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Znajomość prawa umów gospodarczych jest rzeczą niezbędną do tego, aby rozumieć 
współczesny obrót gospodarczy i zapewnić jego uczestnikom skuteczną i profesjonalną po-
moc. Wiedzę na temat kontraktów zdobywają nie tylko studenci prawa i aplikanci, ale rów-
nież studenci kierunków ekonomicznych. Do nich wszystkich adresowana jest niniejsza 
książka. 

Tematyka umów gospodarczych jest obecna w wielu dostępnych na rynku publikacjach, 
a pomimo to z punktu widzenia potrzeb studentów odczuwalny był pewien niedosyt. Z jed-
nej bowiem strony o umowach gospodarczych traktują podręczniki z zakresu prawa zobo-
wiązań, ograniczając się wszakże do umów uregulowanych w Kodeksie cywilnym. Z drugiej 
zaś strony podręczniki prawa gospodarczego prywatnego czy prawa handlowego porusza-
ją także problematykę umów nienazwanych, ale z konieczności omawiają jedynie wybrane 
typy umów, preferując te najczęściej spotykane w praktyce. Osoba, która chciałaby uzyskać 
pełen obraz różnorodności umów zawieranych w obrocie profesjonalnym jest zatem „skaza-
na” bądź na korzystanie z obszernych i bardzo szczegółowych opracowań o charakterze sy-
stemowym, bądź też na żmudne gromadzenie informacji rozproszonych w rozlicznych arty-
kułach czy publikacjach monograficznych. Zdobyte w ten sposób wiadomości są oczywiście 
bardzo cenne, problem polega jednak na tym, że nie każdy student znajdzie w sobie dość 
siły i wytrwałości by zmierzyć się z oceanem wiedzy dostępnym wśród bibliotecznych rega-
łów. Przydatny byłby zatem swego rodzaju przewodnik, „podręcznik pierwszego kontaktu”, 
który pozwoli położyć fundamenty dla przyszłych pięter wiedzy i doświadczenia. Niniejsza 
publikacja ma ambicje stać się taką właśnie „platformą gromadzenia wiedzy” z zakresu pra-
wa umów gospodarczych.

Autorzy nie ograniczyli się jedynie do opracowania podstawowych – najczęściej opisy-
wanych – umów, ale potraktowali temat w sposób możliwie szeroki, starając się odzwier-
ciedlić pełne spektrum kontraktów zawieranych w obrocie. Repetytorium uwzględnia także 
umowy o dość trudnej do uchwycenia istocie jak np. umowa merchandisingu czy outsour-
cingu. Autorzy pominęli natomiast najszerzej wykorzystywane (nie tylko w obrocie gospo-
darczym) umowy nazwane, takie jak umowa sprzedaży czy najmu, które są w sposób do-
głębny i wyczerpujący przedstawiane w każdym podręczniku prawa zobowiązań. Zgodnie 
z założeniem całej serii wydawniczej, wiedza jest podawana w sposób możliwie atrakcyj-
ny, przejrzysty i czytelny. Poszczególne części Repetytorium są ze sobą powiązane – każ-
da partia materiału opracowana została jednocześnie zarówno w postaci tablic, testów, jak 
i kazusów. Część Repetytorium zawierająca tablice przedstawia poszczególne typy umów 
stosując konsekwentnie jednolity układ materiału: począwszy od wskazania źródeł regulacji 
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prawnej oraz definicji umowy i wskazania jej stron, a skończywszy na przedstawieniu ter-
minów przedawnienia wynikających z tej umowy roszczeń. Takie ujęcie materiału w znacz-
nym stopniu ułatwia jego opanowanie, w szczególności poprzez umożliwienie łatwego ze-
stawienia ze sobą elementów poszczególnych typów umów i samodzielnego odnajdywania 
podobieństw i różnic. Czytelnik będzie miał możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej 
wiedzy. Pozwalają na to zarówno testy, jak i kazusy. Poziom trudności pytań testowych jest 
zróżnicowany. Nie ograniczają się one jedynie do sprawdzenia poziomu pamięciowego opa-
nowania materiału normatywnego. Niektóre z trudniejszych pytań będą zapewne inspirować 
do samodzielnego poszukiwania podstawy prawnej dla wskazanych w kluczu odpowiedzi, 
a przez to spowodują, że zdobywana wiedza nie będzie tylko zbiorem mechanicznie zapa-
miętanych odpowiedzi – lecz że będzie to zasób funkcjonalnie powiązanych wiadomości. 
Warto także podkreślić, że każdy z kazusów zawartych w Repetytorium daje czytelnikowi 
możliwość skonfrontowania własnej argumentacji i sposobu rozumowania z proponowanym 
rozwiązaniem.

Przekazywane do rąk Czytelnika Repetytorium jest więc wartościową pomocą dydak-
tyczną. Daje czytelnikowi szansę zaoszczędzenia czasu i wysiłku przeznaczonego na naukę 
prawa umów gospodarczych – ale tylko pod warunkiem, że czytelnik zdecyduje się najpierw 
zainwestować trochę cennego czasu i wysiłku w przeczytanie tej właśnie książki.
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Już po raz drugi wspólne opracowanie, w formie repetytorium, 
kolejnych zagadnień z zakresu prywatnego prawa gospodarczego,  
trafia do rąk odbiorców.

W związku z tym składamy serdeczne podziękowania 
Kierownikowi Zakładu Prawa Handlowego  
Wydziału Prawa UwB – Pani Profesor Teresie Mróz  
oraz Panu Profesorowi Mirosławowi Stecowi,  
za wielką życzliwość i cierpliwość oraz rzeczowe  
wsparcie merytoryczne, bez którego niniejsze opracowanie,  
nie mogłoby ukazać się drukiem.
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