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PROFESOR MIROSŁAW STEC – 
CZŁOWIEK UNIWERSYTETU 

I SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Ukończenie siedemdziesięciu lat i  zbliżający się jubileusz pięćdziesięciolecia pracy 
akademickiej na Uniwersytecie Jagiellońskim Profesora Mirosława Steca to właś-
ciwa okazja do uhonorowania Jego osiągnięć w  sferze aktywności zawodowej 
w  postaci księgi zawierającej zarówno opracowania naukowe przygotowane przez 
jakże wielu Jego uczniów i współpracowników – przyjaciół ze wszystkich ośrodków 
akademickich w Polsce, jak  i  listy gratulacyjne i wspomnieniowe nadesłane przez 
przedstawicieli świata służby publicznej. W  ten sposób wszyscy autorzy pragną 
wyrazić swój podziw dla Profesora, Jego dokonań na niwie naukowej i w  służbie 
publicznej, a  równocześnie wdzięczność za możliwość bycia Jego uczniem, współ-
pracownikiem, przyjacielem.

Mirosław Stec urodził się 23.08.1951 r. w Gliwicach, gdzie powojenny los rzucił 
matkę – Annę Dulębę – sanitariuszkę w powstaniu warszawskim, studiującą prawo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, a ojciec Stanisław Stec przyjechał studiować na Po-
litechnice Gliwickiej. Jednak już w 1952 r. rodzina Steców zamieszkała w Krakowie. 
W  czasie nauki szkolnej, w  tym w  I  Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja 
Nowodworskiego (1965–1969), Jego nauczycielami byli znakomici krakowscy peda-
godzy – polonista Jan Majda, historycy: Marek Eminowicz i Stanisław Jastrzębski, 
geograf Józef Staśko. To oni w istotny sposób kształtowali charakter i poglądy Pro-
fesora, co współgrało z wychowaniem otrzymanym w domu rodzinnym, w którym 
stykał się (niestety bardzo krótko) m.in. ze swymi dziadkami: Henrykiem Dulębą – 
strzelcem Pierwszej Kadrowej, a później żołnierzem Legionów Polskich i majorem 
Wojska Polskiego, oraz Leonem Stecem – nauczycielem i kierownikiem szkoły, ak-
tywnym członkiem ruchu oporu w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, 
skazanym w 1949 r. na (niewykonaną) karę śmierci (szerzej o tej postaci zob. arty-
kuł Zbigniewa K. Wójcika zamieszczony w tym tomie).

W 1969 r. Mirosław Stec rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim i na wykładach i ustnych egzaminach, podczas proseminariów i  semina-
rium „zdążył” się zetknąć z  wielkimi autorytetami nauk prawnych, takimi jak: 
Władysław Wolter (prawo karne), Wacław Osuchowski (prawo rzymskie), Adam 
Vetulani („korona”), Michał Patkaniowski (historia powszechna). Największy 
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wpływ na wybór kierunku Jego zainteresowań prawniczych miał jednak Stefan 
Grzybowski  – legenda polskiej cywilistyki, wielki rektor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w latach 1956–1963, którego wykładów z prawa cywilnego, prawa wekslo-
wego i czekowego miał możliwość wysłuchać, a także u którego zdawał egzaminy 
z  tych przedmiotów (z  wynikiem bardzo dobrym) oraz uczestniczył w  prosemi-
narium. W  konsekwencji Jubilat wybrał specjalizację cywilną. W  czasie studiów 
znakomicie łączył naukę z innymi formami aktywności studenckiej. Już na I roku 
uzyskał uprawnienia przewodnika górskiego i stał się członkiem Studenckiego Koła 
Przewodników Górskich, a od roku II  aktywnie działał w Zrzeszeniu Studentów 
Polskich, zostając przewodniczącym Rady Wydziałowej Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, a następnie przewodniczącym Uczelnianego, a potem Wo-
jewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Nie przeszkodziło to w  uzyskaniu stypendium 
naukowego i  miana najlepszego studenta Wydziału Prawa ani w  uzyskaniu dru-
giego miejsca w  konkursie na najlepszego studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w roku akademickim 1972/1973.

