
XIII

Przedmowa

Prace nad projektem nowego kodeksu cywilnego prowadzone były 
w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego od 2006 r., a poprzedzo-
ne były dyskusjami przygotowawczymi, których wyniki opublikowano 
w 2006 r.1 Proces przygotowywania projektu jest złożony. Z przyczyn 
merytorycznych i organizacyjnych nie we wszystkich obszarach prace 
przebiegają w tym samym tempie.

Tryb pracy nad projektem nowego kodeksu cywilnego przyjęty 
przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, ś.p. prof. Zbigniewa Radwańskiego, polegał na tworzeniu sto-
sunkowo licznych zespołów złożonych z członków Komisji i osób spoza 
jej grona, pochodzących z różnych ośrodków akademickich, które to ze-
społy przygotowywały projekty poszczególnych fragmentów kodeksu. 
Metoda ta miała wielkie zalety. Umożliwiała włączenie w dyskusję nad 
projektem już na wczesnym etapie jego tworzenia stosunkowo szerokich 
kręgów prawniczych, co pozwalało na uzyskanie szerokiego spektrum 
opinii, ułatwiającego wszechstronne rozważenie problemów. Metoda ta 
miała jednak także ograniczenia, przede wszystkim utrudniała zachowa-
nie spójności merytorycznej i formalnej projektu. 

Najwcześniej, bo już w 2008 r., ukończono pierwszy projekt księgi I 
– części ogólnej nowego kodeksu (w tym uzasadnieniu będzie on ozna-
czany jako „projekt z 2008 r.”). Został on opublikowany w celu poddania 
go ocenie2. Projekt ten z natury rzeczy nie mógł mieć charakteru ostatecz-
nego – kształt części ogólnej kodeksu zależy od rozwiązań przyjętych 
w jego częściach szczegółowych, zwłaszcza w prawie zobowiązań i pra-
wie rzeczowym, które są najściślej z częścią ogólną związane. Publikacja 
projektu spełniła jednak swoją rolę, wywołała bowiem dyskusję naukową, 
w której wyrażano wiele opinii co do poszczególnych projektowanych 
rozwiązań, nierzadko zdecydowanie krytyczne.

1  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Z. Radwański (red.), Zielona Księga. 
Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2006.

2  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego działająca przy Ministrze Sprawiedli-
wości, Księga pierwsza Kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem, Warszawa 2009.
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Uwzględniając konieczność rozważenia zasadności zgłaszanych 
w dyskusji uwag, ale także samodzielnie dostrzegając niedoskonało-
ści projektu z 2008 r. oraz biorąc pod uwagę potrzebę dostosowania go 
do zmieniającego się prawa UE (zwłaszcza dyrektywy 2011/83/UE3) 
i uzgodnienia go z opracowywanymi równocześnie projektami pozosta-
łych ksiąg kodeksu, Komisja Kodyfikacyjna zdecydowała poddać projekt 
Księgi I rewizji4. Prezentowana obecnie wersja projektu jest wynikiem 
tych prac. W ich toku zaproponowano nie tylko nowe brzmienie wielu 
przepisów projektu, ale także zmiany w jego strukturze. Zmiany, które 
dotyczyły zawartości poszczególnych tytułów czy działów Księgi, będą 
omawiane we właściwych jednostkach redakcyjnych. Tu należy nato-
miast zwrócić uwagę na zmiany struktury projektu polegającej na jego 
podziale na tytuły i rozmieszczeniu określonych materii w poszczegól-
nych tytułach. Zmiany te polegają przede wszystkim na znacznym ogra-
niczeniu rozmiaru regulacji pojęcia i statusu przedsiębiorcy oraz rezyg-
nacji z regulowania w części ogólnej przedmiotów obrotu takich, jak 
przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne (regulacje te znajdą się w prze-
pisach dalszych ksiąg kodeksu). W efekcie zbędne stało się wyróżnianie 
tytułu, który gromadził regulacje poświęcone konsumentowi, przedsię-
biorcy, przedsiębiorstwu i gospodarstwu rolnemu, i budził wątpliwości 
co do jednolitości regulowanej w nim materii. Tytuł poświęcony obli-
czaniu terminu umieszczono po przepisach o przedstawicielstwie, uzna-
jąc, że te ostatnie wykazują ścisły związek z przepisami o czynnościach 
prawnych i innych oświadczeniach i z tego względu powinny znaleźć 
się w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Nową jednostką redakcyjną jest 
Tytuł V „Rozporządzanie prawami”. Jego wprowadzenie jest efektem 
spostrzeżenia, że w obecnym stanie prawnym wiele zagadnień związa-
nych z przenoszeniem praw podmiotowych normowane jest oddzielnie 
dla poszczególnych rodzajów praw, ale w zbliżony sposób. Podobieństwo 
tych uregulowań uzasadnia podjęcie próby zastąpienia ich jednym unor-
mowaniem ogólnym. Jednocześnie jednak pojawiają się luki w istnieją-

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrek-
tywę 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 Nr 304, s. 64). 

