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Wykaz skrótóW

akty prawne

dyrektywa 2011/83/UE – dyrektywa Parlamentu i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw 
konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i  dyrektywę 
1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę 
Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
(Dz.Urz. UE L 304 z 22.11.2011 r., s. 64)

dyrektywa 2015/2436 – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2436/UE z 16.12.2015 r. 
mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszą-
cych się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz.  UE 
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k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)
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dlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)
k.m. – ustawa z 18.09.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. z 2018 r. poz. 2175)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2.04.1997 r. (Dz.U. Nr  78, 

poz. 483 ze zm.)
konwencja paryska – Konwencja związkowa paryska z 20.03.1883 r. o ochronie własności prze-

mysłowej, przejrzana w Brukseli dnia 14.12.1900 r., w Waszyngtonie dnia 
2.06.1911 r. i  w  Hadze dnia 6.11.1925 r. (Dz.U. z  1932 r. Nr  2, poz.  8, 
zał., ze zm.)

konwencja wiedeńska – Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprze-
daży towarów, sporządzona w  Wiedniu 11.04.1980 r. (Dz.U. z  1997 r. 
Nr 45, poz. 286)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1460 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z  25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy (Dz.U. z  2017 r. 
poz. 682 ze zm.)

k.s.h. – ustawa z  15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z  2019 r. 
poz. 505 ze zm.)

nowela z 28.07.1990 r. – ustawa z 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, 
poz. 321 ze zm.)
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nowela z 14.02.2003 r. – ustawa z 14.02.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408)

nowela z 10.07.2008 r. – ustawa z 10.07.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospo-
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o.p. – ustawa z  29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z  2019 r. poz.  900 
ze zm.)

p.d.g. – ustawa z  19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr  101, 
poz. 1178 ze zm.), uchylona przez ustawę z 2.07.2004 r. o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej z wyjątkami do 1.07.2011 r.

porozumienie TRIPS – Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektu-
alnej, stanowiące załącznik do porozumienia ustanawiającego Światową 
Organizację Handlu z 15.04.1994 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143, zał. 
nr 1; Dz.Urz. WE L 336 z 23.12.1994 r., s. 214; Dz.Urz. UE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 11, t. 21, s. 305, ze zm.)

p.o.ś. – ustawa z  27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z  2019 r. 
poz. 1396 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.)
pr. bud. – ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
pr. czek. – ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 462)
pr. not. – ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.)
pr. przeds. – ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 

ze zm.)
pr. przew. – ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 ze zm.)
pr. rest. – ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243 

ze zm.)
pr. spółdz. – ustawa z  16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z  2018 r. poz.  1285 

ze zm.)
pr. stow. – ustawa z 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713 

ze zm.)
pr. weksl. – ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 160)
pr. up. – ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.)
p.w.p. – ustawa z  30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z  2017 r. 

poz. 776 ze zm.)
p.w.u.s.d. – ustawa z 2.07.2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie dzia-

łalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 ze zm.)
p.z.p. – ustawa z  29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2019 r. 

poz. 1843)
rozporządzenie 
nr 6/2002

– rozporządzenie Rady (WE) nr  6/2002 z  12.12.2001 r. w  sprawie wzorów 
wspólnotowych (Dz.Urz.  UE L  3 z  5.01.2002 r., s.  1; Dz.Urz.  UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, s. 142, ze zm.)

rozporządzenie 
nr 207/2009

– rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w sprawie znaku 
towarowego Unii Europejskiej (wersja ujednolicona: Dz.Urz.  UE L  78 
z 24.03.2009 r., s. 1)
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rozporządzenie 
nr 1151/2012

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr  1151/2012 
z 21.11.2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków 
spożywczych (Dz.U. UE L 343 z 14.12.2012 r., s. 1)

rozporządzenie 
nr 2790/1999

– rozporządzenie Komisji (WE) nr  2790/1999 z  22.12.1999 r. w  sprawie 
stosowania art.  81 ust.  3  Traktatu do kategorii porozumień wertykal-
nych i  praktyk uzgodnionych (Dz.Urz.  WE L  336 z  29.12.1999 r., s.  21; 
Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t.  1, s.  364, ze zm.), nie 
obowiązuje od 1.06.2010 r.

TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: 
Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 47)

ustawa o CEIDG – ustawa z  6.03.2018 r. o  Centralnej Ewidencji i  Informacji o  Działalności 
Gospodarczej i  Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców (Dz.U. z  2019 r. 
poz. 1291 ze zm.)

u.d.p.p. – ustawa z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)

u.d.u.r. – ustawa z  11.09.2015 r. o  działalności ubezpieczeniowej i  reasekuracyjnej 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.)

u.f. – ustawa z 6.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491)
u.f.i.z.  – ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alterna-

tywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.)
u.g.k. – ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 

ze zm.)
u.k.k. – ustawa z 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1083)
u.k.u.p. – ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pra-

cowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.), dawniej ustawa o komercja-
lizacji i prywatyzacji

u.k.w.h. – ustawa z  6.07.1982 r. o  księgach wieczystych i  hipotece (Dz.U. z  2018 r. 
poz. 1916 ze zm.)

u.l.z.b.h. – ustawa z 29.08.1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1771 ze zm.)

u.o. – ustawa z 15.01.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.)
u.o.i.f. – ustawa z  29.07.2005 r. o  obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 2286 ze zm.)
u.o.k.k. – ustawa z  16.02.2007 r. o  ochronie konkurencji i  konsumentów (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 369 ze zm.)
u.o.p. – ustawa z  29.07.2005 r. o  ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

u.o.p.n. – ustawa z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1805)

u.p.e. – ustawa z 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 
ze zm.), uchylona przez ustawę z  5.09.2016 r. o  usługach zaufania oraz 
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 162)
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u.p.p. – ustawa z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2152 ze zm.)

u.s.d.g. – ustawa z  2.07.2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2168 ze zm.), uchylona od 30.04.2018 r.
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ze zm.)

u.s.p. – ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 
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u.s.z. – ustawa z 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1543)
u.t.  – ustawa z 16.09.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370 ze zm.)
u.t.z.t.h. – ustawa z  8.03.2013 r. o  terminach zapłaty w  transakcjach handlowych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 118)
u.z.n.k. – ustawa z  16.04.1993 r. o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1010 ze zm.)
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z 2018 r. poz. 2017)
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nych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium 
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EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade As-
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ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (do 30.11.2009 r.)
FK – Finanse Komunalne
GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KPN – Krakowski Przegląd Notarialny
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
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Słowo wStępne do Siódmego wydania

Pozytywne przyjęcie podręcznika w środowisku akademickim oraz przez szeroko ro-
zumianą praktykę prawniczą i gospodarczą skłoniło do przedstawienia kolejnego, siód-
mego wydania. Stało się to ponadto konieczne ze względu na istotne i liczne zmiany 
stanu prawnego oraz wyczerpanie poprzedniego nakładu. Nowe wydanie jest zak-
tualizowane według ustawodawstwa na 1.07.2019 r. W szczególności chodzi o nowe 
uregulowanie prawa przedsiębiorców i  inwestowania w Polsce przedsiębiorców za-
granicznych oraz zmiany w każdej właściwie dziedzinie prawa gospodarczego pry-
watnego i  publicznego. Dotyczy zatem części ogólnej i  zobowiązań w  Kodeksie 
cywilnym, Kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyj-
nego, prawa papierów wartościowych, prawa własności przemysłowej oraz umów, jak 
zwłaszcza w dziedzinie turystyki (nowe uregulowanie), umowy o roboty budowlane 
i umowy ubezpieczenia z nową ustawą w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Uwagę na-
dal należy zwrócić na zmiany spowodowane prawem konsumenckim, mimo że upły-
nęło już pięć lat od uchwalenia ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014 r.; w tym 
zakresie uwagi są czynione porównawczo z poprzednią regulacją.

