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W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, 
w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, ustrój 
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oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

W ósmym wydaniu uwzględniono:
•  nowe regulacje w obszarze spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

obowiązujących od 1.07.2021 r. dotyczących nowego typu spółki − prostej spółki akcyjnej;
•  zmiany w prawie papierów wartościowych zmierzające do dematerializacji akcji;
•  wprowadzenie obowiązku dokonywania czynności w rejestrach KRS wyłącznie w formie 
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•  nowe wysokości odsetek z tytułu płatności pieniężnych, a od lipca 2021 r. – odsetek ustawo-
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•  nowe regulacje wprowadzone ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
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wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Autorzy publikacji są wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego i jednocześnie wykonują zawody 
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tów prawa i prawników w powtórzeniu podstawowych zagadnień prawa 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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SŁOWO WSTĘPNE DO ÓSMEGO WYDANIA

Zmiany legislacyjne oraz rozwój orzecznictwa i doktryny, przy jednoczesnej bardzo 
pozytywnej opinii o podręczniku w środowisku akademickim oraz wśród szeroko 
rozumianej praktyki prawniczej i gospodarczej skłoniły do opracowania kolejnego, 
ósmego już wydania. Nowe wydanie jest zaktualizowane według ustawodawstwa na 
1.07.2021 r. Zmiany uregulowań prawnych dotyczą prawie każdej dziedziny prawa 
gospodarczego prywatnego i publicznego. Odnoszą się zatem do Kodeksu cywilnego, 
Kodeksu spółek handlowych, prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjne-
go, prawa papierów wartościowych, prawa własności przemysłowej oraz umów 
w obrocie gospodarczym. Nadal na uwagę zasługują zmiany spowodowane prawem 
konsumenckim, i mimo że upłynęło już siedem lat od uchwalenia ustawy o prawach 
konsumenta z 2014 r., wyjaśnienia wymagają prawa i obowiązki stron umów z udziałem 
konsumenta, w porównaniu z obrotem powszechnym i gospodarczym sensu stricto; 
dlatego w tym zakresie zachowane zostało – choć skrótowe – porównanie z wcześniej-
szym unormowaniem.

Z trudem dociera do świadomości ogółu uczestników obrotu, że z prawem cywilnym 
każdy z nas musi się zetknąć w ciągu swojego 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 powinien więc zapoznać się 
chociaż z podstawami prawa, wokół którego nie tylko obracają się relacje rodzinne, 
a zgodnie z którym zawierane i wykonywane są umowy, płacone należne świadczenia, 
dochodzone odszkodowania, organizowane przedsięwzięcia gospodarcze z angażo-
waniem sporych kapitałów – zwłaszcza przez spółki handlowe, w tym z udziałem 
zagranicznym – lecz także prowadzona jest działalność spółdzielni, fundacji, stowa-
rzyszeń i  licznego grona osób fizycznych. Tym wszystkim zagadnieniom, włącznie 
z podstawami prawa rzeczowego, spadkowego, zobowiązań, w tym umów oraz tak 
dzisiaj aktualną problematyką własności przemysłowej 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 zwłasz-
cza z nowych regulacji prawnych oraz bardzo licznych nowelizacji ustaw i – co stało 
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się wątpliwą praktyką – niemal permanentnego wydawania ich tekstów jednolitych. 
Uzupełniono i poprawiono także zamieszczoną na końcu podstawową bibliografię 
zalecaną dla Czytelników potrzebujących dokładniejszej wiedzy na tematy czasem tylko 
sygnalizowane w podręczniku oraz w założeniu w skromnych przypisach, będących 
raczej wskazówką do dokładniejszych opracowań.

