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Słowo wstępne

Słowo wstępne

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, zawiera opracowania przygotowane 
na V Ogólnopolski Zjazd Cywilistów, zorganizowany w Poznaniu w dniach 26–27 wrześ‑
nia 2014 r� przez Katedrę Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydzia‑
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu im� Adama Mickiewicza w Poznaniu�

Tematem Zjazdu, w którym uczestniczyło ponad trzystu przedstawicieli na‑
uki polskiego prawa cywilnego, praktyki prawniczej oraz zaproszonych gości, były 
współczesne problemy prawa zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem za‑
gadnień nowej kodyfikacji poświęconej prawu obligacyjnemu� W książce udało się 
pomieścić kilkadziesiąt opracowań� W pierwszej części zamieszczamy wypowie‑
dzi poświęcone prof� dr� Zbigniewowi Radwańskiemu� Na prośbę organizatorów 
teksty te przygotowali współpracownicy i uczniowie Profesora, mistrza cywilistyki 
dla wielu pokoleń prawników, pod którego kierownictwem Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Cywilnego pracowała nad nowym kodeksem cywilnym� Pozostałe materiały 
zostały ujęte w porządku alfabetycznym i obejmują zagadnienia dotyczące niemal 
wszystkich działów zobowiązań, w tym również tematykę z pogranicza prawa rze‑
czowego oraz prawa prywatnego międzynarodowego�

Jesteśmy przekonani, że zebrane w książce artykuły stanowią znaczące osiąg‑
nięcie świetnych cywilistów, którzy w pięćdziesięciolecie uchwalenia Kodeksu cy‑
wilnego i dziesięciolecie podjęcia pierwszych prac nad nowym kodeksem cywilnym 
zabrali głos w dyskusji nad potrzebą nadania nowego kształtu polskiemu prawu 
zobowiązań� Wiele rozwiązań zaproponowanych przez autorów, ze względu na ich 
nowatorski charakter, stanowi cenny wkład w rozwój prawa cywilnego� Sądzimy, że 
artykuły zawierają dorobek badawczy, który może w najbliższym czasie kształtować 
praktykę stosowania prawa cywilnego� Wyrażamy więc nadzieję, że zbiór oddawa‑
ny właśnie do rąk Czytelników, zawierający myśli nowe, wzbogacające dotychcza‑
sową wiedzę o stosunkach zobowiązaniowych i ich normatywnej regulacji, zosta‑
nie uznany przez Czytelników za interesujący poznawczo oraz ważny praktycznie�

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomagali w organizacji V Ogól‑
nopolskiego Zjazdu Cywilistów, uczestnikom Zjazdu, moderatorom paneli zjazdo‑
wych oraz referentom i dyskutantom, w tym zwłaszcza autorom opracowań, a tak‑
że osobom, które wsparły materialnie Zjazd� Dziękujemy Wydawnictwu Wolters 
Kluwer SA za wydanie niniejszej publikacji�

Adam Olejniczak, Joanna Haberko,  
Agnieszka Pyrzyńska, Dorota Sokołowska

Poznań, październik 2014 r�





Wystąpienia poświęcone profesorowi 
Zbigniewowi Radwańskiemu
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Nowe konstrukcje w projekcie przepisów o umowach dotyczących korzystania z cudzych rzeczy…

Janina Panowicz ‑Lipska*

Nowe konstrukcje w projekcie przepisów 
o umowach dotyczących korzystania 
z cudzych rzeczy lub praw

I. Niniejsze opracowanie jest pomyślane jako łącznik między pierwszą 
częścią konferencji, poświęconą upamiętnieniu zasług Pana Profesora Zbignie‑
wa Radwańskiego dla rozwoju polskiego prawa prywatnego, a dalszym jej pro‑
gramem, skupiającym się na współczesnych zagadnieniach prawa zobowiązań�

Pod kierunkiem prof� Radwańskiego rozpoczęły się i rozwinęły prace nad 
jednym z największych przedsięwzięć Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywil‑
nego, jakim jest niewątpliwie tworzenie nowego Kodeksu cywilnego� Profesor 
przewodniczył zarazem wielu zespołom problemowym Komisji Kodyfikacyj‑
nej Prawa Cywilnego, powoływanym do przygotowania projektów poszcze‑
gólnych instytucji Kodeksu cywilnego� W 2012 r�, podczas ostatnich miesięcy 
swego życia, prof� Radwański zajmował się, w ramach prac nad nowym ko‑
deksem, m�in� problematyką części szczegółowej zobowiązań� W połowie tegoż 
roku powstał projekt przepisów regulujących umowy o korzystanie z cudzych 
rzeczy lub praw1, którego zasadnicze elementy zamierzam przedstawić� Pro‑
jekt został opracowany przez zespół Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilne‑
go w składzie: przewodniczący – prof� Zbigniew Radwański oraz członkowie: 
prof� Roman Budzinowski, dr Aneta Suchoń i prof� Janina Panowicz ‑Lipska� 
Jest zrozumiałe, że wiodąca była rola prof� Radwańskiego jako przewodniczą‑
cego zespołu i wybitnego znawcy tematu� Każdą z uwzględnionych w projekcie 
instytucji – a należą do nich: najem, dzierżawa, leasing, użyczenie – Profesor 
omawiał i analizował w swoich publikacjach2, zgłaszając także potrzebę okre‑
ślonych zmian� Jego przemyślenia dotyczące kodeksowych regulacji z tego za‑

