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Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, pre-
zentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty 
ich wykładni i stosowania.
Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz 
praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.
Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także 
wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Naj-
wyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji 
ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.
Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ grafi czny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybra-
nych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym 
i czytelnym podziałem zagadnień.

Magdalena Habdas − doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego 
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach; magister (MSc) wyceny i zarządzania nieruchomościami (Sheffi  eld Hallam Uni-
versity, Wielka Brytania); magister fi lologii angielskiej; radca prawny; rzeczoznawca majątkowy; 
autorka krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza 
prawa rzeczowego oraz przedsiębiorstwa.
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wa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
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ciu opracowań z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa 
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„Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynal-
nych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. 
Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki 
poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza 
najnowszego orzecznictwa sądowego i jego krytyczna ocena. Stanowi to o atrakcyjności książki 
dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów”.

Prof. dr hab. Ewa Bagińska
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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

ABGB – Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (austriacki kodeks
cywilny)

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny)
dyrektywa o handlu
elektronicznym

– dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Ra‐
dy z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspek‐
tów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego,
w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku
wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym),
(Dz.Urz. WE L 178, s. 1)

GBO – Grundbuchordnung (niemieckie prawo o księgach wie‐
czystych)

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz.U. z 1993 r.
poz. 284), tzw. Europejska Konwencja Praw Człowieka

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

k.c.f. – francuski kodeks cywilny (Code civil)
k.h. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia

27 czerwca 1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. poz. 502)
k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U.

z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)
k.m. – ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz.U.

z 2016 r. poz. 66)
k.m. 1961 – ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. – Kodeks morski (Dz.U.

z 1998 r. Nr 10, poz. 36 ze zm.)
k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.

z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)
k.p.a. – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
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Wykaz skrótów

k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1904 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie‐
kuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682)

k.s.h. – ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)

k.z. – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 27 października 1933 r. – Kodeks zobowiązań
(Dz.U. poz. 598)

Konstytucja RP – Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. poz. 483
ze zm.)

nowela z 28.07.1990 r. – ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks
cywilny (Dz.U. poz. 321 ze zm.)

o.p. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

p.a.s.c. – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.)

p.g.g. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.)

p.g.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kar‐
tograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.)

p.o.ś. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro‐
dowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.)

p.p.m. – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne mię‐
dzynarodowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1792)

p.p.s.a – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1369 ze zm.)

p.r. – ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1508)

p.r.d. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro‐
gowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)

p.s.w. – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)

p.u. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 ze zm.)

p.w.k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadza‐
jące kodeks cywilny (Dz.U. poz. 94 ze zm.)

p.w.p. – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności prze‐
mysłowej (Dz.U z 2017 r. poz. 776)
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Wykaz skrótów

p.z.p. – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień pub‐
licznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw
własności intelektualnej (TRIPS), załącznik nr 1C do Po‐
rozumienia ustanawiającego Światową Organizację
Handlu (WTO), (Dz.U. z 1996 r. poz. 143)

pr. at. – ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 576 ze zm.)

pr. aut. – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra‐
wach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1876)

pr. bud. – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

pr. czek. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U.
z 2016 r. poz. 462)

pr. energ. – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.)

pr. konsul. – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1545)

pr. lot. – ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U.
z 2017 r. poz. 959 ze zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.)

pr. poczt. – ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1481)

pr. przew. – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1983)

pr. rzecz. – dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe
(Dz.U. poz. 319 ze zm.)

pr. spółdz. – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.)

pr. stow. – ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzysze‐
niach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210)

pr. tel. – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1907)

pr. weksl. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe
(Dz.U. z 2016 r. poz. 160)

pr. wod. 2001 – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1121)

pr. wod. 2017 – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U.
poz. 1566)
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Wykaz skrótów

przepisy
wprowadzające u. KRS

– ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Przepisy wprowadza‐
jące ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.
poz. 770 ze zm.)

przepisy
wprowadzające
u.z.z.m.p.

– ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadza‐
jące ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwo‐
wym (Dz.U. poz. 2260)

r.e.g.b. – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu‐
downictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.)

r.k.w.s.t. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lute‐
go 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wie‐
czystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. poz. 312
ze zm.)

rozporządzenie eIDAS – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do trans‐
akcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchy‐
lające dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73)

rozporządzenie Rzym I – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa
właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I),
(Dz.Urz. UE L 177, s. 6)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz.
UE C 202 z 2016 r., s. 47)

u. fund. – ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.
z 2016 r. poz. 40 ze zm.)

u. kom. – ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i nie‐
których uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1055) (do 1 stycznia 2017 r.: „ustawa o komercjali‐
zacji i prywatyzacji”)

u. kom. PKP – ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i re‐
strukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2017 r. poz. 680 ze zm.)

u. KRS – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.)

u. KZN – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nie‐
ruchomości (Dz.U. poz. 1529)

u. las. – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r.
poz. 788)

u. PG – ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii General‐
nej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2261)

10
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u. rach. – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)

u. tim. – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz.U.
poz. 1370)

u. VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

u.d.p. – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.)

u.e.z.i.g. – ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu
interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz.U.
z 2015 r. poz. 2142)

u.f.i. – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyj‐
nych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwes‐
tycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.)

u.f.p. – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

u.g.g. – ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami
i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. z 1991 r. poz. 127
ze zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho‐
mościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

u.g.n.r. – ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1491 ze zm.)

u.g.t. – ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami
w miastach i osiedlach (Dz.U. poz. 159)

u.i.b. – ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw‐
czych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1158 ze zm.)

u.j.p. – ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.)

u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych
w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.)

u.k.u.r. – ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hi‐
potece (Dz.U. z 2017 r. poz. 1007)

u.n.n.c. – ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho‐
mości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061
ze zm.)

u.o.k.k. – ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.)
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u.o.p. – ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

u.o.p.l. – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka‐
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Ko‐
deksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zm.)

u.o.p.n. – ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw na‐
bywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1468)

u.o.z. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1840)

u.o.z.o.z. – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opie‐
ce nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.)

u.p.e. – ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz‐
nym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

u.p.p. – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach
państwowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1384 ze zm.)

u.p.z.p. – ustawa dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda‐
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)

u.rz.z. – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych
(Dz.U. poz. 397)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

u.s.g. – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

u.s.m. – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach miesz‐
kaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)

u.s.p. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato‐
wym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)

u.s.u.s. – ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo‐
łecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778)

u.s.w. – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie woje‐
wództwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 ze zm.)

u.t.k. – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.)

u.w.l. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1892 ze zm.)

u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczci‐
wej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. poz. 1503 ze zm.)
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u.z.r.r.z. – ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym
i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1278)

u.z.w.u. – ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U.
z 2016 r. poz. 154 ze zm.)

u.z.z.m.p. – ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.)

u.z.z.w. – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze‐
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.
z 2017 r. poz. 328 ze zm.)

ustawa
wywłaszczeniowa

– ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wy‐
właszczania nieruchomości (Dz.U. z 1974 r. poz. 64 ze
zm.)

Czasopisma i publikatory

ADR – ADR. Arbitraż i Mediacja
Ann. UMCS – Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
Apel.-Lub. – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Lublinie
Apel.-W-wa – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Warszawie
AcP – Archiv für die civilistische Praxis
AUL – Acta Universitatis Lodziensis
AUNC – Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo
AUWr – Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
AUWr PPiA – Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Ad‐

