Przedmowa
Niniejsze opracowanie stanowi monograficzne wydanie rozprawy doktorskiej
obronionej w 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Wybór zagadnienia stanowiącego przedmiot opracowania zdeterminowany został pierwotnie przez autora chęcią stworzenia rozprawy naukowej, zmierzającej do analizy prawno-porównawczej stosowania instytucji prawnej recypowanej
z tradycji prawa rzymskiego w różnych współczesnych porządkach prawnych państw
europejskich. Wraz ze stopniowym zgłębianiem tematyki interpretacji postanowień
nieuzgodnionych indywidualnie na korzyść konsumentów autor dotarł do refleksji, iż
ten pozornie wąski wycinek tematyki prawa cywilnego dotyka o wiele bardziej fundamentalnych kwestii, związanych z obowiązywaniem prawa, jego rozumieniem oraz celami jakie mają spełniać poszczególne gałęzie prawa.
Niewątpliwą inspiracją dla odkrywania „drugiej” natury reguły contra proferentem
oraz jej potencjalnego oddziaływania na sferę rozumienia istoty oświadczenia woli,
interpretacji tych oświadczeń woli oraz struktury systemu kontroli postanowień nieuzgodnionych indywidualnie były cenne spostrzeżenia i refleksje nieocenionego mentora naukowego prof. dr. hab. Fryderyka Zolla. Przeprowadzone przez autora analizy oraz dokonane rozważania skutkowały stworzeniem rozprawy naukowej, która
w jego założeniu nie ogranicza się jedynie do rozpatrzenia zagadnienia funkcji jaką ma
spełniać reguła contra proferentem w ramach tzw. konsumenckiego reżimu wzorców
umownych, lecz stara się odpowiedzieć na bardziej uniwersalne pytania o: naturę procesu interpretacji humanistycznej (w tym interpretacji prawa), dopuszczalną i optymalną metodę dokonywania wykładni oświadczeń woli, istotę zjawiska występowania
postanowień umownych nieuzgodnionych indywidualnie (m.in. wzorców umownych)
oraz związanych z nią potrzeb kreowania systemu ochrony słabszej strony stosunku
cywilnoprawnego. Autor wyraża nadzieję, że niniejsza praca pozwoli na zapoznanie się
szerszej publiczności, w tym członkom środowisk prawniczych i akademickich z prezentowaną problematyką stosowania reguły contra proferentem, co stworzyć może ramy
dla prowadzenia dalszej dyskusji naukowej w odniesieniu do fundamentalnych zagadnień prawa cywilnego oraz prawa konsumenckiego.
W tym miejscu chciałbym również skierować ogromne podziękowania do mojego
promotora Pana prof. dr. hab. Fryderyka Zolla za opiekę naukową oraz pomoc i wsparcie naukowe, życzliwość, udzielanie wielu rad w procesie przygotowywania i obrony
rozprawy doktorskiej, a przede wszystkim za przekazanie niocenionej wiedzy z zakresu
wykonywania pracy naukowca-prawnika. Pragnę podziękować również recenzentom
rozprawy doktorskiej, Pani prof. dr hab. Ewie Rott-Pietrzyk oraz Panu prof. dr hab. Ada-
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mowi Olejniczakowi za celne i konstruktywne uwagi dotyczące przygotowanej przeze
mnie analizy naukowej. Na koniec pragnę podkreślić, że niniejsza monografia nie powstałaby bez wsparcia najbliższej rodziny, dlatego pragnę również serdecznie podziękować moim Rodzicom Janowi i Grażynie oraz Bratu Jarosławowi, którzy służyli mi
zawsze pomocą i radą.
Przemysław Gorzko
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