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 
stosunkami prawnymi w obrocie powszechnym i gospodarczym (handlowym), w tym 
z relacjami między przedsiębiorcami oraz między nimi a konsumentami (obrót konsu-
mencki). Podręcznik może służyć prawnikom i administratywistom do łatwego zwe-
ryfikowania posiadanych wiadomości, zwłaszcza co do aktualności regulacji prawnych 
w wyjątkowo szybko zmieniającym się systemie prawa, a dotyczy to obecnie również 
prawa cywilnego i prywatnego obrotu gospodarczego. Konieczność zmian tylko częś-
ciowo wynika obecnie z rozwoju prawa Unii Europejskiej i dostosowywania do niego 
prawa polskiego; wiele zmian wprowadza się pochopnie, często niepotrzebnie, a jakość 
legislacji nadal jest 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 przedmiotów: „Podstawy prawa cywilnego i/lub handlowego (gospodarcze-
go prywatnego)”, „Prawo spółek”, „Prawo umów gospodarczych”, „Prawo własności 
przemysłowej” i „Prawo konkurencji”, zwłaszcza na wydziałach prawa, administracji, 
ekonomii i zarządzania. Powinna również zainteresować praktyków, członków orga-
nów zarządzających firmami i rad nadzorczych, kierowników działów handlowych 
i marketingowych, ekonomistów, pracowników banków i instytucji finansowych, 
funkcjonariuszy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, podmioty in-
dywidualnie zajmujące się działalnością gospodarczą, a także licznych menedżerów 
w przedsiębiorstwach, spółdzielniach, spółkach handlowych oraz prowadzących 
działalność gospodarczą fundacjach i stowarzyszeniach.

Dla działających w Polsce licznych firm zagranicznych, w tym osób zagranicznych 
prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, oraz przedsiębiorców za-
granicznych i ich przedstawicieli z pewnością przydatne będzie poznanie przystępnie 
przedstawionego 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 obowiązywanie od 30 kwietnia 2018 r. 
nowej ustawy dotyczącej osób zagranicznych inwestujących w Polsce, „wyjętej” z po-
przedniego jednolitego uregulowania prowadzenia przedsiębiorczości w naszym kraju 
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oraz zmian w Kodeksie spółek handlowych i uchwalenie przepisów o nowym rodzaju 
spółki kapitałowej – prostej spółce akcyjnej (P.S.A.), których wejście w życie zostało 
przesunięte do 1 lipca 2021 r.

Uwagę zwraca swoista rewolucja w prawie papierów wartościowych w kierunku 
ich dematerializacji. Od marca 2021 r. dotyczy to w szczególności akcji i zostało 
w tym wydaniu podręcznika uwzględnione w części odnoszącej się do spółki akcyjnej 
oraz w części omawiającej w zarysie problematykę papierów wartościowych. Podobnie 
mocno można ocenić obowiązek dokonywania od 1.07.2021 r. wszystkich czynności 
w rejestrach KRS wyłącznie w formie elektronicznej; dotyczy to również prowadzenia 
akt rejestrowych podmiotów wpisanych do KRS.

Od maja 2020 r. obowiązują nowe wysokości odsetek z tytułu płatności pieniężnych, 
a od lipca 2021 r. – odsetek ustawowych za opóźnienie płatności w transakcjach 
handlowych.

Osobnej wzmianki wymaga szczególna regulacja (oby jak najkrócej aktualna) doty-
cząca pandemii COVID-19 trwającej w latach 2020–2021, spowodowanej wirusem 
SARS-CoV-2, zwłaszcza zawarta w ustawie z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z wie-
loma zmianami z 2020 i 2021 r.). Ustawa ma charakter kompleksowy, dotycząc bardzo 
wielu dziedzin życia i zmian w licznych ustawach.

