzielcze, które niewątpliwie stanowi część prawa prywatnego, a ściślej – cywilnego. Nie oznaczało to
jednak, że prawo spółdzielcze w ogóle zostało pominięte w Systemie Prawa Prywatnego. W tomie 4 (3. wydanie) został zamieszczony rozdział VI „Prawa rzeczowe do
lokali w spółdzielni mieszkaniowej”, w którym – poza problematyką spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu i odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej – omówiono również podstawowe instytucje części ogólnej prawa spółdzielczego. Z natury rzeczy pominięto tam nie tylko zagadnienia części szczegółowej prawa
spółdzielczego, ale także problematykę spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego. W tej sytuacji Wydawnictwo zdecydowało się przygotować kolejny tom
Systemu Prawa Prywatnego, który siłą rzeczy musiał zostać oznaczony jako tom 21.
Tom 21 zastępuje rozdział VI w tomie 4.
Obecnie przedstawiany tom 21 Systemu Prawa Prywatnego obejmuje całą materię
prawa spółdzielczego. Składa się z II części i XIX rozdziałów. W części I przedstawiono pojęcie i źródła prawa spółdzielczego, pojęcie spółdzielni, powstanie i rejestrację
spółdzielni, statut spółdzielni, członkostwo w spółdzielni, organy spółdzielni, majątek
i gospodarkę spółdzielni, lustrację spółdzielni, przekształcenia organizacyjne spółdzielni, ustanie spółdzielni oraz związki spółdzielcze i Krajową Radę Spółdzielczą. Część II
zawiera rozważania dotyczące spółdzielni mieszkaniowych, spółdzielni pracy, spółdzielni socjalnych, spółdzielni rolniczych, banków spółdzielczych, spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych, spółdzielni europejskich oraz przepisów karnych.
Tom 21 Systemu Prawa Prywatnego jest dziełem zbiorowym 18 Autorów, którzy
odpowiadają za sposób ujęcia opracowanych przez siebie zagadnień i wyrażone poglądy. Wydawnictwo oraz Autorzy wyrażają przekonanie, że niniejszy tom będzie stanowił
cenną pomoc nie tylko dla pracowników naukowych, sędziów, adwokatów, radców
prawnych, prokuratorów i notariuszy, ale także dla członków władz i pracowników
spółdzielni, doktorantów i studentów oraz innych osób interesujących się prawem spółdzielczym.
Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1.2.2020 r.
Warszawa, 2.3.2020 r.
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