Jeszcze przed obroną pracy magisterskiej Jubilat otrzymał od prof. Stanisława 
Włodyki propozycję zatrudnienia w  charakterze asystenta stażysty w  Instytucie 
Prawa Cywilnego, w  powstałym z  dniem 1.10.1993  r. Zakładzie Prawa Gospo-
darczego. Od razu zaczął prowadzić w pełnym wymiarze ćwiczenia z  tego przed-
miotu, a równocześnie rozpoczął badania naukowe w zakresie części ogólnej prawa 
gospodarczego oraz, zgodnie z  zamysłem prof. Stanisława Włodyki, przyporząd-
kowującym poszczególnym pracownikom Zakładu gałęzie prawa składające się na 
część szczególną tegoż prawa, w zakresie prawa transportowego. Stało się ono po-
lem badawczym eksplorowanym do chwili obecnej, na którym osiągnięcia Profeso-
ra Steca stawiają Go w roli twórczego sukcesora wybitnych naukowców tej gałęzi 
prawa – profesorów Władysława Górskiego i Mieczysława Sośniaka. Już w 1975 r. 
Profesor Mirosław Stec zakreślił problematykę rozprawy doktorskiej, obejmującą 
zagadnienie kontraktów w prawie lotniczym, uznając, że  prawo umów gospodar-
czych stanowi tę sferę prawa, która w najmniejszym stopniu podlega oddziaływaniu 
panującej ówcześnie doktryny, odnoszącej się do prawnych aspektów gospodarki 
socjalistycznej (jak np. w zakresie prawa przedsiębiorstw państwowych). Dzięki kil-
kumiesięcznemu wyjazdowi stażowemu w 1976 r. do Montrealu – stolicy lotnictwa 
światowego – Profesor Mirosław Stec zebrał istotną część materiałów niezbędnych 
do napisania rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Lotnicze umowy czarterowe”. 
Obronił ją 1.06.1982 r. (była to pierwsza obrona w częściowo zawieszonym stanie 
wojennym), a jej recenzentami byli profesorowie: Jerzy Rajski, Józef Skąpski i Irene-
usz Weiss, zaś promotorem prof. Stanisław Włodyka. Jej walory naukowe docenio-
ne zostały w konkursie „Państwa i Prawa” z 1984 r. na najlepsze prace doktorskie 
obronione w  latach 1981–1983, w którym powyższa rozprawa uzyskała I miejsce. 
Jej nowatorska idea sprowadza się do twierdzenia, że umowa czarteru lotniczego sta-
nowi przejaw tworzącej się wówczas nowej kategorii umów w sferze gospodarczej, 
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WYKAZ PUBLIKACJI 
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I. Publikacje naukowe

1. Monografi e

Umowy czarterowe w transporcie lotniczym, Kraków 1988
Odpowiedzialność cywilna przewoźnika za szkody w  przesyłce. Geneza, charakter 

prawny, granice. Studium prawnoporównawcze, Kraków 1993
Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005

2. Systemy i komentarze

Umowy transportowe [w:]  Prawo umów w  obrocie gospodarczym, red.  S.  Włodyka, 
Warszawa 2001

Umowa przewozu [w:] System Prawa Prywatnego, t. 7, Prawo zobowiązań – część szcze-
gółowa, red. J. Rajski, Warszawa 2001: wyd. II zmienione i rozszerzone, Warsza-
wa 2004; wyd. III zmienione i rozszerzone, Warszawa 2011; wyd. IV zmienione 
i rozszerzone, Warszawa 2018

Konosament [w:] Prawo papierów wartościowych, red. S. Włodyka, Warszawa 2004
Umowy transportowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 5, Prawo umów handlowych, 

red. S. Włodyka, Warszawa 2006: wyd.  III  zmienione i  rozszerzone, Warsza-
wa 2011; wyd. IV zmienione i rozszerzone, Warszawa 2014; wyd. V zmienione 
i rozszerzone, Warszawa 2017

