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Przedmowa

W Europie istnieje już od dłuższego czasu silna tendencja w zakresie 
harmonizacji czy nawet unifikacji prawa umów. Zjawisko to jest podykto-
wane pilnymi potrzebami praktyki obrotu. Coraz częściej słychać głosy, że 
różnorodność europejskich systemów prawa prywatnego zakłóca działanie 
wspólnego rynku, a problemu tego zadowalająco nie rozwiązuje prawo pry-
watne międzynarodowe. Prawo umów, jak dotąd, zostało zharmonizowane 
bądź zunifikowane fragmentarycznie, m.in. w odniesieniu do konsumentów 
i agentów handlowych. Podjęcie przez Komisję do spraw Europejskiego 
Prawa Umów prac nad Zasadami Europejskiego Prawa Umów (PECL) daje 
nadzieję, że wiele trudności związanych z obrotem na rynku europejskim 
zostanie pokonanych z chwilą sfinalizowania tych prac w postaci Europej-
skiego Kodeksu Cywilnego, ewentualnie aktu o węższym zakresie, ogranicza-
jącego się do umów (europejskie prawo umów). Akt taki można postrzegać 
jako „wspólną walutę” w dziedzinie prawa. Projekt Europejskiego Kodeksu 
Cywilnego obejmuje m.in. regulację stosunków wewnętrznych między dają-
cym zlecenie a agentem wynikających z umowy agencyjnej (art. 2:101–2:313 
fragmentu dotyczącego umów długoterminowych) oraz regulację stosunków 
zewnętrznych między dającym zlecenie i agentem z jednej strony a osobą trze-
cią z drugiej (art. 3:201–3:209 PECL). 

Trudno dziś wyrokować, jaki kształt przybierze regulacja rozpatrywana w ra-
mach projektu Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Z pewnością w najbliższej 
przyszłości Kodeks nie stanie się źródłem unifikacji w tradycyjnym ujęciu, tzn. nie 
przyjmie postaci aktu obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich. 
Z losem europejskiej unifikacji prawa cywilnego powiązane są także losy 
regulacji dotyczącej agentów handlowych (por. rozdział III § 1 pkt III.1, § 1 
pkt V). Nie jest w związku z tym realne, aby w ciągu najbliższych lat obowią-
zywały w państwach członkowskich jednolite przepisy o umowie agencyjnej 
i pełnomocnictwie.

W opracowaniu swym przedstawiam standardy składające się na reżim 
agenta handlowego w świetle unifikacji i harmonizacji prawa podejmowanych 
w skali regionalnej i globalnej.

W skali światowej próby ujednolicenia prawa merytorycznego dotyczą-
cego agencji podejmował już wcześniej Międzynarodowy Instytut Unifikacji 
Prawa Prywatnego (UNIDROIT), którego prace w tym zakresie trwały blisko 
pół wieku i zaowocowały konwencją genewską z 1983 r. o agencji (zastępstwie) 
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w międzynarodowej sprzedaży towarów, która reguluje wyłącznie stosunki 
zewnętrzne, czyli stosunki między dającym zlecenie i agentem z jednej strony 
a osobami trzecimi z drugiej. Konwencja genewska do tej pory nie weszła w ży-
cie z powodu braku jej ratyfikacji przez wystarczającą liczbę państw (por. 
rozdział III § 1 pkt 2–10). Należy jednak zwrócić uwagę, że wiele rozwiązań 
konwencyjnych zostało wykorzystanych w przepisach o zastępstwie zamiesz-
czonych w art. 2.2.1–2.2.10 nowej wersji Zasad Międzynarodowych Umów 
Handlowych UNIDROIT z 2004 r. (por. rozdział III § 1 pkt III). W ramach 
UNIDROIT podjęto także próbę ujednolicenia norm regulujących stosunki 
wewnętrzne między stronami umów agencyjnych, tj. agentem i dającym 
zlecenie. Opracowano wstępny projekt konwencji o umowach agencyjnych 
w międzynarodowej sprzedaży towarów z 1989 roku. Prace nad tym projek-
tem zostały jednak przerwane i jak dotąd ich nie wznowiono, na co zresztą 
aktualnie są nikłe szanse (por. rozdział III § 1 pkt 4).

Sukcesem natomiast zakończyła się unifikacja prawa kolizyjnego dotyczą-
cego agencji w postaci konwencji haskiej z 1978 r. o prawie właściwym dla 
agencji (zastępstwa). Zasięg tej konwencji nie jest jednak imponujący z uwagi 
na jej ratyfikacje przez znikomą liczbę państw (por. rozdział III § 2).

