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Sprawozdanie z konferencji naukowej 
„50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens 

rekodyfikacji”, Kraków, 15–16 kwietnia 2014 r.

15 i 16 kwietnia 2014 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodo-
wych odbyła się konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Kodeksu 
cywilnego. Temat konferencji „Sens i nonsens rekodyfi kacji”, sprowokowany 
był planami wprowadzenia nowego Kodeksu cywilnego, nad którym prace 
trwają już przeszło 10 lat. Organizatorami konferencji były Krakowska Aka-
demia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Opolski. Pa-
tronat honorowym nad konferencją objęli Prezydent Miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski, Prezydent Miasta Opola Ryszard Zembaczyński oraz Krajowa 
Rada Notarialna. Natomiast patronat medialny zapewnił periodyk „Studia 
Prawnicze. Rozprawy i Materiały” oraz serwis Urzędu Miasta Krakowa www.
krakow.pl.

Pierwszego dnia konferencji, przedstawiciele placówek naukowych z całej 
Polski, zaprezentowali swoje uwagi, opinie i postulaty w zakresie planowa-
nych zmian Kodeksu cywilnego, często w odniesieniu do konkretnych in-
stytucji prawa cywilnego, a  wymuszonych m.in. koniecznością implemen-
tacji unijnych rozporządzeń. Pierwsza część została podzielona na wykłady 
tematyczne, które dotyczyły poszczególnych działów Kodeksu cywilnego 
oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. „Część ogólna i zobowiązania”, 
„Prawa rzeczowe i  do rzeczowych podobne” oraz „Prawo rodzinne i  spad-
kowe”. Pierwszy moduł, dotyczący części ogólnej kodeksu cywilnego oraz 
prawa zobowiązań, prowadzony był przez prof. nadzw. dr hab. Mariusza Za-
łuckiego KAAFM. Referaty wygłosili: prof. Piotr Stec (Uniwersytet Opolski), 
prof. Dariusz Szostek (Uniwersytet Opolski) oraz dr hab. Marlena Pecyna 
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(Uniwersytet Jagielloński). Moduł dotyczący prawa rzeczowego oraz do rze-
czowych podobnych prowadzony był przez prof. Piotra Steca. Swoje referaty 
związane z  tą tematyką zaprezentowali prof. dr hab. Anna Machnikowska 
(Uniwersytet Gdański), dr hab. Magdalena Habdas (Uniwersytet Śląski), 
prof. Janusz Szwaja (KAAFM) i prof. Marian Kępiński (Uniwersytet Adama 
Mickiewicza). Obrady plenarne konferencji zakończył moduł dotyczący pra-
wa rodzinnego i  spadkowego, który przewodzony był przez prof. Dariusza 
Szostka. W ramach fi nalnego modułu referaty wygłosili prof. Jacek Mazur-
kiewicz (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Monika Jagielska (Uniwersytet 
Śląski), prof. Mariusz Załucki oraz dr Maciej Rzewuski (Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski).

Pierwsza część obrad przeprowadzona została w konwencji dyskusji po-
między zwolennikami nowego Kodeksu i przeciwnikami wprowadzenia no-
wej ustawy. Zwolennicy obowiązującego obecnie Kodeksu cywilnego podkre-
ślali, że w porównaniu z kodeksami austriackim, francuskim czy niemieckim, 
polski jest stosunkowo „świeżą” regulacją. Wskazywano również, że polski 
Kodeks cywilny jest solidnie podparty bogatym orzecznictwem, jest napi-
sany ogólnie i  zrozumiałym językiem. Wskazywano na konieczność ciągłe-
go wprowadzania zmian, aby prawo cywilne w dalszym ciągu odpowiadało 
zmieniającej się rzeczywistości, ale zmiany nie wymuszają wprowadzenia zu-
pełnie nowej ustawy. Natomiast zwolennicy nowej kodyfi kacji podkreślali, 
że już dotychczasowe nowelizacje znacząco wpłynęły na konstrukcję ustawy, 
a wprowadzanie zmian wynikających z konieczności implementacji unijnych 
rozporządzeń doprowadzić może do konstrukcyjnych nieścisłości. Ponadto 
podkreślono, że Kodeks cywilny przestał być ustawą kompleksowo regulują-
cą stosunki cywilno-prawne, ponieważ od momentu wprowadzenia Kodeksu 
cywilnego w 1964 r., uchwalono wiele ustaw około kodeksowych z zakresu 
prawa cywilnego, które z powodzeniem można do Kodeksu wprowadzić. Po-
stulowano tym samym wprowadzanie chociażby norm z zakresu prawa kon-
sumenckiego i prawa autorskiego. 