Uświadomienia wymaga, że z prawem cywilnym każdy z nas musi się zetknąć w ciągu 
życia wiele razy, a  jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to  także poznaje tę 
jego część, którą określa się mianem prawa gospodarczego prywatnego lub prawa 
handlowego. Każdy więc powinien zapoznać się chociaż z podstawami prawa, wokół 
którego nie tylko obracają się relacje rodzinne, zgodnie z którym zawierane i wyko-
nywane są umowy, płacone należne świadczenia, dochodzone odszkodowania, organi-
zowane przedsięwzięcia gospodarcze z angażowaniem sporych kapitałów – zwłaszcza 
przez spółki handlowe, w tym z udziałem zagranicznym – lecz także prowadzona jest 
działalność spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń i licznego grona osób fizycznych. Tym 
wszystkim zagadnieniom, włącznie z podstawami prawa rzeczowego, spadkowego, 
zobowiązań, w tym umów oraz tak dzisiaj aktualną problematyką własności prze-
mysłowej i ochrony konkurencji, jest poświęcone to opracowanie.

Układ formalny podręcznika, jego zakres tematyczny i objętość pozostały niezmie-
nione. Dokonano natomiast niezbędnych uzupełnień i zmian wynikających zwłaszcza 
z nowych regulacji prawnych oraz bardzo licznych nowelizacji ustaw i – co stało się 
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wątpliwą praktyką – niemal permanentnego wydawania ich tekstów jednolitych. Uzu-
pełniono i poprawiono także zamieszczoną na końcu podstawową bibliografię zale-
caną dla Czytelników, potrzebujących dokładniejszej wiedzy na tematy czasem tylko 
sygnalizowane w podręczniku.

Niniejsza książka jest zarysem prawa cywilnego i handlowego, a więc omówieniem 
w stopniu podstawowym ogółu zagadnień ważnych dla obrotu prywatnoprawnego. 
Ma ona za zadanie zaznajomienie Czytelnika z podmiotami prawa cywilnego i ich sto-
sunkami prawnymi w obrocie powszechnym i gospodarczym (handlowym), w tym z rela-
cjami między przedsiębiorcami oraz między nimi a konsumentami (obrót konsumencki). 
Podręcznik może służyć prawnikom i administratywistom do łatwego zweryfikowania 
posiadanych wiadomości, zwłaszcza co do aktualności regulacji prawnych w wyjątkowo 
szybko zmieniającym się systemie prawa, a dotyczy to obecnie również prawa cywilnego 
i obrotu gospodarczego. Konieczność zmian tylko częściowo obecnie wynika z rozwoju 
prawa Unii Europejskiej i dostosowywania do niego prawa polskiego; wiele zmian wpro-
wadza się pochopnie, często niepotrzebnie, a jakość legislacji stała się bardzo niska.

Założeniem autorów było opracowanie podręcznika przeznaczonego głównie dla nie-
prawników: studentów administracji, ekonomii, zarządzania, finansów, bankowości, 
ubezpieczeń gospodarczych itd. na poziomie magisterskim i licencjackim. Treść tej 
książki powinna być szczególnie przydatna dla słuchaczy studiów podyplomowych 
w ramach przedmiotu „Podstawy (zarys) prawa cywilnego i/lub handlowego (gospo-
darczego prywatnego)”, zwłaszcza na wydziałach prawa, administracji, ekonomii 
i zarządzania. Powinna również zainteresować praktyków, członków organów zarzą-
dzających firmami i rad nadzorczych, kierowników działów handlowych i marketin-
gowych, ekonomistów, pracowników banków i  instytucji finansowych, funkcjona-
riuszy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, podmioty indywidualnie 
zajmujące się działalnością gospodarczą, a także licznych menedżerów w przedsię-
biorstwach, spółdzielniach, spółkach handlowych oraz prowadzących działalność 
gospodarczą w fundacjach i stowarzyszeniach.

Dla działających w Polsce licznych firm zagranicznych, w tym osób zagranicznych pro-
wadzących indywidualną działalność gospodarczą, oraz przedsiębiorców zagranicz-
nych i  ich przedstawicieli z pewnością przydatne będzie poznanie przystępnie przed-
stawionego zarysu polskiego systemu prawnego, będącego wprawdzie dzisiaj częścią 
prawa Unii Europejskiej, ale w zakresie prawa prywatnego mającego samodzielny wyraz 
i bogatą własną tradycję. Zwraca uwagę uchwalenie w 2018 r. nowej ustawy dotyczącej 
osób zagranicznych inwestujących w Polsce, „wyjętej” z dotychczasowego jednolitego 
uregulowania prowadzenia przedsiębiorczości w naszym kraju oraz zmian w Kodeksie 
spółek handlowych i uchwalenie w 2019 r. przepisów o prostej spółce akcyjnej (PSA).

