
SŁOWO WSTĘPNE
Umowy są przedmiotem wielu opracowań naukowych. Porusza się w nich szczególnie problemy 
natury praktycznej, a także teoretycznej. Zasięg zagadnień i problemów umownych stosunków 
zobowiązaniowych jest na tyle szeroki, że można z całą pewnością uznać to za temat niewyczerpany. 
Podjęcie tematu umów i ich regulacji pozakodeksowych znajduje uzasadnienie w ciągłej zmienności 
ustawicznej, kreowaniu przez praktykę obrotu nowych rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb 
i nieustającym rozwoju nowych technologii.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie kompleksowego ujęcia zagadnienia cywilistyczne-
go dotyczącego wybranych umownych stosunków zobowiązaniowych. Autorzy nie skupiają się na 
jedynej umowie czy jednej kategorii umów. Poruszają istotne zagadnienia, w odniesieniu do różnych 
stosunków zobowiązaniowych – począwszy od zagadnień ściśle teoretycznych, jak rozważania nad 
algorytmizacją stosunków zobowiązaniowych, po problemy szczegółowych umów, jak choćby zwią-
zanych z problematyką prawną umowy o macierzyństwo zastępcze. 

Chociaż publikacja formalnie nie została podzielona, można wyróżnić pięć kategorii poruszanych 
zagadnień. Obejmują w pierwszej kolejności zagadnienia typowo teoretyczne, które mają zastosowa-
nie do wszystkich zobowiązań umownych. Następnie, poruszone zostały kwestie zaliczane do prawa 
bankowego i usług płatniczych, problemy umów finansowych i medycznych. Ostatnią kategorią są 
szczegółowe problemy wybranych umów.

Forum do dyskusji nad problemami poruszanymi w tej publikacji stała się ogólnopolska konferencja 
naukowa pt. Pozakodeksowe regulacje umownych stosunków zobowiązaniowych, która odbyła się 15 marca 
2019 r. w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Podczas tego wydarzenia zgromadziło 
się wielu naukowców, z ośrodków naukowych z całej Polski oraz z zagranicy.

W tym miejscu pragnę wyrazić ogromne podziękowania wszystkim osobom, których zaangażowanie 
i ciężka praca umożliwiły zorganizowanie konferencji. Słowa te, w sposób szczególny, kieruję do dr hab. 
Barbary Bajor, prof. INP PAN, oraz dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, prof. INP PAN, które 
motywowały mnie do pracy nad konferencją i publikacją, ale również sprawowały nadzór merytorycz-
ny i formalny. Szczególne podziękowania kieruję także do Pana Profesora dr. hab. Andrzeja Biercia, 
który wygłosił niezwykle inspirujący wykład otwierający konferencję. Pragnę również podziękować 
wszystkim uczestnikom konferencji i autorom opracowań. Podziękowania kieruję też do Dyrektora 
Instytutu Nauk Prawnych PAN – dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN, bez której konferencja 
i publikacja nie zostałyby zrealizowane. Dziękuję również pracownikom Instytutu, którzy pomagali 
zarówno przy organizacji, jak i przy wydaniu niniejszej publikacji. 

Mam głęboką nadzieję, że wywody i spostrzeżenia zawarte w tej książce będą stanowić inspirację 
do dalszych badań nad problemami, zarówno teoretycznymi, jak i praktycznymi pozakodeksowych 
stosunków zobowiązaniowych. Myślę, że pozwoli to spojrzeć na prawo cywilne – zobowiązaniowe, 
a także różne jego dziedziny w odniesieniu do współczesnych problemów, jakie pojawiają się w naukach 
prawnych. Wartością dodaną publikacji jest to, że tworzą ją młodzi badacze – doktoranci i doktorzy, 
którzy wstępują dopiero w progi świata nauki i prezentują niezależne – czasem odważne – poglądy. 
Dlatego wiele rozwiązań zaproponowanych przez Autorów stanowi cenny wkład w rozwój prawa 
cywilnego.

Wojciech Maciołek