Umowy nienazwane w  działalności transportowej [w:]  System Prawa Prywatnego, 
t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, red. W. Katner, Warszawa 2010: 
wyd. II zmienione i rozszerzone, Warszawa 2015; wyd. III zmienione i rozszerzo-
ne, Warszawa 2018

Komentarz do art.  2 ustawy o  regionalnych izbach obrachunkowych [w:]  Regio-
nalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i  komentarz do ustawy, 
red. M. Stec, Warszawa 2010

Dowody składowe [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów fi nanso-
wych, red. M. Stec, Warszawa 2016
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Konosament [w:] System Prawa Handlowego, t. 4, Prawo instrumentów fi nansowych, 
red. M. Stec, Warszawa 2016

Ogólna charakterystyka obrotu handlowego i  umów w  nim zawieranych [w:]  System 
Prawa Handlowego, t.  5A, Prawo umów handlowych, red.  M.  Stec, Warszawa 
2020 (współautor: S. Włodyka)

Umowy w  działalności transportowo-logistycznej [w:]  System Prawa Handlowego, 
t. 5C, Prawo umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2020

Umowy w  działalności turystycznej [w:]  System Prawa Handlowego, t.  5C, Prawo 
umów handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2020

Umowa przewozu (art. 774–793 KC) [w:] Zobowiązania. Część ogólna, t. II, Komen-
tarz, red. P. Machnikowski (w procesie wydawniczym)

Umowa spedycji (art. 794–804 KC) [w:] Zobowiązania. Część ogólna, t. II, Komen-
tarz, red. P. Machnikowski (w procesie wydawniczym)

Prawo przewozowe  – ustawa [w:]  Zobowiązania. Część ogólna, t.  II, Komentarz, 
red. P. Machnikowski (w procesie wydawniczym)

Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i miejsce w nim samorządu terytorialnego 
[w:] System Prawa Samorządu Terytorialnego, t. 2, Ustrój samorządu terytorialne-
go, red. I. Lipowicz

3. Artykuły, glosy, recenzje w czasopismach naukowych 
i wieloautorskich monografi ach

Glosa do postanowienia SN z dnia 29 czerwca 1974 r., I CZ 47/74, „Orzecznictwo 
Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych” 1977/9

Umowa czarteru lotniczego, „Państwo i Prawo” 1979/6
Recenzja książki U. Scheucha, Luftbeforderungs- und Chartervertrage unter besonde-

rer Berücksichtigung des internationalen Privatrechts, Winterthur 1979, „Państwo 
i Prawo” 1981/6

O pojęciu umowy czarteru lotniczego, „Problemy Prawa Przewozowego” 1982/3
Głos w  dyskusji na zjeździe Katedr Prawa Gospodarczego, „Acta Universitatis 

Nicolai Copernici” 1982
Nowa koncepcja prawa gospodarczego w  Związku Radzieckim, „Przegląd Prawa 

i Administracji” 1984/XVIII
Prawne formy prowadzenia działalności transportowej przez placówki teatralne, „Prob-

lemy organizacyjno-prawne międzyteatralnej jednostki usług transportowych”, 
Kraków 1984

Umowa o zamienną eksploatację samolotów, tzw. interchange, „Problemy Ekonomiki 
Transportu” 1984/4

Recenzja książki W.G. Afanasjewa, Mieżdunarodnyje otnoszenija w obłastii grażdan-
skoj awiacji, Moskwa 1983, „Państwo i Prawo” 1985/6
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Trzy dekady nowelizacji Kodeksu cywilnego

ADAM BRZOZOWSKI

TRZY DEKADY NOWELIZACJI 
KODEKSU CYWILNEGO

1. WPROWADZENIE

Czas obowiązywania ustawy z 23.04.1964  r. – Kodeks cywilny1 można podzielić 
na dwa wyraźnie różniące się etapy. Pierwszy to okres od wejścia w życie tego aktu 
z dniem 1.01.1965 r. do 30.09.1990 r., drugi zaś obejmuje czasy od 1.10.1990 r. do 
dzisiaj. Przyjętą umowną cezurę stanowi wejście w życie z dniem 1.10.1990 r. usta-
wy z 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny2.