Wszyscy autorzy mają wieloletnie doświadczenia dydaktyczne na kierunku prawa 
oraz na pozaprawniczych kierunkach studiów na Uniwersytecie Łódzkim, a także na 
innych państwowych wyższych uczelniach w Polsce. Prowadzą również gościnnie wy-
kłady i szkolenia na aplikacjach prawniczych i dla praktyków prawa. Są wśród autorów 
także długoletni praktycy: sędziowie, adwokaci i radcowie prawni. To miało wpływ na 
zakres podręcznika, podzielonego tematycznie na 20 rozdziałów, w tym: część ogólną 
prawa cywilnego (podmioty prawa, przedmiot stosunku cywilnoprawnego, prawo 
podmiotowe, czynności prawne, przedstawicielstwo i pełnomocnictwo); prawo rze-
czowe i spadkowe, zobowiązania wraz z przedawnieniem roszczeń, zabezpieczeniem 
wykonania zobowiązań, odpowiedzialnością odszkodowawczą i licznymi umowami; 
prawo papierów wartościowych oraz prawo własności przemysłowej i ochrona przed 
nieuczciwą konkurencją. W pierwszej części podręcznika zostały omówione zasady 
działalności gospodarczej przedsiębiorców i wprowadzone w ustawie – Prawo przed-
siębiorców kolejne pojęcie przedsiębiorcy, a także unormowanie prawne przedsiębiorców 
zagranicznych. Bardziej szczegółowo zaprezentowane zostały spółki handlowe, jako 
najważniejsi przedsiębiorcy, a także upadłość przedsiębiorców i ich restrukturyza-
cja. W całym toku wywodów zostały poruszone niezbędne kwestie z zakresu prawa 
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gospodarczego publicznego, jeżeli wywierają bezpośredni wpływ na stosunki prywat-
noprawne lub są z nimi związane.

Akademicki charakter podręcznika przejawia się w sposobie prezentacji poszczególnych 
zagadnień – ze względu na krąg adresatów ograniczono do minimum dyskusje teore-
tyczne, wskazano jednak w wielu miejscach podstawowe piśmiennictwo i znaczniejsze 
orzeczenia sądowe. To umożliwia łatwe znalezienie dokładniejszych objaśnień oraz 
poznanie praktyki stosowania prawa. Rolę taką pełni również wspomniana bibliografia, 
znajdująca się na końcu. Rozwinięcie zagadnień, z przeznaczeniem już głównie dla śro-
dowiska prawniczego, stanowi podręcznik Prawo gospodarcze i handlowe (podręcznik 
akademicki), pod red. W.J. Katnera, wyd. 3, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020.

Stan prawny zaktualizowano na 1.07.2021 r.

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

sędzia Sądu Najwyższego w st. spocz.
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Rozdział pierwszy

WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO 
I HANDLOWEGO

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

1. Prawo cywilne jest podstawową dziedziną prawa prywatnego, a więc pra-
wa, które cechuje się równorzędnością podmiotów występujących w obrocie, 
z założenia reprezentujących własne interesy i własne mienie. Prawo handlowe 
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 wynika 
głównie z kwalifikacji podmiotów, którymi są przedsiębiorcy (dawniej kupcy, 
podmioty gospodarcze) występujący po obu stronach stosunku prawnego lub 
po jednej jego stronie. Mówi się wówczas o czynnościach handlowych, czyli 
głównie o umowach zawieranych w obrocie gospodarczym (handlowym) (zob. 
pkt 4 teza 2 tego rozdziału). Prawo handlowe poświęca też wiele uwagi przepi-
som o charakterze ustrojowym, tzn. dotyczącym powstania, funkcjonowania, 
struktury organizacyjnej i ustania różnych postaci prawnych przedsiębiorców. 
Dawniej mówiło się, że prawo handlowe to prawo stanu kupieckiego, dzisiaj 
lepiej nazwać je prawem gospodarczym prywatnym. Składa się na nie prawo 
przedsiębiorców oraz prawo obrotu gospodarczego, nazywanego pod rządem 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.06.1934 r. – Kodeks handlo-
wy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) czynnościami handlowymi 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 i mające 
własne ustawy, jak właśnie ta część prawa handlowego, która dotyczy spółek 
handlowych (dzisiejsza ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych), 

cechy prawa 
cywilnego 
i prawa handlo-
wego
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prawo ubezpieczeniowe, prawo przewozowe, prawo papierów wartościowych, 
prawo międzynarodowe prywatne, prawo własności przemysłowej i inne.