Obrady w równoległych panelach zostały poświęcone, odpowiednio, czę-
ści ogólnej Kodeksu cywilnego, zobowiązaniom, deliktom oraz stosunkom 
prawno-rzeczowym. W ramach obrad referenci przeprowadzali szczegółową 
analizę konkretnych instytucji prawa cywilnego wraz z propozycjami ewen-
tualnych zmian, polegających na modyfi kacji, wprowadzeniu lub usunięciu 
niektórych norm z ustawy. Odnoszono się również do ostatnich nowelizacji, 
nad którymi prace prowadzi obecnie komisja kodyfi kacyjna. 

W ramach panelu części ogólnej Kodeksu cywilnego należy zwrócić uwagę 
na referat dr Piotra Gila z Uniwersytetu Opolskiego, „Bezskuteczność czyn-
ności prawnych”, w ramach którego zostały poruszone kwestie otrzymywa-
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nia oświadczeń woli, w szczególności w przypadku podmiotów niemających 
zdolności do czynności prawnych. Agnieszka Porwisz z Krakowskiej Akade-
mii im. A. Frycza Modrzewskiego podjęła temat „Cywilnoprawna problema-
tyka elektronicznych oświadczeń woli” – kwestie w zakresie formy składania 
oświadczeń woli w przypadku elektronicznych oświadczeń woli w odniesieniu 
do Kodeksu cywilnego. Swoje postulaty w zakresie umiejscowienia instytucji 
prawa handlowego w  Kodeksie cywilnym, w  szczególności które elementy 
prawa handlowego należałoby implikować przedstawił dr Grzegorz Kozieł 
z  Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w  Lublinie w  referacie „Uwagi 
o umiejscowieniu instytucji prawa handlowego w kodeksie cywilnym i pro-
jekcie nowego kodeksu cywilnego de lege lata oraz de lege ferenda”. W ramach 
omawianego panelu referaty wygłosili również: dr Radosław Strugała z Uni-
wersytetu Wrocławskiego, „Porozumienia o formie a nowy kodeks cywilny”, 
prof. Andrzej Śmieja z Uniwersytetu Wrocławskiego, „Z problematyki skła-
dania i odwoływania oświadczeń woli”, dr Katarzyna Górska z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, „Regulacja formy oświadczenia woli w  projekcie Kodeksu 
cywilnego – ewolucja czy rewolucja?”, Katarzyna Zoń z Uniwersytetu Wro-
cławskiego, „O potrzebie nowelizacji przepisów kodeksu cywilnego w zakre-
sie instytucji ubezwłasnowolnienia”, dr Grzegorz Kozieł z Uniwersytetu Marie 
Curie-Skłodowskiej, „Uwagi o umiejscowieniu instytucji prawa handlowego 
w kodeksie cywilnym i projekcie nowego kodeksu cywilnego de lege lata oraz 
de lege ferenda”, Anita Curzydło z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, „Ułomne (niepełne) osoby prawne a projekt nowego kodek-
su cywilnego”, dr Roman Uliasz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, „O potrzebie 
kompleksowej regulacji problematyki kwalifi kacji podmiotowych członków 
organów osób prawnych”, Alicja Moskała-Dudek z  Krakowskiej Akademii 
im. A. Frycza Modrzewskiego, „Uwagi na temat defi nicji przedsiębiorstwa 
w art. 76 projektu nowego kodeksu cywilnego”, dr Jarosław Antoniuk z Po-
litechniki Śląskiej w Gliwicach, „Przedstawicielstwo bierne. Wnioski de lege 
lata i de lege ferenda”.