ministracji
BMS – Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości
Biul. SAKa – Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Biul. SN – Biuletyn Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego
CzPKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
CP-H – Czasopismo Prawno-Historyczne
DNotZ – Deutsche Notar-Zeitschrift
DPP – Demokratyczny Przegląd Prawniczy
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
EP – Edukacja Prawnicza
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
FK – Finanse Komunalne
Gł. Sąd. – Głos Sądownictwa
Gł. Pr. – Głos Prawa
GP – Gazeta Prawna
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
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GSP-Prz. Orz. – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa
GSW – Gazeta Sądowa Warszawska
GSW-NKZ – Gazeta Sądowa Warszawska – Nowy Kodeks Zobowią‐

zań
JZ – Juristen Zeitung
JuS – Juristische Schulung
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KSP – Krakowskie Studia Prawnicze
ŁBN – Łódzki Biuletyn Notarialny
Mon. Pod. – Monitor Podatkowy
Mon. Praw. – Monitor Prawniczy
Mon. Spół. – Monitor Spółdzielczy
MPB – Monitor Prawa Bankowego
MPH – Monitor Prawa Handlowego
N-H – Notariat–Hipoteka
NJW – Neue Juristische Wochenschrift
NP – Nowe Prawo
N.Pal. – Nowa Palestra
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego

i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSAŁ – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi
OSAW – Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNAP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie‐

czeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby

Karnej
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych
OSNC-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór

Dodatkowy
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpie‐

czeń Społecznych i Spraw Publicznych
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Proku‐

ratury Generalnej
OSN-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Dodatkowy
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OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzę‐

dowy, seria A
OwSS – Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
Pal. – Palestra
PES – Problemy Egzekucji Sądowej
PiM – Prawo i Medycyna
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PL – Przegląd Legislacyjny
PN – Przegląd Notarialny
PNUŚ – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
POSAG – Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
PP – Przegląd Podatkowy
PPC – Polski Proces Cywilny
PP-E – Przegląd Prawno-Ekonomiczny
PPEgz. – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
PPG – Problemy Prawne Górnictwa
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPHZ – Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
PPPM – Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego
PP UW – Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego
Pr. As. – Prawo Asekuracyjne
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. Gosp. – Prawo Gospodarcze
Pr. Spółek – Prawo Spółek
Probl. Praw. – Problemy Praworządności
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo – wkładka
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Rej. – Rejent
RNP KUL – Roczniki Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lu‐

belskiego
RP – Radca Prawny
RPE – Ruch Prawniczy i Ekonomiczny
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rzeczp. – Rzeczpospolita
RzZN – Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia
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SC – Studia Cywilistyczne
SI – Studia Iuridica
SIA – Studia Iuridica Agraria
SIL – Studia Iuridica Lublinensia
SIS – Studia Iuridica Silesiana
SIT – Studia Iuridica Toruniensia
Sł. Prac. – Służba Pracownicza
SP – Studia Prawnicze
SP KUL – Studia Prawnicze KUL
SP-E – Studia Prawno-Ekonomiczne
SPP – Studia Prawa Prywatnego
ST – Samorząd Terytorialny
SU – Studia Ubezpieczeniowe
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
WU – Wiadomości Ubezpieczeniowe
Wok. – Wokanda
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
Zam. Publ. – Zamówienia Publiczne. Doradca
ZEuP – Zeitschrift für Europäisches Privatrecht
ZIG „WP” – Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”
ZNAE – Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
ZNotP – Zeitschrift für die Notarpraxis
ZNIBPS – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego
ZNSA – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
ZNUGd – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego
ZNUJ PPWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace

z Prawa Własności Intelektualnej
ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace

z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
ZNUJ Pr. Praw. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace

Prawnicze
ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
ZNUMK – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

w Toruniu
ZNURz – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prawo
ZNUSz – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ZP BAS – Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii

Sejmu
ZP TBSP UJ – Zeszyty Prawnicze Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów

Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZP UKSW – Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy‐

szyńskiego w Warszawie
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Inne

BGH – Bundesgerichtshof (niemiecki Federalny Sąd Najwyższy)
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo‐

darczej
ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
EZIG – Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych
GKA – Główna Komisja Arbitrażowa
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
KZN – Krajowy Zasób Nieruchomości
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
OLG – Oberlandesgericht (Wyższy Sąd Krajowy)
SA – Sąd Apelacyjny
SE – spółka europejska (societas europaea)
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
SOKiK – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
SR – Sąd Rejonowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości
WHO – World Health Organization (Światowa Organizacja

Zdrowia)
WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny
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PRZEDMOWA

Niniejszy komentarz do kodeksu cywilnego, będący dziełem wielotomowym, jest wy‐
nikiem pracy znamienitych przedstawicieli polskiej nauki i praktyki prawa, wyróżnia‐
jących się dużym doświadczeniem oraz bogatym dorobkiem zawodowym i naukowym.
Redaktorzy i Autorzy postawili sobie za cel napisanie komentarza, który pozwala na
rzetelne przedstawienie instytucji prawa cywilnego w sposób przydatny zarówno dla
przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa.

Przystępując do opracowania, twórcy przyjęli założenie, że ma on być pomocą w roz‐
wiązywaniu zagadnień spornych, jakie wyłaniają się na tle stosowania kodeksu cywil‐
nego. Z tego powodu, poza niezbędnymi wyjaśnieniami teoretycznymi, wykorzystali
bogaty dorobek judykatury i doktryny. Wyselekcjonowali najnowsze orzecznictwo są‐
dów powszechnych i Sądu Najwyższego, bardzo istotne z punktu widzenia praktyki sto‐
sowania prawa, a także skoncentrowali się na przedstawieniu sposobów interpretacji
i stosowania prawa w sytuacjach budzących wątpliwości i spory co do poprawnej wy‐
kładni obowiązujących przepisów. Nie pominięto także prawa unijnego oraz orzecz‐
nictwa unijnego w zakresie, w jakim współkształtuje ono i wpływa na polski porządek
prawny i sposób stosowania prawa. W celu zaprezentowania prawidłowej wykładni
aktualnie obowiązujących norm, Autorzy przedstawili ewolucję regulacji ustawowej
i towarzyszące jej zmiany poglądów doktryny i orzecznictwa. Zastosowane podejście
umożliwiło przedstawienie Czytelnikom wyważonego i wszechstronnego komentarza,
stanowiącego wyjątkowe połączenie wiedzy teoretycznej z uwzględnieniem potrzeb
praktyki i praktycznych problemów stosowania prawa.

Prezentowane pierwsze wydanie komentarza bierze pod uwagę stan prawny na dzień
1.10.2017 r. oraz liczne projektowane i ogłoszone zmiany ustawodawstwa, które wejdą
w życie z dniem 1.01.2018 r. Jest to zatem opracowanie uwzględniające najnowszy stan
prawny. W publikacji precyzyjnie opracowano kluczowe zmiany legislacyjne, umożli‐
wiając Czytelnikowi odnalezienie właściwej interpretacji obowiązujących przepisów.
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Przedmowa

Wydawnictwo oraz Autorzy wyrażają przekonanie, że niniejszy komentarz będzie sta‐
nowił cenną pomoc zarówno dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców praw‐
nych, notariuszy, komorników, prokuratorów, jak i przedstawicieli doktryny, pracow‐
ników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

Każdy z Autorów samodzielnie decydował o zakresie i sposobie komentowania przepi‐
sów kodeksu cywilnego i odpowiada za wyrażane poglądy. Niemniej jednak Redaktorzy,
współdziałając z Autorami, byli zgodni co do podstawowego założenia przyświecającego
niniejszemu opracowaniu. Ma ono przedstawiać komentowane zagadnienia, uwzględ‐
niając wymogi dociekliwości naukowej, jak również potrzeby praktyków prawa szuka‐
jących odpowiedzi na pytania wynikające z niejednokrotnie bardzo złożonych stanów
faktycznych. Ponieważ jednak życie jest zawsze bardziej skomplikowane niż rzeczywis‐
tość ustawowa, a z biegiem czasu pojawiają się nowe zjawiska i problemy, Redaktorzy
zachęcają do mailowego kontaktu (magdalena.habdas@us.edu.pl), w celu przekazywa‐
nia uwag oraz zagadnień wymagających omówienia lub poszerzonej analizy. W ten spo‐
sób komentarz będzie mógł stale, również w kolejnych wydaniach, zapewniać odpo‐
wiedzi na pytania osób, które z niego korzystają.