Wyobrażenie o odrębności prawa handlowego w Polsce ukształtowało się 
ze względu na powstanie, na wzór kodyfikacji niemieckiej, odrębnego kodeksu 
handlowego (z 1934 r.), obok pierwszej części przygotowywanej unifikacji prawa 
cywilnego, jaką było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 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 praw-
nych właściwych dla gospodarki uspołecznionej, pogłębiły – jak się zdawało 
– rozdzielenie prawa cywilnego i prawa handlowego. Uchylenie od 1965 r. 
Kodeksu handlowego, z obszernymi wprawdzie wyjątkami dotyczącymi spółek 
handlowych (art. VI ustawy z 23.04.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks 
cywilny), spowodowało wszczęcie dyskusji na temat jedności prawa cywilnego 
ze względu na odrębną regulację prawną stosunków w obrocie powszechnym 
(prywatnym) i gospodarczym (między jednostkami gospodarki uspołecznionej 
funkcjonującymi do zmian ustrojowych w Polsce w latach 1989–1990).

2. Udało się obronić przeważające stanowisko w doktrynie i orzecznictwie co 
do jednolitego prawa cywilnego dla ogółu stosunków prawnych dotyczących 
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 znaczenie wyróżnienie ty-
pów własności podmiotów prawa, które uzyskały jednakowy status w obrocie 
gospodarczym, niezależnie od tego, czy reprezentują własność państwową, 
komunalną, czy też własność prywatną osób fizycznych lub prawnych1.

Twierdzenie o jedności prawa cywilnego umocniły przepisy Kodeksu spółek 
handlowych, który w art. 2 zawiera wyraźne stwierdzenie, że w sprawach do-
tyczących spółek handlowych, nieuregulowanych przez ten kodeks, stosuje się 
wprost, a w pewnych tylko okolicznościach – odpowiednio, przepisy Kodeksu 
cywilnego2.

1  Zob. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 
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; W.J. Katner, Zasada jedności prawa cywilnego a współczesny 
zakres podmiotowo-przedmiotowy stosunków handlowych [w:] Prawo handlowe. Między teorią, 
praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, 
red. P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, E. Zielińska, M. Żaba, Warszawa 2019, s. 45 i n.

2  Por. W. Popiołek, „Spółki prawa handlowego”, czyli spółki prawa, którego nie ma [w:] Sto lat 
polskiego prawa handlowego,. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, 

zasada jedności 
prawa cywilnego
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3. Przez całe lata zarzucony był podział prawa na publiczne i prywatne. W no-
wej rzeczywistości politycznej i gospodarczej nieraz się do tego rozróżnienia 
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 stosunkach międzyludz-
kich i w obrocie gospodarczym. Do prawa prywatnego należy prawo cywilne 
ze wszystkimi swoimi działami oraz prawo pracy, prawo na dobrach niema-
terialnych i prawo rolne, natomiast prawo publiczne to prawo konstytucyjne, 
administracyjne, finansowe, karne, międzynarodowe publiczne, publiczne go-
spodarcze (ochrona konkurencji, prawo antymonopolowe) itp.

2. Istota prawa cywilnego. Stosunek cywilnoprawny 

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 rów-
norzędność 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 określonych skutków 
prawnych. Skutki te, o czym dalej będzie mowa dokładniej, polegają na po-
wstaniu, zmianie lub ustaniu stosunku cywilnoprawnego, a więc regulowanego 
przez prawo cywilne.

Między podmiotami prawa cywilnego nie ma stosunku nadrzędności, właściwe-
go np. prawu administracyjnemu (relacja między organem administracyjnym 
a petentem) lub prawu karnemu (relacja między oskarżycielem a oskarżonym 
lub skazanym). Wskazana nierówność cechuje wspomniane wyżej prawo pub-
liczne (uczestnikiem obrotu prawnego po jednej stronie jest organ władzy lub 
administracji państwowej albo samorządowej). Równość podmiotów, będącą 
cechą prawa cywilnego, a więc prawa prywatnego, potwierdza art. 1 k.c., który 
stanowi, że kodeks ten reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fi-
zycznymi i osobami prawnymi. Stosunki te mają charakter majątkowy i niema-
jątkowy, chociaż przeważają stosunki majątkowe. To właśnie prawie wyłącznie 
o nich będzie mowa w części szczegółowej podręcznika, ponieważ dominują 
one, co zrozumiałe, w obrocie gospodarczym.