* Janina Panowicz ‑Lipska, Uniwersytet im� Adama Mickiewicza w Poznaniu�
1 Tekst projektu w materiałach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, złożony z datą 

11 czerwca 2012 r�
2 W szczególności są to opracowania w Systemie prawa cywilnego, t� III, cz� 2, red� S� Grzybow‑

ski, Ossolineum 1976, i w Systemie Prawa Prywatnego, t� 8, red� J� Panowicz ‑Lipska, Warszawa 2004, 
2011, monografia i artykuły na temat najmu lokali, studium dotyczące leasingu�
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kresu znalazły wyraz w tekście proponowanych regulacji� Nowe rozwiązania 
zostały też wprowadzone z inicjatywy członków zespołu – przedstawicieli na‑
uki prawa cywilnego oraz prawa rolnego� Zapewne uczestnicy konferencji za‑
uważą w niektórych miejscach projektu urzeczywistnienie swoich koncepcji 
de lege ferenda – jest oczywiste, że dorobek piśmiennictwa ma zawsze w pracach 
legislacyjnych ogromne znaczenie�

Projekt stanowi rezultat pracy zespołowej i fakt, że brałam udział w jego 
tworzeniu, upoważnia mnie, jak sądzę, do zaprezentowania zawartych w nim 
unormowań� Zwrócę uwagę na ważniejsze, w mojej ocenie, nowe konstrukcje 
prawne, w kontekście współcześnie obowiązujących w Polsce regulacji� Nie in‑
formuję, kto konkretnie w głównej mierze przyczynił się do danego rozwiąza‑
nia, czyniąc jednak wyjątek, gdy był to prof� Radwański�

II. Projekt realizuje ogólną koncepcję Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cy‑
wilnego, w myśl której w strukturze nowego Kodeksu cywilnego, w tzw� czę‑
ści szczegółowej księgi poświęconej zobowiązaniom, należy wyodrębnić grupę 
umów dotyczących korzystania z cudzych rzeczy lub praw i przyjąć dla tych 
umów pewne wspólne przepisy (co pozwoli uniknąć powtórzeń, odesłań, prob‑
lemów związanych z „odpowiednim” stosowaniem przepisów regulujących 
daną umowę do innej), a następnie unormować wchodzące w grę typy umów, 
obejmujących obowiązek oddania innej osobie – odpłatnie albo nieodpłatnie – 
rzeczy lub prawa do czasowego używania� Już wcześniej zostały wymienione 
umowy, o których projekt wyraźnie stanowi� W jego uzasadnieniu znajduje się 
wyjaśnienie, dlaczego pomija się w szczególności timesharing, umowę o licen‑
cję i know‑how�

Samo stworzenie wspomnianego zestawu wspólnych przepisów stanowi 
legislacyjną nowość, natomiast cecha ta w różnym stopniu znamionuje posta‑
nowienia z tego zakresu� Na ogół uwzględniają one unormowania już przyję‑
te dla poszczególnych typów umów, a to oznacza likwidację powtórzeń bądź 
upowszechnienie jakiegoś rozwiązania w odniesieniu do grupy umów� Do za‑
gadnień wspólnych – po objaśnieniu pojęcia umowy o korzystanie z cudzej 
rzeczy lub prawa3 – projektodawcy zaliczyli: określenie sposobu korzystania, 
przyznanie korzystającemu ochrony bezwzględnej, kwestię roszczeń osób trze‑
cich kierowanych do korzystającego, zasadę solidarnej odpowiedzialności osób 
współkorzystających, kwestię zniszczenia przedmiotu, za który dający do ko‑
rzystania nie odpowiada, określenie sytuacji podmiotów, gdy korzystający od‑
daje przedmiot umowy do korzystania innej osobie, zasadę zwrotu przedmiotu 
korzystania w stanie niepogorszonym, przedawnienie roszczeń w stosunkach 
między dającym do korzystania a korzystającym�

Można zauważyć, że uogólnieniu mają podlegać zwłaszcza określone kon‑
strukcje prawne przewidziane w kodeksowej regulacji najmu, których zastoso‑