16 października 2017 r.

Magdalena Habdas
Mariusz Fras
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USTAWA
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny1

(Dz.U. z 2017 r. poz. 459; zm.: Dz.U. z 2017 r. poz. 933, poz. 1132)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Eu‐
ropejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa
informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o hand‐
lu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178 z 17.07.2000, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13,
t. 25, s. 399).
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KSIĘGA PIERWSZA

CZĘŚĆ OGÓLNA

TYTUŁ I

Przepisy wstępne

Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami
fizycznymi i osobami prawnymi.

Spis treści
I. Uwagi ogólne .............................................................. 23
II. Podmiotowy zakres kodeksu cywilnego ....................... 25
III. Przedmiotowy zakres kodeksu cywilnego .................... 27

I. Uwagi ogólne

1. Przepis ten jest pierwszym z zakresu tzw. przepisów wstępnych kodeksu cywilnego,
w których ujęto nie tylko określenie podmiotów i przedmiotu regulacji tego kodeksu,
ale także sformułowano pewne ogólne reguły kształtujące stosunki pomiędzy tymi pod‐
miotami, rozgraniczające sfery ich indywidualnych interesów w zakresie stosunków cy‐
wilnoprawnych. Należy tu zaznaczyć, że kodeks cywilny jest podstawowym aktem
prawnym z zakresu prawa prywatnego, niebędącym jednak aktem hierarchicznie
wyższym w stosunku do innych aktów normatywnych regulujących szczególne za‐
gadnienia prawa prywatnego. Normuje on stosunki z zakresu prawa prywatnego obej‐
mującego najszerszą gamę stosunków społecznych, co powoduje niejednokrotnie pewne
trudności i dyskusje odnoszące się do tego, co stanowi regulację mieszczącą się poza
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Art. 1 KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA

przedmiotem jego uregulowania, a także jego zastosowania. Zastosowanie kodeksu cy‐
wilnego może bowiem wynikać nie z zakresu regulowanych innymi niż cywilnoprawne
normy stosunków, lecz ich cywilistycznych konsekwencji. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji,
w których zdarzenie administracyjnoprawne wywołuje skutki cywilnoprawne, do
oceny których stosuje się prawo cywilne, a więc kodeks cywilny2.

Chociaż nie uznaje się prymatu czy szczególnej pozycji kodeksu cywilnego wobec innych
kodeksów czy ustaw, to jednak kodeks ten, z uwagi na swą regulację uznawaną za ko‐
herentną i zupełną, odgrywa jednak rolę szczególną. Jest on także trwały i to mimo dosyć
licznych nowelizacji tego aktu prawnego w bardzo już długim okresie jego obowiązy‐
wania (od 1.01.1965 r.). Przepisy tego kodeksu mają więc charakter wzorcowy, po‐
dobnie jak jego konstrukcja, i dlatego należy przypomnieć orzeczenie TK
z 18.10.1994 r.3, w którym Trybunał przestrzegł przed pochopnymi jego nowelizacjami,
zwłaszcza poprzez ustawy szczególne. Pozytywnie jednak ocenić wypada, że ten właśnie
akt prawny mógł być na tyle zmieniony w wyniku ustaw nowelizujących jego przepisy
(zwłaszcza ustawą z 28.07.1990 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny4), że został dosto‐
sowany do bardzo poważnej zmiany systemu gospodarczego, jaka w tym czasie nastąpiła.