2. Swoim zakresem prawo cywilne obejmuje ogólne zagadnienia podmiotów 
prawa i czynności prawnych, problematykę praw rzeczowych, zobowiązań, 

t. III, red. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Warszawa 2021, s. 42 i n.
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prawa spadkowego, prawa rodzinnego i prawa na dobrach niematerialnych 
(autorskiego, własności przemysłowej). Występują też oddzielne działy prawa 
o charakterze kompleksowym, jak prawo górnicze, wodne, ochrony środowiska, 
budowlane i wiele innych, w których znajdujemy normy cywilnoprawne obok 
administracyjnoprawnych i coraz częściej – karnych. Mimo różnych zastrzeżeń 
do tej grupy należy też zaliczyć przepisy regulujące stosunki prawne w rolni-
ctwie, bliskie w swojej istocie prawu cywilnemu, ale z wieloma odniesieniami 
publicznoprawnymi3.

3. Stosunek cywilnoprawny jest stosunkiem prawnym normowanym przez 
prawo cywilne. To dalekie od precyzji określenie jest wyjaśniane przez swo-
je składniki. Elementami (składnikami) stosunku cywilnoprawnego są jego 
podmioty, przedmiot i treść. Podmiotami są osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, ale którym usta-
wodawca przyznał zdolność prawną zgodnie z regułą wyrażoną przez art. 331 
§ 1 k.c. Przedmiotem stosunku cywilnoprawnego jest wszystko to, czego do-
tyczy ten stosunek (umowa, czynność jednostronna), a więc rzeczy i dobra 
niebędące rzeczami, ale występujące w obrocie prawnym, na które prawo jest 
nakierowane, np. utwory chronione przez prawo autorskie. Treścią stosunku 
cywilnoprawnego są prawa i obowiązki podmiotów4.

3. Zasady prawa cywilnego 

1. Podstawową i już wspominaną zasadą prawa cywilnego jest równorzędność 
prawna podmiotów, w tym szczególnie stron występujących w stosunku cywil-
noprawnym. Zasadą jest też swoboda (wolność) umów, czyli możliwość zdecy-
dowania o zawarciu umowy, wyborze stron, określeniu treści i formy umowy. 
Znakomita większość norm Kodeksu cywilnego i innych ustaw jako źródeł 
prawa cywilnego i handlowego ma charakter względnie obowiązujący, a więc 
mają one zastosowanie wtedy, gdy strony inaczej nie postanowią. To kolejna 
zasada prawa cywilnego. Wreszcie, wykonywanie uprawnień podmiotów jest 
poddane ocenie z punktu widzenia zasad dobrych obyczajów, nazywanych nadal 
w przepisach Kodeksu cywilnego zasadami współżycia społecznego (zwłaszcza 
art. 5 k.c.), i zasad dobrej wiary, którą się nawet domniemywa (art. 7 k.c.)5.

2. Powyższe zasady, podstawowe dla prawa cywilnego, które są uzupełnione 
jeszcze zasadami właściwymi dla poszczególnych działów tego prawa, spina za-

3  M. Safjan [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, red. M. Safjan, rozdział II, § 4.
4  Bliżej Z. Banaszczyk [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1, red. M. Safjan, rozdział XII.
5  Zob. na temat dawnych i obecnych zasad prawa cywilnego A. Szpunar, Wprowadzenie 

[w:] Kodeks cywilny i inne akty prawne, Warszawa 2001, s. XV–XXII.
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sada jedności prawa cywilnego, ujmowana jako jednolitość prawa regulującego 
stosunki cywilnoprawne między wszystkimi wymienionymi podmiotami prawa, 
bez względu na to, czy chodzi o relacje w obrocie gospodarczym, konsumenckim 
czy powszechnym (zob. niżej).