W panelu poświęconym prawie kontraktów w odniesieniu do stosunków 
obligacyjnych w ogólności, do poszczególnych umów oraz konkretnych in-
stytucji prawa zobowiązań. W referacie dr Zbigniew Okoń z Instytutu Aller-
handa w tekście „Czy przepis prawa może być abuzywny? Absurdy polskiego 
modelu ochrony konsumenta przed narzucaniem nieuczciwych warunków 
umowy”, podniesiona kwestia klauzuli abuzywnych, które, jak się wskazuje, 
zostały sztucznie wprowadzone do Kodeksu cywilnego na zasadzie błędnego 
tłumaczenia dyrektyw unijnych, co doprowadziło do wprowadzenie słabszej 
niż wcześniej ochrony konsumenta oraz pominięcia dotychczasowych regu-
lacji, np. dotyczących wyzysku czy zasad współżycia społecznego. W ramach 
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omawianego panelu referaty przedstawili również: dr Michał Chajda z Uni-
wersytetu Rzeszowskiego: „Problemy uregulowania kodeksowego zobowiązań 
pieniężnych”, Katarzyna Górecka z  Uniwersytetu Warszawskiego: „Pojęcie 
pieniądza i świadczenia pieniężnego we współczesnym obrocie cywilnopraw-
nym”, prof. Rafał Adamus z Uniwersytetu Opolskiego, „Skutki wygaśnięcia 
i rozwiązania umowy leasingu”, Sławomir Szejna z Uniwersytetu Śląskiego, 
„Charakter prawny umowy o zastępstwo inwestycyjne”, Jakub Sznajder, „Ko-
deksowa regulacja umów przewozu i spedycji – geneza, ewolucja, perspekty-
wy”, Karolina Polańska z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskie-
go, „Przesłanki uzasadniające regulację empirycznego typu umowy”, Szymon 
Romanow z  UJ, „Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego w  zakresie umo-
wy sprzedaży w kontekście harmonizacji”, Jan Andrzejewski z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza, „Czy art. 388 kc jest potrzebny? Wyzysk w kodeksie 
cywilnym oraz w  tzw. perspektywie kodyfi kacyjnej – spojrzenie krytyczne 
i wnioski de lege ferenda” oraz Piotr Łebek z Uniwersytetu Opolskiego, „Ko-
deks cywilny czy kodeks sportowy?” 

W panelu poświęconemu deliktom zostały zaprezentowane kwestie kom-
pensaty szkody niemajątkowej oraz szkód wyrządzonych w wyniku niewyko-
nania bądź nienależytego wykonania zobowiązania, przedstawiono także po-
stulaty de lege lata i de lege ferenda w zakresie prawa zobowiązań oraz referaty 
z  zakresu prawa autorskiego W  ramach panelu referaty przedstawili: Jacek 
Zębala z Uniwersytetu Warszawskiego, „Zagadnienia kompensacji szkód nie-
majątkowych osób trzecich wynikających z niewykonania albo nienależyte-
go wykonania umowy wobec osoby prawnej – model teoretyczny”, Elżbieta 
Stan z Uniwersytetu Warszawskiego, „Dziedziczność roszczenia z tytułu za-
dośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej – postulat pod adresem przyszłego 
ustawodawcy”, Marcin Tomczyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Za-
dośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w polskim prawie cywilnym”, Małgo-
rzata Wilczyńska z Uniwersytetu Wrocławskiego, „Przyznanie zadośćuczynie-
nia w ramach reżimu kontraktowego – wnioski de lege lata i de lege ferenda”, 
dr Anna Konert z  Uczelni Łazarskiego, „Odpowiedzialność cywilna osoby 
eksploatującej statek powietrzny za wypadek lotniczy”, Aleksandra Rogowska 
z  Uniwersytetu Wrocławskiego, „Regulacja kodeksu cywilnego a  realizacja 
roszczeń z tytułu «złego urodzenia» – przyczynek do dyskusji”, Karolina Bo-
busia z Uniwersytetu Wrocławskiego, „Zmiany polskiego prawa autorskiego 
w związku z rozwojem Internetu”, dr Daria Gęsicka z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika, „O potrzebie zmiany paradygmatu dozwolonego użytku” oraz dr 
Michał Skwarzyński z KUL, „Losy post mortem praw autorskich w nowocze-
snym prawie cywilnym”. 
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Ostatni panel dotyczył praw rzeczowych, a rozpoczął się od referatu dr Jo-
anny Kozińskiej z Uniwersytetu Opolskiego, „Koncepcja odrębnych od grun-
tu przedmiotów własności – analiza na tle obecnego stanu prawnego oraz 
propozycji zmian legislacyjnych w prawie rzeczowym”, w którym zostało po-
ruszone zagadnienie w kwestii odstępstwa od zasady, że to, co na gruncie jest 
związane z własnością gruntu. Poruszona została też kwestia własności wody 
(Agnieszka Sznajder z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, „Woda jako 
przedmiot prawa własności”). Z kolei dr Magdalena Rzewuska z Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego omówiła „Użytkowanie wieczyste – sens czy 
nonsens regulacji”, zaś Krystian Brzeziński z UJ wystąpił z referatem „Prawo 
zabudowy zamiast użytkowania wieczystego?”. Następnie referaty wygłosi-
li: prof. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ, dr hab. Izabelli Gil z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, „Znaczenie i  skutki zabezpieczeń rzeczowych w przypadku 
ogłoszenia upadłości”, Michał Mościcki z KUL, „Zastaw jako prawo zabez-
pieczające na gruncie polskiego kodeksu cywilnego i na gruncie prawnopo-
równawczym” oraz Iwona Ramus z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych w Kielcach, „Perspektywy rozwoju zabezpieczeń rzeczowych”. 
Dotyczyły one możliwości wykorzystania w dzisiejszej gospodarce praw rze-
czowych jako zabezpieczenia. Referaty w tej części przedstawili również Ka-
mil Szpyt, „Własność wirtualna – cywilnoprawna rewolucja czy ewolucja?” 
oraz dr Katarzyna Dadańska z Uniwersytetu Szczecińskiego, „Timeshare po 
kodyfi kacji i dekodyfi kacji kodeksu cywilnego – wnioski de lege lata i de lege 
ferenda”.