Akademicki charakter podręcznika przejawia się w sposobie prezentacji poszczególnych 
zagadnień – ze względu na krąg adresatów ograniczono do minimum dyskusje teore-
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tyczne, wskazano jednak w wielu miejscach podstawowe piśmiennictwo i znaczniejsze 
orzeczenia sądowe. To umożliwia łatwe znalezienie dokładniejszych objaśnień oraz po-
znanie praktyki stosowania prawa.

Wszyscy autorzy mają wieloletnie doświadczenia dydaktyczne na kierunku prawa oraz 
pozaprawniczych kierunkach studiów na Uniwersytecie Łódzkim, a  także na innych 
państwowych wyższych uczelniach w  Polsce. Prowadzą również gościnnie wykłady 
i szkolenia na aplikacjach prawniczych i dla praktyków prawa. Są wśród autorów także 
długoletni praktycy: sędziowie, adwokaci i  radcy prawni. To miało wpływ na zakres 
podręcznika, podzielonego tematycznie na 20 rozdziałów, w tym: część ogólną prawa 
cywilnego (podmioty prawa, przedmiot stosunku cywilnoprawnego, prawo podmio-
towe, czynności prawne, przedstawicielstwo i pełnomocnictwo); prawo rzeczowe i spad-
kowe, zobowiązania wraz z przedawnieniem roszczeń, zabezpieczeniem wykonania 
zobowiązań, odpowiedzialnością odszkodowawczą i licznymi umowami; prawo papie-
rów wartościowych oraz prawo własności przemysłowej i ochrona przed nieuczciwą 
konkurencją. W pierwszej części podręcznika zostały omówione zasady działalności 
gospodarczej przedsiębiorców i nowe, kolejne pojęcie przedsiębiorcy oraz regulacja 
przedsiębiorców zagranicznych, nadal pewne novum jakim jest restrukturyzacja przed-
siębiorców, z bardziej szczegółowym zaprezentowaniem spółek handlowych, a  także 
upadłości przedsiębiorców. W całym toku wywodów zostały poruszone niezbędne 
kwestie z  zakresu prawa gospodarczego publicznego, jeżeli wywierają bezpośredni 
wpływ na stosunki prywatnoprawne lub są z nimi związane.

Stan prawny zaktualizowany na 1.07.2019 r.

W imieniu zespołu autorów 
prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner 

Sędzia Sądu Najwyższego
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Rozdział pierwszy

wprowadzenie do prawa cywilnego 
i handlowego Wojciech j. KatneR

1. Prawo cywilne a prawo handlowe.  
Prawo gospodarcze publiczne i prawo prywatne

#cechy prawa cywilnego i prawa handlowego#1. Prawo cywilne jest podstawową dziedziną prawa prywatnego, a  więc 
prawa, które cechuje się równorzędnością podmiotów występujących w obro-
cie, z założenia reprezentujących własne interesy i własne mienie. Prawo han-
dlowe tradycyjnie jest częścią prawa cywilnego, opiera się bowiem na takiej 
samej metodzie regulowania stosunków społecznych, jaka jest właściwa dla 
tego prawa (zob. pkt 2 tego rozdziału). Wyróżnienie prawa handlowego wy-
nika głównie z kwalifikacji podmiotów, którymi są przedsiębiorcy (dawniej 
kupcy, podmioty gospodarcze) występujący po obu stronach stosunku praw-
nego lub po jednej jego stronie. Mówi się wówczas o czynnościach handlo-
wych, czyli umowach zawieranych w obrocie gospodarczym (handlowym) 
(zob. pkt 4 teza 2 tego rozdziału). Prawo handlowe poświęca też wiele uwagi 
przepisom o  charakterze ustrojowym, tzn.  dotyczącym powstania, funk-
cjonowania, struktury organizacyjnej i ustania różnych postaci prawnych 
przedsiębiorców. Dawniej mówiło się, że prawo handlowe to prawo stanu ku-
pieckiego, dzisiaj lepiej nazwać je prawem gospodarczym prywatnym. Składa 
się na nie prawo przedsiębiorców oraz prawo obrotu gospodarczego, nazywa-
nego pod rządem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.06.1934 r. 
– Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) czynnościami handlo-
wymi albo obrotem handlowym.