Ustalenia dotyczące okresu poprzedzającego wejście w  życie tej ustawy i  do-
konane w  tym czasie nowelizacje (mocno osadzone w  odmiennym systemie spo-
łeczno-gospodarczym) mają w  zasadzie już tylko charakter historyczny3 i  zostaną 
pominięte w dalszych rozważaniach. Natomiast okres przeszło 30 już lat obowiązy-
wania Kodeksu cywilnego w nowym systemie społeczno-gospodarczym, a zwłasz-
cza proces adaptowania Kodeksu do tego systemu, w  pełni uzasadniają podjęte 
z obecnej perspektywy próby oceny tego procesu i bieżącego stanu uregulowania, 
jak również dyskusji na temat jego dalszych losów. W piśmiennictwie prawniczym 
zwrócono uwagę, że pomimo toczących się dość systematycznie prac nad nowym 
Kodeksem cywilnym kwestia stanu polskiego prawa cywilnego prawie nie jest 
obecna we współczesnym dyskursie cywilistycznym4. Wydaje się, że szybki powrót 
do tej dyskusji jest w pełni uzasadniony i zarazem niezbędny.

Przed przejściem do rozważań szczegółowych należy silnie podkreślić, że Ko-
deks cywilny stanowi podstawowe uregulowanie w ramach prawa cywilnego, gałęzi 
prawa regulującej stosunki majątkowe i niemajątkowe między osobami fi zycznymi 
i osobami prawnymi za pomocą metody cywilnoprawnej, opartej na zasadzie rów-
norzędności oraz autonomii podmiotów stosunków prawnych. Jest to jednocześnie 

1 Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.
2 Dz.U. Nr 55, poz. 321 ze zm.
3 Szerzej A.  Brzozowski, Istotne cechy kodeksu w  systemie prawnym PRL, „Studia Iuridica” 

1976/4, s. 99–112.
4 P. Stec, M.  Załucki, Słowo wstępne [w:]  50  lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfi kacji, 

red. P. Stec, M. Załucki, Warszawa 2015, s. 14.
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akt prawny o szczególnych cechach. W porównaniu z innymi aktami ustawodaw-
czymi Kodeks cywilny ma przede wszystkim pewne cechy wyróżniające go mery-
torycznie. Jest aktem normatywnym rangi ustawowej, który normuje podstawową 
część prawa cywilnego zgodnie z  postulatami zupełności i  niesprzeczności. Z  tej 
przyczyny zawiera w sobie, w większym stopniu niż inne ustawy, zwarty i harmo-
nijny system norm – zarówno z punktu widzenia założeń ogólnych, jak i techniki 
legislacyjnej.

Kodeks jest ponadto aktem prawnym przewidzianym na dłuższy okres obo-
wiązywania, co ma sprzyjać stałości takich aktów prawnych. O stabilności i dłu-
gowieczności kodeksów w  największym stopniu decydują oczywiście przesłanki 
w  postaci stabilizacji stosunków społecznych normowanych przez dany kodeks, 
zgodność z podstawowymi zasadami ustroju społeczno-gospodarczego itp. Historia 
obowiązywania Kodeksu cywilnego dowodzi jednak, że nawet radykalne, głębokie 
zmiany ustroju społeczno-gospodarczego nie muszą uzasadniać natychmiastowej 
potrzeby uchwalenia nowego kodeksu. Przystosowanie go do nowych stosunków 
może odbywać się stopniowo, przez odpowiednio zaprojektowane nowelizacje. Jest 
to jednak zadanie bardzo trudne.