2. To, że przepisy kodeksu cywilnego muszą ulegać pewnym zmianom, wynika również
z konieczności dostosowania jego przepisów do prawa unijnego, w szczególności im‐
plementacji do naszego porządku prawnego dyrektyw unijnych, a także bezpośredniego
działania rozporządzeń unijnych. Jest to proces wieloletni, rozpoczęty działaniem Ko‐
misji Kodyfikacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości5. Zakres tych zmian jest bowiem
bardzo szeroki, niemniej absolutnie konieczny. W doktrynie panuje także spór co do
tego, czy zmieniać kodeks mający już za sobą 50 lat stosowania, czy też raczej zdecy‐
dować się na finalizację prac nad nowym kodeksem cywilnym6. Pytanie to wywołuje
w doktrynie bardzo poważne dyskusje i kontrowersje.

Szczególna rola przepisów kodeksu cywilnego wynika także stąd, że kodeks ten zawiera
wiele pojęć prawnych i terminów mających spełniać ważką rolę nie tylko w tym akcie
normatywnym, lecz posiadających znacznie szerszą doniosłość, w czym słusznie do‐
strzega się ich uniwersalizm7. Chodzi tu w szczególności o takie pojęcia, jak: zdolność
prawna, zdolność do czynności prawnych, własność, współwłasność, pełnomocnictwo,
opieka czy kuratela. Jeżeli inne akty prawne, w tym o charakterze kodeksowym, używają

2 Będzie to przedmiotem dalszych rozważań.
3 K 2/94, OTK 1994/2, poz. 36.
4 Dz.U. poz. 321.
5 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne..., 2015, s. 28–29.
6 M. Kępiński, Czy w Polsce..., s. 237 i n.; J. Andrzejewski, Czy nowa kodyfikacja..., s. 77 i n.
7 Por. P. Machnikowski [w:] Kodeks cywilny..., red. E. Gniewek, t. 1, 2013, s. 4.
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TYTUŁ I. Przepisy wstępne Art. 1

takich pojęć, to albo stosują je bez zmian, albo zastrzegają, w jakim zakresie stosuje się
je tylko odpowiednio8.

II. Podmiotowy zakres kodeksu cywilnego

3. Interpretowany przepis określa przede wszystkim zakres podmiotowy regulacji zawar‐
tych w kodeksie cywilnym. Początkowo, po uchwaleniu tego aktu w 1964 r., regulował
on stosunki cywilnoprawne pomiędzy trzema rodzajami podmiotów, tj. osobami fi‐
zycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami gospodarki uspołecznionej. Zdaniem
S. Grzybowskiego9 występowanie w obrocie tych jednostek, nieposiadających osobo‐
wości prawnej, było całkowicie zrozumiałe, gdyż w istocie i tak podmiotami stosunków
prawnych, w których występowały te jednostki, były osoby fizyczne i prawne będące
członkami danej jednostki organizacyjnej. Także A. Wolter10 dostrzegał, że dychoto‐
miczny podział podmiotów prawa cywilnego nie odpowiadał rzeczywistości gospodar‐
czej, w której uczestniczyły także oprócz osób fizycznych i prawnych jednostki mające
pewien stopień zdolności prawnej. W tych warunkach znaczna część doktryny, zwłasz‐
cza w zakresie prawa handlowego, akceptowała wyodrębnienie trzeciej kategorii tych
podmiotów, nazywanych zwykle „ułomnymi osobami prawnymi”11. Zdecydowanym
przeciwnikiem tej sytuacji był Z. Radwański12, wedle którego zdolność prawna czy pod‐
miotowość prawna jest cechą niepoddającą się stopniowaniu, w związku z czym okreś‐
lona jednostka może tylko mieć lub nie mieć tej zdolności. Podobny pogląd wyrazili
w glosach do odpowiedniego orzeczenia SN J. Skąpski oraz E. Skowrońska13.

