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Przedmowa do piętnastego wydania

Podręcznik ten zawiera wykład części ogólnej prawa zobowiązań w zakresie wska-
zanym w art. 353–534 Kodeksu cywilnego. Części szczegółowej prawa zobowiązań  
poświęcony jest odrębny podręcznik Z. Radwańskiego i J. Panowicz-Lipskiej, Zobowią-
zania – część szczegółowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022.

Podobnie jak jej poprzednie wydania książka ta ma służyć studentom wydziałów 
prawa. Jednak wiele objaśnień, zwłaszcza dotyczących nowych albo niedawno istotnie 
zmienionych przepisów, może zainteresować także dojrzałych prawników.

Sposób przedstawienia zagadnień ma na względzie adresatów tego podręcznika. Nie 
unikając więc prezentacji problemów spornych i zawiłych, rozważania teoretyczne ujęto 
syntetycznie ze wskazaniem, jakie poglądy uzyskały – zwłaszcza w judykaturze – walor 
dominujący. Wykład opatrzono informacjami dotyczącymi literatury i orzecznictwa.

W niniejszym wydaniu uwzględniono zmieniony w ciągu ostatnich dwóch lat 
stan prawny, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dwóch ustaw zmieniających  
Kodeks cywilny. Ustawa z 2.12.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy  
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2459) rozszerzyła ochronę wynikającą z przepisów o wyzysku. Natomiast ustawa 
z 24.6.2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1509) wprowa-
dziła możliwość zasądzenia zadośćuczynienia na rzecz najbliższych członków rodziny 
poszkodowanego także w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania 
rozstroju zdrowia. Zwrócono uwagę także na aktualne orzecznictwo, zwłaszcza Sądu 
Najwyższego.

Piętnaste wydanie podręcznika ma nowego współautora – Jarosława  Grykiela. 
Podstawę do przygotowania niniejszego wydania podręcznika stanowiły jego dotych-
czasowe cztery wydania, autorstwa Zbigniewa  Radwańskiego, oraz dziesięć wydań 
autorstwa Zbigniewa Radwańskiego i Adama Olejniczaka. Zachowano dotychczasową 
sekwencję i metodę wykładu, dostosowaną do podręcznika części ogólnej prawa cywil-
nego – Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, C.H. Beck, Warsza-
wa 2021.

Stan prawny, literaturę i orzecznictwo uwzględniono do lipca 2022 r.

Poznań, sierpień 2022 r.  Adam Olejniczak, Jarosław Grykiel
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