Przyjmowane zmiany legislacyjne powinny mieć – co jest niesłychanie ważne – 
charakter kompleksowy, a nie wyrywkowy. Punktowe nowelizacje psują strukturę ko-
deksu. Jego nowelizacje nie powinny być ponadto stosowane zbyt często, nie powinny 
w szczególności służyć wyłącznie potrzebie bieżącego porządkowania prawa. Nowe-
lizacja jako zabieg technicznego porządkowania prawa jest w przypadku kodeksów 
mniej skuteczna niż w  przypadku obowiązywania w  ramach systemu danej gałęzi 
prawa wielu ustaw pochodzących z  różnych okresów, co  rodzi zwykle konieczność 
dostosowywania i zmieniania starego prawa zgodnie z wymogami nowego.

Kodeks cywilny jest aktem ustawodawczym najszerszym w regulowanej gałęzi 
prawa, obejmuje jej całokształt lub podstawową część, jest bardziej niż inne ustawy 
zwarty i  harmonijny. Pozwala to na umieszczanie w  regulacji kodeksowej zasad 
prawa i określa jego pozycję wśród innych ustaw. W przypadku kodeksów powinna 
występować możliwość wywodzenia z  całokształtu przepisów kodeksowych zasad 
normowanej kodeksem gałęzi prawa; jest to wyraz podziału norm prawa na normy 
zwykłe i zasady prawa, przez które rozumie się najczęściej normy prawa obowiązu-
jącego o znaczeniu podstawowym, ze względu na cały system prawa lub jego czę-
ści. Większość podstawowych zasad prawa cywilnego jest ujęta właśnie w Kodeksie 
cywilnym, przy czym niektóre z nich, jak np. zasada jedności prawa cywilnego czy 
zasada swobody umów, wyrażone są w  kodeksie expressis verbis, inne zaś dają się 
wyinterpretować z wielu przepisów rozrzuconych po różnych jego częściach.

Kodeksy obejmują także wykształcone w miarę rozwoju danej gałęzi prawa nor-
my ogólne, dotyczące wszystkich lub wielu instytucji części szczegółowych i pozako-
deksowych uregulowań szczegółowych. Systematyka kodeksowa jest zagadnieniem 
niesłychanie istotnym dla praktyki stosowania prawa.
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Należy dalej wskazać na problem zakresu kodyfi kacji cywilnej, a zwłaszcza kwe-
stii zupełności Kodeksu cywilnego. Postulat zupełności (różnie zresztą rozumiany) 
jest w praktyce legislacyjnej niewykonalny. W krajach, gdzie prawo cywilne zostało 
skodyfi kowane, obowiązuje z reguły wiele ustaw szczególnych, normujących ważne 
stosunki cywilnoprawne. Należy przyjąć, że cel kodyfi kacji zostaje osiągnięty, jeżeli 
kodeks obejmuje co najmniej główny trzon ustawodawstwa cywilnego.

Jak była o  tym mowa na wstępie, przedmiotem opracowania jest krótka cha-
rakterystyka i ocena reform i modernizacji Kodeksu cywilnego, które nastąpiły po 
1990 r. i  trwają do dzisiaj. W odniesieniu do zmian legislacyjnych w tym okresie 
należy stwierdzić przede wszystkim, że modyfi kacje te nie miały jednolitego obli-
cza. Zmiany z ostatniej dekady poprzedniego stulecia i pierwszej dekady obecnego 
stulecia miały w większości charakter systemowy, przełomowy dla kształtujących 
się nowych stosunków społeczno-gospodarczych. Na okres ten przypadają główne 
etapy reformy polskiego prawa prywatnego. Zmiany, które nastąpiły później i do-
konywane są dalej, już w większości takiego charakteru nie mają.

2. OKRES DZIAŁANIA KOMISJI
DO SPRAW REFORMY PRAWA CYWILNEGO 

PRZY MINISTRZE SPRAWIEDLIWOŚCI

Przygotowania do reformy Kodeksu cywilnego rozpoczęły się w drugiej połowie lat 
80. W 1986 r. została powołana Komisja do spraw Reformy Prawa Cywilnego przy
Ministrze Sprawiedliwości5. Ogólnym założeniem jej prac było przyznanie pierw-
szoplanowej roli w  odniesieniu do organizowania życia społeczno-gospodarczego
prawu cywilnemu, a nie prawu administracyjnemu.