4. Istotna zmiana treści art. 1 k.c. nastąpiła w wyniku poważnej nowelizacji przepisów
kodeksu cywilnego spowodowanej diametralną zmianą ustroju gospodarczego państwa
w drodze ustawy nowelizującej z 28.07.1990 r., w wyniku której przyjęto, że kodeks ten
reguluje wyłącznie stosunki prawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami praw‐
nymi. Dalsza poważna zmiana koncepcji podmiotów prawa cywilnego, jednakże bez
zmiany w tym przepisie, nastąpiła w wyniku nowelizacji ustawą z 14.02.2003 r. o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw14. W art. 1 k.c. utrzymano do‐
tychczasowy dychotomiczny podział tych podmiotów na osoby fizyczne i osoby praw‐
ne, ale dodano art. 331 k.c., wedle którego do jednostek organizacyjnych niebędących
osobami prawnymi, którym jednak ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się

8 Por. art. 42 k.r.o., z którego wnika, że od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio do
majątku, który był nią objęty przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów
poniższych.

9 S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego..., t. I, 1985, s. 294.
10 W swym podręczniku Prawo cywilne..., 1972, s. 173–174.
11 Tak w szczególności S. Sołtysiński [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy...; S. Włodyka

[w:] Prawo spółek...; W. Pyzioł [w:] Prawo spółek..., s. 313; K. Kruczalak, Prawo handlowe..., s. 125.
12 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne..., 2015, s. 202.
13 J. Skąpski, Glosa do uchwały SN z 14.12.1990 r., III CZP 62/90, PS 1991/4, s. 80; E. Skowrońska, Glosa do

uchwaly SN z 14.12.1990 r., III CZP 62/90, PiP 1991/12, s. 119.
14 Dz.U. poz. 408.
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Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, pre-
zentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty 
ich wykładni i stosowania.
Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz 
praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym.
Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym w doktrynie i judykaturze, a także 
wskazują pożądane sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszych orzeczeń Sądu Naj-
wyższego oraz sądów powszechnych. Wartością publikacji jest również ukazanie ewolucji regulacji 
ustawowej oraz towarzyszących jej zmian poglądów doktryny i kierunków orzecznictwa.
Kolejną zaletą książki jest przejrzysty układ grafi czny, pozwalający na szybkie odnalezienie wybra-
nych fragmentów. Pozycja wyróżnia się ponadto szczegółową strukturą wewnętrzną z jednolitym 
i czytelnym podziałem zagadnień.

Magdalena Habdas − doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego 
i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach; magister (MSc) wyceny i zarządzania nieruchomościami (Sheffi  eld Hallam Uni-
versity, Wielka Brytania); magister fi lologii angielskiej; radca prawny; rzeczoznawca majątkowy; 
autorka krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, zwłaszcza 
prawa rzeczowego oraz przedsiębiorstwa.
Mariusz Fras − doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Pra-
wa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, wykładowca prawa cywilnego i ubezpieczeniowego; adwokat; autor kilkudziesię-
ciu opracowań z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz międzynarodowego prawa 
ubezpieczeń gospodarczych.

„Istotnym walorem Komentarza jest szeroka, wyczerpująca prezentacja poglądów doktrynal-
nych i stanowisk judykatury przez autorów będących wybitnymi naukowcami lub praktykami. 
Ich własne poglądy są wyrażone w sposób wyważony i przekonujący. Komentarz cechuje wysoki 
poziom precyzji języka i logiki wywodu. Ponadto, wartością dodaną do nauki jest zręczna analiza 
najnowszego orzecznictwa sądowego i jego krytyczna ocena. Stanowi to o atrakcyjności książki 
dla sędziów, innych praktyków w zawodach prawniczych, aplikantów i studentów”.

Prof. dr hab. Ewa Bagińska
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