Dziedzin prawa nie wyodrębnia się ze względu na usytuowanie przepisów, 
lecz z uwagi na ich wspólne cechy. Dlatego do prawa cywilnego zalicza się 
działy prawa znajdujące się poza ustawą z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i mające własne ustawy, jak właśnie ta część prawa 
handlowego, która dotyczy prawa spółek handlowych (dzisiejsza ustawa 
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z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.), 
prawo ubezpieczeniowe, przewozowe, papierów wartościowych, prawo mię-
dzynarodowe prywatne, prawo własności przemysłowej i inne.

Wyobrażenie o odrębności prawa handlowego w Polsce ukształtowało się 
ze względu na powstanie, na wzór kodyfikacji niemieckiej, odrębnego ko-
deksu handlowego (z 1934 r.), obok pierwszej części przygotowywanej unifi-
kacji prawa cywilnego, jaką było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospoli-
tej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.). Losy 
tych regulacji, zwłaszcza zaś uchwalenie ustaw unifikujących kolejne działy 
prawa cywilnego w 1946 r., a następnie powstanie – obok Kodeksu cywilnego 
– regulacji prawnych właściwych dla gospodarki uspołecznionej, pogłębiły – 
jak się zdawało – rozdzielenie prawa cywilnego i prawa handlowego. Uchy-
lenie od 1965 r. Kodeksu handlowego, z obszernymi wprawdzie wyjątkami 
dotyczącymi spółek handlowych (art. VI ustawy z 23.04.1964 r. – Przepisy 
wprowadzające Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), spowodowało 
wszczęcie dyskusji na temat jedności prawa cywilnego ze względu na odrębną 
regulację prawną stosunków w obrocie powszechnym (prywatnym) i gospo-
darczym (między jednostkami gospodarki uspołecznionej funkcjonującymi 
do zmian ustrojowych w Polsce w latach 1989–1990).

#jedność prawa cywilnego# 2. Udało się obronić przeważające stanowisko w doktrynie i orzecznictwie 
co do jednolitego prawa cywilnego dla ogółu stosunków prawnych doty-
czących podmiotów prawa cywilnego, w  tym stosunków gospodarczych. 
Zdecydowało o tym posłużenie się metodą cywilistyczną regulacji prawnej, 
a więc oparcie jej na równości prawnej podmiotów w stosunku prawnym 
(np. w umowie). Wraz ze zmianami ustrojowymi po 1989 r. straciło znacze-
nie wyróżnienie typów własności podmiotów prawa, które uzyskały jedna-
kowy status w obrocie gospodarczym, niezależnie od tego, czy reprezentują 
własność państwową, komunalną czy prywatną osób fizycznych lub praw-
nych1.

Twierdzenie o jedności prawa cywilnego umocniły przepisy Kodeksu spółek 
handlowych, który w art. 2 zawiera wyraźne stwierdzenie, że w sprawach 
dotyczących spółek handlowych, nieuregulowanych przez ten kodeks, sto-
suje się wprost, a w pewnych tylko okolicznościach – odpowiednio, przepisy 
Kodeksu cywilnego.

1 Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warsza-
wa 2000, s. 25 i n.; Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015, 
rozdział  I  i  II; M. Safjan [w:]  System Prawa Prywatnego, t.  1, Prawo cywilne – część ogólna, 
red. M. Safjan, Warszawa 2012, rozdział II, § 2 i 3.
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#prawo publiczne a prawo prywatne#3. Przez całe lata zarzucony był podział prawa na publiczne i  prywatne. 
W nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej nieraz się do tego roz-
różnienia powraca, uznając sferę prawa prywatnego za poddaną szczególnej 
ochronie przed ingerencją państwa, jego organów, a nawet poprzez przepisy 
o charakterze nakazów lub zakazów różnego rodzaju zachowań w stosun-
kach międzyludzkich i w obrocie gospodarczym. Do prawa prywatnego na-
leży prawo cywilne ze wszystkimi swoimi działami oraz prawo pracy, prawo 
na dobrach niematerialnych i prawo rolne, natomiast prawo publiczne to 
prawo konstytucyjne, administracyjne, finansowe, karne, międzynarodowe 
publiczne, publiczne gospodarcze (ochrona konkurencji, prawo antymono-
polowe) itp.

