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Wstęp
Przygotowany przez nas komentarz do Kodeksu cywilnego, który po raz pierwszy ukazał się

w 2019 r., został dobrze przyjęty na rynku. Nasze stanowisko, według którego w prawie cywilnym
było jeszcze ciągle miejsce na nowe poglądy, potwierdziło się. Bardzo nas to cieszy i jednocześnie
zobowiązuje na przyszłość. Przedstawiając aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, wskazując
– tam gdzie naszym zdaniem to było niezbędne – możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów tej
ustawy, mieliśmy świadomość, że nasze objaśnienia do konkretnych przepisów Kodeksu zaczną żyć
swoim życiem, znajdą się w obiegu naukowym i niejednokrotnie będą poddawane krytyce. Zasadniczo
tak się stało. To nas cieszy, gdyż naszym głównym celem było – i nadal jest – wzbogacenie praktyki
stosowania przepisów prawa cywilnego. Oddając w Państwa ręce nasz komentarz po raz pierwszy,
liczyliśmy na dyskusję i cieszy nas, że ta dyskusja się pojawiła. Idąc dalej, decydując się na kolejne
wydanie komentarza, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że nadal dla dobra polskiego prawa cywil-
nego będziemy się spierać i wierzymy, że nasze zaktualizowane objaśnienia do Kodeksu cywilnego
będą jeszcze bardziej przydatne w eksploracji tej dziedziny prawa. A te objaśnienia przygotowaliśmy
po raz kolejny, gdyż praktyka stosowania prawa cywilnego jak i stan normatywny na przestrzeni tego
w sumie krótkiego czasu w niektórych obszarach zmieniły się. Impulsem do podjęcia działań była też
pandemia COVID-19, w niektórych miejscach znacząco wpływająca na stosunki cywilnoprawne, co
także staraliśmy się w naszych uwagach uwzględnić. Decydując się na kolejne wydanie komentarza,
nadal liczymy na dyskusję i wierzymy, że może być ona jeszcze bardziej owocna niż obecnie.

Jak wiadomo, nasz komentarz do Kodeksu cywilnego to publikacja zbiorowa. Autorzy reprezentują
w niej swoje własne poglądy, które nie zawsze są tożsame z moimi poglądami. Tym bardziej cieszy
mnie, że zespół autorski pozostał w niezmienionym kształcie. Jeszcze bardziej cieszy mnie zaś to,
że między pierwszym a obecnym wydaniem zespół autorski naukowo się rozwijał, zdobywając ko-
lejne stopnie akademickiej ścieżki (sześć habilitacji). Dziękuję więc autorom, że mimo wielu nowych
wyzwań znaleźli czas na doskonalenie naszego wspólnego dzieła.

Mariusz Załucki
Kraków, lipiec 2020 r.
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