4  Zadanie to powierzono zespołowi problemowemu w składzie: prof. dr hab. 
Piotr Machnikowski (przewodniczący zespołu), prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (za-
stępca przewodniczącego KKPC), dr Radosław Strugała, dr hab. Roman Trzaskowski, 
prof. dr hab. Fryderyk Zoll.
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cej w obowiązującym KC regulacji w odniesieniu do praw innych niż 
prawa rzeczowe i wierzytelności, które muszą być wypełniane w drodze 
analogicznego stosowania przepisów prawa rzeczowego o przenoszeniu 
własności, względnie przepisów o przelewie wierzytelności. Wątpliwości 
budzi również przyjęty w KC system odesłania do odpowiedniego sto-
sowania przepisów o przeniesieniu własności w przypadku ustanawiania 
ograniczonych praw rzeczowych. Dlatego została podjęta decyzja, aby 
część szczególnych zagadnień odnoszących się do ustanawiania ograni-
czonych praw rzeczowych uregulować w przepisach planowanej księ-
gi III o prawach rzeczowych, zaś w odniesieniu do określenia skutków 
przelewu wierzytelności w stosunku do dłużnika – w przepisach księ-
gi II o zobowiązaniach. Weryfikacja poprawności tego rozwiązania miała 
nastąpić po ogłoszeniu tych projektów i przeprowadzeniu dyskusji nad 
kształtem proponowanych przepisów.   

Z przyczyn, o których była już mowa, tj. ze względu na zależność 
treściową przepisów części ogólnej od rozwiązań szczegółowych, pre-
zentowany projekt nie mógł mieć charakteru ostatecznego. W wielu jego 
fragmentach konieczne byłyby dalsze prace, uwzględniające treść pro-
jektów pozostałych ksiąg kodeksu. Dotyczy to nie tylko wspomnianego 
tytułu poświęconego rozporządzaniu prawami. W szczególności niezbęd-
ne byłoby reagowanie na rozwój prawnego otoczenia kodeksu, zwłaszcza 
ewolucję prawa unijnego, nowe obowiązki Polski wynikające z prawa 
międzynarodowego, ewentualnie nowe wskazówki płynące z orzeczni-
ctwa Trybunału Konstytucyjnego. 

Z uwagi na konieczność uwzględnienia nowych zobowiązań prawno-
międzynarodowych Rzeczpospolitej Polskiej na obecnym etapie prac nie 
było możliwe włączenie do projektu regulacji w zakresie opieki i kura-
teli. Zamiarem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego było umiesz-
czenie tych przepisów, stanowiących ważną część prawa osobowego, 
w księdze I kodeksu (projekt z 2008 r. zawierał tylko unormowanie kura-
teli). Równolegle prowadzone były prace nad dostosowaniem prawa pol-
skiego do wymagań PrawNiepK5, zakładające między innymi poważną 
zmianę przepisów o opiece i rezygnację z instytucji ubezwłasnowolnie-
nia. Projekt nowego kodeksu miał uwzględniać wynik tych prac. Projekt 
zmiany obowiązującego KC w tym zakresie, na którym opierałyby się 
także przepisy projektowanej księgi I nowego kodeksu, został przygo-
towany przez powołany do tego zespół KKPC i miał być dyskutowany 

5  Konwencja z 13.12.2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1169).
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przez Komisję na posiedzeniu w grudniu 2015 r., które już się nie odby-
ło. Dlatego prezentowana treść Tytułu II „Osoby” nie zawiera już prze-
pisów o ubezwłasnowolnieniu, a jeszcze nie zamieszczono w niej treści 
Działu IV „Opieka i kuratela”. 

Należy podkreślić, że o ile treść przepisów została przedyskutowana 
i przyjęta przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego na posiedze-
niach plenarnych, to prezentowany tu komentarz nie był już przedmio-
tem dyskusji plenarnej. Zakończenie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego w grudniu 2015 r. uniemożliwiło omówienie i zatwierdzenie 
pełnego tekstu projektu, obejmującego komentarz do poszczególnych 
przepisów. Tekst komentarza został przygotowany przez byłych człon-
ków zespołu problemowego6. 

Piotr Machnikowski

6  Poszczególne objaśnienia przygotowali: Piotr Machnikowski – art. 1–7, 
52–62, 146–164; Radosław Strugała – art. 8–51, 106–113, 140–145; Fryderyk Zoll 
– art. 63–69, 78–95; Roman Trzaskowski – art. 70–77, 96–105; Jerzy Pisuliński – 
art. 114–139.
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