2. Istota prawa cywilnego. stosunek cywilnoprawny

#istota prawa cywilnego#1. Prawo cywilne jest gałęzią prawa, która reguluje stosunki społeczne i go-
spodarcze występujące pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Gdy 
mówi się o cywilistycznej metodzie regulacji prawnej, to ma się na myśli 
równorzędność prawną podmiotów (osób fizycznych i  prawnych), które 
wykonują względem siebie i  innych podmiotów (zwanych ogólnie osobami 
trzecimi) przypadające im uprawnienia i obowiązki. Źródła tych uprawnień 
i obowiązków mogą być różne, choć najbardziej charakterystyczne dla prawa 
cywilnego są wola podmiotu i oświadczenie tej woli w celu wywołania okreś-
lonych skutków prawnych. Skutki te, o  czym dalej będzie mowa dokład-
niej, polegają na powstaniu, zmianie lub ustaniu stosunku cywilnoprawnego, 
a więc regulowanego przez prawo cywilne.

Między podmiotami prawa cywilnego nie ma stosunku nadrzędności, właści-
wego np. prawu administracyjnemu (relacja między organem administracyj-
nym a petentem) lub prawu karnemu (relacja między oskarżycielem a oskar-
żonym lub skazanym). Wskazana nierówność cechuje wspomniane wyżej 
prawo publiczne (uczestnikiem obrotu prawnego po jednej stronie jest organ 
władzy lub administracji państwowej albo samorządowej). Równość podmio-
tów, będącą cechą prawa cywilnego, a więc prawa prywatnego, potwierdza 
art. 1 k.c., który stanowi, że kodeks ten reguluje stosunki cywilnoprawne 
między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Stosunki te mają charakter 
majątkowy i niemajątkowy, chociaż przeważają stosunki majątkowe. To właś-
nie prawie wyłącznie o nich będzie mowa w części szczegółowej podręcznika, 
ponieważ dominują one, co zrozumiałe, w obrocie gospodarczym.

#zakres prawa cywilnego# 2. Swoim zakresem prawo cywilne obejmuje ogólne zagadnienia podmiotów 
prawa i czynności prawnych, problematykę praw rzeczowych, zobowiązań, 
prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa na dobrach niematerialnych 
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W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, 
w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie rosz-
czeń, ustrój i funkcjonowanie przedsiębiorców (zwłaszcza prawo spółek handlowych), 
zarys prawa rzeczowego (własność, inne prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), 
zobowiązania (m.in. umowy handlowe, odpowiedzialność odszkodowawcza), podsta-
wy prawa spadkowego, prawa papierów wartościowych, zabezpieczenia wierzytelności 
i prawa własności przemysłowej (w tym znaki towarowe, patenty) oraz zwalczanie nie-
uczciwej konkurencji.

W siódmym wydaniu szczegółowo przedstawiono:
− zmiany w Kodeksie cywilnym, w tym kwestię prokury, oraz w Kodeksie spółek handlo-

wych, łącznie z prostą spółką akcyjną (PSA), 
− nowe prawo przedsiębiorców w Polsce (krajowych i zagranicznych),
− zmiany w prawie rzeczowym i spadkowym, w tym zarząd sukcesyjny przedsiębior-

stwem po śmierci przedsiębiorcy,
− nowe regulacje w zakresie prawa umów handlowych. 

Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie wykonują 
zawody adwokata lub radcy prawnego. Redaktor naukowy i współautor podręcznika jest 
sędzią Sądu Najwyższego. Wpłynęło to na wybór zawartej w książce problematyki i spo-
sób jej prezentacji, łączący teorię z praktyką prawniczą i gospodarczą.

Publikacja została nagrodzona w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki 2007 roku.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów administracji, zarządzania, 
ekonomii, finansów i bankowości oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Będzie uży-
teczna dla studentów prawa i prawników w powtórzeniu podstawowych zagadnień pra-
wa cywilnego i handlowego, a także w poznaniu wielu nowych przepisów i rozwiązań 
prawnych. Opracowanie powinno służyć codzienną pomocą również szerokiemu gronu 
praktyków gospodarczych.
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