4. Zasady prawa handlowego (gospodarczego 
prywatnego). Obrót gospodarczy, obrót 
konsumencki, obrót powszechny

1. Posługując się najpierw przepisami ustawy z 19.11.1999 r. – Prawo działalno-
ści gospodarczej oraz następnie – ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej, do zasad typowych dla obrotu gospodarczego (handlowego), 
oprócz wymienionych wcześniej zasad prawa cywilnego, należy jeszcze za-
liczyć: zasadę równości prawnej przedsiębiorców (bez względu na wybraną 
formę prawną i typ własności), zasadę uczciwości i dobrych obyczajów (kiedyś 
zwanych obyczajami kupieckimi) oraz zasadę ochrony słusznych interesów 
konsumentów.

Ponadto w ustawie – Prawo przedsiębiorców pojawiły się nowe zasady, które są 
raczej hasłami lub postulatami ustawodawcy, jak zasada poszanowania przez 
przedsiębiorcę słusznych interesów innych przedsiębiorców (art. 9), zasada 
zaufania organu administracji publicznej do przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1), za-
sada pewności prawa (art. 14), zasada rozstrzygania przez organ administracji 
publicznej wątpliwości prawnych na korzyść przedsiębiorcy (in dubio pro liber-
tate, art. 11 ust. 1). Za nadal aktualne powinno się też uważać zasady-postulaty, 
wyrażone już w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r., jak 
np. załatwianie spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki, współdziałanie 
administracji publicznej z organizacjami pracodawców, pracowników oraz 
z samorządem zawodowym i gospodarczym, a także stwarzanie korzystnych 
warunków działalności małych i średnich przedsiębiorców. Większość tych 
postulatów odżyła w warunkach kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19 
w latach 2020–2021.

Na podstawie wcześniejszej ustawy z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej 
wymieniano jeszcze zasadę: „co nie jest zabronione, jest dozwolone”. Było to 
fałszywe rozumienie prawa cywilnego (i gospodarczego), w którym z założenia 
nie występuje wiele zakazów, a zachowania mogą polegać na działaniu (facere), 
zaniechaniu (non facere), znoszeniu (pati) i są znacznie bogatsze niż tylko zakaz 
przeciwstawiany brakowi zakazu. Ustawa – Prawo działalności gospodarczej, 
obowiązująca w latach 2001–2004, słusznie już nie powtórzyła tego kwestio-
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W podręczniku zostały omówione podstawowe zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego, 
w tym: prawo osobowe, czynności prawne, przedstawicielstwo, przedawnienie roszczeń, ustrój 
i funkcjonowanie przedsiębiorców (spółki handlowe), zarys prawa rzeczowego (własność, inne 
prawa rzeczowe, księgi wieczyste, posiadanie), zobowiązania (m.in. umowy handlowe, odpo-
wiedzialność odszkodowawcza), podstawy prawa spadkowego, prawa papierów wartościowych, 
zabezpieczenia wierzytelności i prawa własności przemysłowej (w tym znaki towarowe i patenty) 
oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

W ósmym wydaniu uwzględniono:
•  nowe regulacje w obszarze spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 

obowiązujących od 1.07.2021 r. dotyczących nowego typu spółki − prostej spółki akcyjnej;
•  zmiany w prawie papierów wartościowych zmierzające do dematerializacji akcji;
•  wprowadzenie obowiązku dokonywania czynności w rejestrach KRS wyłącznie w formie 

elektronicznej;
•  nowe wysokości odsetek z tytułu płatności pieniężnych, a od lipca 2021 r. – odsetek ustawo-

wych za opóźnienie płatności w transakcjach handlowych;
•  nowe regulacje wprowadzone ustawą z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

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 sposób jej prezentacji, 
łączący teorię z praktyką prawniczą i gospodarczą.

Publikacja została nagrodzona w konkursie na najlepszy podręcznik akademicki.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów administracji, zarządzania, ekonomii, 
finansów i bankowości oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Będzie użyteczna dla studen-
tów prawa i prawników w powtórzeniu podstawowych zagadnień prawa 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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