Drugiego dnia tematem były dobra osobiste, prawo rodzinne i opiekuń-
cze oraz prawo spadkowe. W ramach panelu poświęconemu ochronie dóbr 
osobistych, referaty wygłosili: dr Joanna Buchalska z Akademii Leona Koź-
mińskiego, „Swobodne wykonywanie praktyk religijnych w orzecznictwie”, 
dr Agnieszka Kubiak-Cyrul z  Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego, „Zmiany w przepisach o ochronie dóbr osobistych w pro-
jekcie kodeksu cywilnego”, Brygida Majewska z  KUL, „Wzajemna relacja 
roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych a kwestia sprostowania w prawie 
prasowym”, dr Zofi a Zawadzka z Uniwersytetu w Białymstoku, „Non omnis 
moriar a zakres ochrony dóbr osobistych prawa powszechnego”, dr Bereni-
ka Kaczmarek-Templin z Politechniki Wrocławskiej, „Linki, Google Street 
View, Web 2.0 a dobra osobiste, czyli nowe technologie a 50-letni kodeks”, 
Jakub Głowacz, Filip Nowak z Uniwersytetu Łódzkiego, „Klauzula general-
na rozsądku i słuszności w świetle części ogólnej kodeksu cywilnego de lege 
ferenda”, dr Marcin Sala-Szczypiński z Krakowskiej Akademii im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego, „Zasady współżycia społecznego – zmiana treści 
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klauzuli generalnej w okresie obowiązywania kodeksy cywilnego”, prof. Joan-
na Sieńczyło-Chlabicz z Uniwersytetu w Białymstoku, „Majątkowa ochrona 
prawa do wizerunku osób powszechnie znanych za życia i po śmierci” oraz 
Jakub Rzeszowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Odpowiedzialność 
cywilna z tytułu komercyjnego wykorzystania wizerunku osób powszechnie 
znanych”. 