Komisja do spraw Reformy Prawa Cywilnego przyjęła istotne dla dalszych 
prac założenia. Potwierdzono przede wszystkim, że  Kodeks cywilny powinien 
zostać utrzymany w mocy, lecz wymaga daleko idącego zreformowania. Uznano, 
że  reformę należy prowadzić etapowo, przede wszystkim przez nowelizację obo-
wiązujących aktów prawnych, tj. dostosowanie ich do zmieniających się warunków 
społeczno-gospodarczych. Opracowanie i  wydanie nowego Kodeksu cywilnego  – 
optymalne rozwiązanie z ówczesnego punktu widzenia – wymagałoby czasu i du-
żego wysiłku. Przyjęto więc, że stworzenie nowego kodeksu należy traktować jako 
zadanie przyszłe i docelowe, którego realizacja będzie możliwa dopiero w dłuższej 
perspektywie czasowej. Na omawianym etapie za najwłaściwszy środek uznano no-
welizację, za pomocą której stosunkowo szybko można było dokonać niezbędnych 
zmian. Podkreślano jednak, że nowelizacje muszą mieć charakter bardzo ostrożny 

5 Autor niniejszego artykułu brał udział w  pracach nad tą reformą jako sekretarz Komi-
sji do spraw Reformy Prawa Cywilnego, niemal od początku jej istnienia aż do jej likwidacji 
w 1996 r.
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Od przepisu prawa do prawa podmiotowego – kilka uwag o stosowaniu prawa prywatnego

JÓZEF FRĄCKOWIAK

OD PRZEPISU PRAWA DO PRAWA 
PODMIOTOWEGO – KILKA UWAG 

O STOSOWANIU PRAWA PRYWATNEGO

1. WPROWADZENIE

Od czasu powrotu do gospodarki rynkowej oraz przywrócenia zasady wolności 
w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej można również zaobser-
wować powrót do podziału na prawo prywatne i publiczne. Oprócz wielu innych 
argumentów uzasadniających taki podział systemu prawa warto zwrócić uwagę, 
że istotne znaczenie dla utrzymania tego podziału ma także różnica w stosowaniu 
przepisów zaliczanych do prawa publicznego i prywatnego. Powszechnie przyjmuje 
się, że prawo zawarte w normach prawnych dekodowanych z przepisów jest zbiorem 
norm generalnych i abstrakcyjnych1. Źródła tak pojmowanego prawa, które można 
określić jako prawo stanowione, są  w  naszym kraju wyraźnie określone w  Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.2 Żeby jednak można było normy 
generalną i  abstrakcyjną zastosować do konkretnego adresata i  jego zachowania 
w określonym miejscu i czasie, muszą one zostać przekształcone w normy indywi-
dualne i konkretne, które można z kolei określić jako normy prawa stosowanego.

W teorii prawa oraz w  dyscyplinach szczegółowych poświęca się sporo uwa-
gi procesowi stosowania prawa. Podstawowa trudność, jaka występuje przy próbie 
bliższej analizy tego procesu, wiąże się z tym, że z jednej strony mamy do czynie-
nia z  normami prawnymi (generalną i  abstrakcyjną), z  drugiej zaś  – z  faktami, 
które należy wziąć pod uwagę, aby stworzyć normę prawną, znajdującą zastoso-
wanie do ściśle oznaczonych podmiotów i ich konkretnego, co do miejsca i czasu, 

1 Jest to pogląd powszechnie przyjmowany i akceptowany – zob. Z. Radwański, M. Zieliński, 
Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego [w:] System Prawa Prywatnego, t.  1, Prawo cywilne – część 
ogólna, red. M. Safj an, Warszawa 2012, s. 456.

2 Dz.U. Nr 78, poz.  483 ze  zm. – dalej: Konstytucja RP. Zgodnie z  art.  87 Konstytucji RP 
„1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, 
ratyfi kowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązu-
jącego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty 
prawa miejscowego”.
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