3 Oto dotyczące tego pojęcia przepisy projektu: „§ 1� Tytuł niniejszy reguluje umowy, w któ‑
rych dający do korzystania zobowiązuje się oddać korzystającemu rzecz lub prawo do korzystania 
przez czas oznaczony albo nieoznaczony� § 2� Korzystanie może być odpłatne albo nieodpłatne; 
jeżeli jest odpłatne, korzystający spełnia świadczenie w pieniądzu, chyba że w umowie postano‑
wiono inaczej� § 3� Czynsz jest świadczony okresowo, jednakże w umowie zawartej na czas ozna‑
czony można postanowić, że ma być świadczony jednorazowo”�
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wanie do innych typów umów, uwzględnianych także w projekcie, jest na grun‑
cie obowiązujących przepisów tylko „odpowiednie” (por� art� 694 i 70917 k�c�)� 
Wywołuje to niepewność co do zakresu odesłania i do rozstrzygnięć sądo‑
wych� W szczególności znane są kontrowersje i rozbieżne poglądy orzecznic‑
twa w sprawie stosowania do poddzierżawy przepisu art� 668 § 2 k�c� o roz‑
wiązaniu ex lege podnajmu najpóźniej z chwilą zakończenia stosunku najmu4� 
Proponowana regulacja ma usunąć niejasności w tym względzie� W projekcie 
wskazuje się wyraźnie, że stosunek umowny między korzystającym a osobą 
trzecią (dotyczy to np� podnajmu, poddzierżawy, użyczenia) gaśnie najpóźniej 
z chwilą zakończenia stosunku prawnego, którego stronami są dający do ko‑
rzystania i korzystający (np� najmu, dzierżawy)�

Wśród wspólnych przepisów dla wyróżnionej grupy umów zwraca uwa‑
gę postanowienie zapewniające korzystającemu ochronę bezwzględną� Projekt 
przewiduje mianowicie, że: „Po wydaniu przedmiotu umowy korzystającemu, 
do ochrony jego prawa do korzystania z tego przedmiotu stosuje się odpowied‑
nio przepisy o ochronie własności”� Jest to nawiązanie do koncepcji wyrażonej 
w art� 690 k�c�, według którego na podstawie stosowanych odpowiednio prze‑
pisów o ochronie własności jest chronione prawo najemcy do używania lokalu, 
a także do jej rozwinięcia w art� 19 ustawy z 21 czerwca 2001 r� o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst 
jedn� Dz�U� z 2014 r�, poz� 150 ze zm�), który taką ochronę przyznaje prawom loka‑
tora do używania lokalu, co dotyczy osób używających lokali na podstawie in‑
nych tytułów prawnych niż prawo własności – nie tylko najmu, lecz np� użyczenia, 
z tym że ochrona odnosi się tylko do używania lokali objętych regulacją ustawy�

W obowiązującym stanie prawnym wyłącznie określone w przywołanych 
przepisach prawa do używania lokalu korzystają z ochrony petytoryjnej, a to 
nie tylko w ocenie twórców projektu jest niewystarczające� Projekt czyni zadość 
słusznym postulatom doktryny co do stosowania przepisów o ochronie włas‑
ności do ochrony praw dzierżawcy5� Na tym jednak nie poprzestaje, odnosząc 
koncepcję ochrony petytoryjnej do wszystkich typów umów z zakresu jego re‑
gulacji� Z kolei, w odróżnieniu od pierwowzoru, ochrona ta jest według projektu 
ograniczona do sytuacji, gdy przedmiot umowy został wydany korzystającemu, 
przejął on zatem władanie nad rzeczą i tym samym ujawnił swoje do niej prawo�

Należy odnotować, że ta przesłanka ochrony znalazła się w projekcie pod 
wpływem argumentacji prof� Radwańskiego, który „odświeżył” swoją propo‑
zycję z 1961 r� dotyczącą ogłoszonego w 1960 r� projektu Kodeksu cywilnego, 
gdzie w art� 609 przyznano najemcy lokalu taką ochronę, jaka przysługuje właś‑
cicielowi6� Przepis ten został umieszczony w Kodeksie cywilnym z 1964 r� jako 
art� 690 – bez sugerowanej przez Profesora poprawki, uzależniającej bezwzględ‑

4 Za wyłączeniem jego zastosowania opowiedział się Sąd Najwyższy np� w wyrokach z 7 li‑
stopada 1997 r�, III CKN 249/97, OSN 1998, nr 3, poz� 53, i z 20 lipca 2006 r�, V CSK 200/06, OSN 2007, 
nr 4, poz� 61�

5 Zob� A� Lichorowicz, w: System Prawa Prywatnego, t� 8, red� J� Panowicz ‑Lipska, Warsza‑
wa 2011, s� 208; A� Suchoń, Prawna ochrona trwałości gospodarowania na dzierżawionych gruntach rol‑
nych, Poznań 2006, s� 95 i 264–265�

6 Z� Radwański, Najem mieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami, Warszawa 1961, s� 217�
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