Panel poświęcony prawu rodzinnemu poruszał zagadnienia związane z za-
warciem małżeństwa, relacji rodzice–dzieci, problematyki pokrewieństwa, ali-
mentacji zakresu władzy rodzicielskiej oraz jej wykonywania , a także kwestie 
stosunków majątkowych między małżonkami dotyczące rozliczeń w ramach 
majątkowych ustrojów małżeńskich. W ramach panelu referaty wygłosili: dr 
Paweł Bednarski z Akademii Polonijna w Częstochowie, „Artykuł 1 § 2–3 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Niekonsekwentna nowelizacja?”, dr Ro-
bert Frey z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kiel-
cach, „Zasadność zmiany ustawowego ustroju majątkowego małżeńskiego”, 
dr Anna Juryk z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, „Zmiany w pra-
wie kolizyjnym dotyczące alimentów”, dr Dorota Krekora z  Uniwersytetu 
Warszawskiego, „Ewolucja pojęcia pokrewieństwa w k.r.o. Wnioski de lege 
lata i propozycje de lege ferenda”, dr Piotr Mostowik z UJ, „Kontakty z dziec-
kiem po nowelizacji k.r.o. w 2009 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, 
dr Magdalena Olczyk z Akademii Leona Koźmińskiego, „Pochodzenie dziec-
ka: czy istnieje potrzeba zmian w zakresie przesłanek zaprzeczenia ojcostwa 
i  ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa?”, dr hab. Jacek Wierciński 
z Uniwersytetu Warszawskiego, „Okoliczności istotne przy orzekaniu o wła-
dzy rodzicielskiej w razie rozwodu rodziców. O aktualności domniemania na 
korzyść powierzenia władzy rodzicielskiej matce”, oraz dr Jakub M. Łuka-
siewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego, „Problem kolizji przepisów kc i kro 
w sprawie zasad zarządu przedsiębiorstwem nabytym lub utworzonym przez 
małżonków za środki mieszane”.

W panelu obejmującym swoim zakresem prawo spadkowe dr Jakub Bier-
nat z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w wystą-
pieniu „Testament wspólny de lege ferenda”, przedstawił postulaty poparte 
doświadczeniem w zawodzie notariusza, opowiadając się za wprowadzeniem 
regulacji testamentu wspólnego do Kodeksu cywilnego. Dr Piotr Cybula 
z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w temacie „Testament po-
dróżny de lege lata i de lege ferenda”, kwestionował ustawową regulację testa-
mentu podróżnego wskazując na brak możliwości wykorzystania tej insty-
tucji w obecnych realiach. Dalsza część panelu dotyczyła umowy o spadek, 
dokonywania darowizny na wypadek śmierci, wnioskowano wprowadzenie 
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instytucji umownego zapisu windykacyjnego, poruszona została również te-
matyka modelu odpowiedzialności za długi spadkowe oraz zachowku i dzie-
dziczenia roszczenia o zachowek. W powyższej tematyce wypowiedzieli się: 
Karol Kłosowski z  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, „Szczególne formy 
testamentu. Analiza przesłanek sporządzenia testamentu ustnego”, Paulina 
Kübler z UJ, „Darowizna mortis causa”, dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk 
z Akademii Leona Koźmińskiego, „Model odpowiedzialności za długi spad-
kowe w prawie polskim – uwagi de lege ferenda”, Patryk Bender z UJ, „Zakaz 
umów o spadek po osobie żyjącej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Ra-
fał Niemotko z Uniwersytetu w Białymstoku, „Sankcja nieważności umów 
o  spadek po osobie żyjącej”, Olga Nowak z  KUL, „Zniesienie ograniczeń 
w dziedziczeniu roszczenia o zachowek” oraz Agata Pyrzyńska z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, „Zapis windykacyjny w polskim prawie spadkowym”.

W podsumowaniu konferencji moderatorzy omówili skrótowo tezy to-
warzyszące referatom. Konferencję zakończyło wystąpienie prof. zw. dr hab. 
Andrzeja Mączyńskiego, który przedstawił historię Kodeksu cywilnego, opo-
wiadając się za utrzymaniem Kodeksu w dotychczasowej postaci, podkreśla-
jąc jednak konieczność nieuniknionej i nieustannej nowelizacji ustawy, która 
musi być dostosowana do zmieniających się realiów.

Konferencja była sposobnością wymiany poglądów na temat konieczno-
ści wprowadzania nowej kodyfi kacji polskiego prawa cywilnego, zgromadziła 
wielu przedstawicieli nauki i praktyków. Należy podkreślić, że mnogość wy-
stąpień odnoszących się do wielu dziedzin życia społecznego oraz ich wysoka 
jakość merytoryczna zachęcała do podjęcia ożywionej dyskusji, co w konse-
kwencji stanowiło znaczący krok w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy 
konieczna jest ponowna kodyfi kacja polskiego prawa cywilnego. W ramach 
paneli pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, niektórych kwestii nie udało 
się do końca rozstrzygnąć. Konkluzją było stwierdzenie, że należy w sposób 
możliwie wyczerpujący badać projekty nowelizacji oraz instytucje już wpro-
wadzone do systemu prawnego.