Natomiast harmonizacji prawa dotyczącego umowy agencyjnej podjęto 
się w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (por. rozdział II). Rada 
EWG przyjęła 18.12.1986 r. dyrektywę nr 86/653 w sprawie harmonizacji 
praw państw członkowskich dotyczących niezależnych agentów handlowych 
(przedstawicieli handlowych). Zgodnie z ciążącym na wszystkich państwach 
członkowskich UE obowiązkiem, dostosowały one swoje wewnętrzne usta-
wodawstwa do przewidzianych w dyrektywie standardów. Celem dyrek-
tywy nr 86/653 jest likwidacja różnic między prawami krajowymi w celu 
zagwarantowania agentom handlowym należytej ochrony, zapewnienia 
bezpieczeństwa obrotu handlowego i swobodnej konkurencji. Nie chodzi 
przy tym o całkowite ujednolicenie praw państw członkowskich, tylko ich 
zbliżenie. Każdemu państwu pozostawiono swobodę w tworzeniu własnego 
ustawodawstwa bez narzucania środków i metod służących realizacji zało-
żeń dyrektywy. Dyrektywa obejmuje przepisy gwarantujące agentom mini-
mum ochrony w państwach członkowskich UE, które w ochronie agentów 
mogą pójść dalej. Dostosowanie praw krajowych do wymagań dyrektywy 
nr 86/653 nie jest równoznaczne z istnieniem podobnych regulacji dotyczą-
cych umowy agencyjnej w państwach członkowskich UE. Oznacza jedynie to, 
że w państwach tych istnieją zbliżone regulacje gwarantujące agentom z ob-
szaru Wspólnego Rynku minimalny standard ochrony. Podkreślenia wymaga 
też, że dyrektywa nr 86/653 nie stworzyła kompleksowej regulacji umowy 
agencyjnej. W zakresie, który w dyrektywie pominięto, nie doszło bowiem 
do zbliżenia praw państw członkowskich. 

Jeśli zważyć, że nie powiodły się próby unifikacji prawa materialnego do-
tyczącego agencji podejmowane w ramach UNIDROIT, a prace nad projektem 
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Europejskiego Kodeksu Cywilnego ciągle trwają, strony umów agencyjnych 
o charakterze międzynarodowym nie są w sytuacji komfortowej. Pozycja 
stron umowy agencyjnej na wspólnym rynku znacznie się jednak poprawiła 
po dostosowaniu praw krajowych do dyrektywy nr 86/653. Nie należy także 
zapominać, że strony umów agencyjnych mają do dyspozycji różnego rodzaju 
akty i wzorce umowne mieszczące się w ramach lex mercatoria, z których 
po odpowiedniej modyfikacji mogą korzystać także przedsiębiorcy w obrocie 
krajowym (por. rozdział III § 3).

W pracy podjęłam próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy słuszna jest 
teza o istnieniu reżimu agenta handlowego na wspólnym rynku, a także czy 
i w jakim zakresie udało się we Wspólnotach zrealizować założenia dyrektywy 
nr 86/653. Rozważam także inne szanse na unifikację prawa dotyczącego 
agencji mogące wpłynąć na poprawę sytuacji stron umów agencyjnych na 
wspólnym rynku.

W tym kontekście starałam się dość wnikliwie przedstawić polską nową 
regulację umowy agencyjnej. Spojrzałam na nią z szerokiej perspektywy, tj.: 
standardów wynikających z dyrektywy nr 86/653, rozwiązań przyjętych w pra-
wach krajowych państw członkowskich, w konwencjach międzynarodowych 
i lex mercatoria. W monografii uwzględniłam dorobek piśmiennictwa obcego 
i polskiego (również z okresu międzywojennego), a także istotne orzeczenia 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wybrane orzeczenia sądów państw 
członkowskich, w tym polskich. 

Monografia ta stanowi swego rodzaju podsumowanie mych dotychczaso-
wych rozważań zamieszczonych w wielu opracowaniach dotyczących instytucji 
agencji w prawie polskim i międzynarodowym. Zawiera także myśli nowe, do 
których zainspirowały mnie głosy doktryny z ostatnich pięciu lat. Niektóre 
z prezentowanych wcześniej poglądów przyszło mi zweryfikować pod wpły-
wem uwag prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana i autorów współpracujących 
przy aktualizacji podręcznika prof. dr. hab. Witolda Czachórskiego (prof. dr. 
hab. Adama Brzozowskiego, prof. dr. hab. Marka Safjana i prof. dr. hab. Elżbietę 
Skowrońską-Bocian).

Pozostaję z nadzieją, że praca ta może służyć i być przydatna teoretykom 
prawa oraz wykonującym zawody prawnicze, w szczególności sędziom, arbi-
trom, adwokatom, radcom prawnym. Polecam ją także przedsiębiorcom wy-
stępującym jako strony umów agencyjnych. Ci ostatni mogą w niej odnaleźć 
przede wszystkim wskazówki dotyczące konstruowania klauzul umownych 
i określania wynikających z nich konsekwencji. 

Pragnę podziękować nade wszystko memu Mistrzowi Profesorowi dr. hab. 
Maksymilianowi Pazdanowi za wszelkie rady i uwagi, których mi nie szczędził 
w trakcie powstawania wielu różnych opracowań dotyczących umowy agen-
cyjnej. Byłabym niezmiernie rada, gdyby praca ta przynajmniej częściowo 
zbliżyła się do oczekiwań mego Mistrza. Chcę także podziękować moim współ-
pracownikom z Katedry Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego 
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Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w szczególności dr hab. Bernadetcie 
Fuchs, dr. Maciejowi Szpunarowi i dr. Wojciechowi Klycie, których uwagi 
starałam się wykorzystać w tym opracowaniu. Słowa podziękowania należą 
się też Wydawnictwu C.H. Beck za niezmiernie sprawne i szybkie przyjęcie 
oraz przygotowanie monografii do druku. Dziękuję szczególnie kierującej 
Działem literatury Prawniczej Pani Ewie Skibińskiej i Pani Redaktor Monice 
Pawłowskiej.

Pracę tę dedykuję moim Rodzicom.

Ewa Rott-Pietrzyk
Bielsko-Biała, 2 sierpnia 2005 r.
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