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W mojej działalności naukowej staram się podejmować zagadnienia z różnych 

działów prawa cywilnego, nie ograniczając się do jednej, wąsko zakreślonej dziedziny. 

Najwięcej uwagi poświęcałem dotychczas badaniom z zakresu części ogólnej prawa 

cywilnego oraz prawa rzeczowego. Wśród moich publikacji są jednak także opracowania 

poświęcone zagadnieniom dotyczącym zobowiązań oraz prawa rodzinnego, jak również 

cywilnoprawnej problematyki notariatu. 

I. Osiągnięcia uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny 

wkład w rozwój prawa cywilnego 

Wśród osiągnięć naukowych, które w moim przekonaniu spełniają kryteria określone 

w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 ze zmianami), a więc 

zostały uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora i stanowią znaczny wkład w rozwój 

określonej dziedziny naukowej (w tym przypadku: prawa cywilnego), należy wymienić 

przede wszystkim trzy pozycje. Dwie z nich maja charakter monograficzny: Warunkowe 

czynności prawne, Warszawa 2012 oraz Hipoteka umowna, Warszawa 2007. Trzecia 

obejmuje współautorstwo komentarza do przepisów o hipotece: Hipoteka po nowelizacji. 

Komentarz, red. J. Pisuliński, Warszawa 2011. 

1. Opracowanie pt. Warunkowe czynności prawne stanowi pierwszą w polskim 

piśmiennictwie próbę monograficznego ujęcia instytucji warunku. 

Dzieło to obejmuje przede wszystkim analizę przepisów ogólnych o warunku 

zawartych w art. 89-94 k.c. W ramach rozważań zawartych w tej części książki omówione 
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zostało pojęcie warunku (rozdział I), jego rodzaje (rozdział II), stan zawisłości od warunku 

(rozdział III) oraz problematyka ziszczenia się warunku (rozdział V). 

Wśród wywodów o pojęciu warunku podjęto także kwestię warunku prawnego. 

Rozważania poświęcone tej problematyce prowadzą do wniosku o dopuszczalności 

stosowania do condicionis iuris w szerokim zakresie przepisów o warunku przez analogię. 

Dotyczy to zwłaszcza art. 92 i po części art. 93 k.c. W ramach rozważań o rodzajach warunku 

podjąłem m.in. niezwykle kontrowersyjne zagadnienie dopuszczalności warunku 

potestatywnego. W opozycji do niechętnego warunkowi potestatywnemu stanowiska 

judykatury i części doktryny opowiedziałem się za dopuszczalnością warunku potestatywnego 

w bardzo szerokim zakresie. Jest to moim przekonaniu instrument prawny, który pozwala na 

jak najpełniejsze uwzględnienie interesów stron w dynamicznej i nacechowanej dużą dozą 

niepewności współczesnej rzeczywistości obrotu gospodarczego. Kluczową tezę rozdziału 

poświęconego zawisłości od warunku stanowi opis sytuacji warunkowo uprawnionego w 

kategoriach prawa warunkowego będącego prawem jakościowo tożsamym z prawem 

bezwarunkowym. Umożliwiło to wyjaśnienie pozycji prawnej warunkowo uprawnionego bez 

odwoływania się do koncepcji prawa podmiotowego tymczasowego. Przyjęta konstrukcja 

prawa warunkowego przesądziła także o rozstrzygnięciu wielu kwestii szczegółowych, np. 

stała się podstawą wniosku o dopuszczalności ujawnienia prawa zawisłego od warunku 

zawieszającego w księdze wieczystej. Znaczącą część rozważań zawartych w monografii 

obejmuje analiza dopuszczalności zastrzegania warunku w poszczególnych typach czynności 

prawnych (rozdział IV). Wspomniany fragment książki podejmuje tę kwestię w odniesieniu 

do najważniejszych czynności z zakresu części ogólnej, prawa rzeczowego, zobowiązań, 

prawa spadkowego oraz rodzinnego. 

Mając na względzie trwające prace nad nowym kodeksem cywilnym w pracy podjęto 

także zadanie oceny obowiązującej regulacji warunku oraz sformułowano postulaty de lege 

ferenda. W tym celu przeprowadzono w rozdziale VI badania prawnoporównawcze regulacji 

warunku obejmujące kilka kontynentalnych systemów prawnych, systemy common law oraz 

opracowania modelowe (Zasady Europejskiego prawa umów – PECL oraz Projekt wspólnego 

systemu odniesienia – DCFR). Badania te pozwoliły na sformułowanie wniosku o zgodności 

regulacji warunku w prawie polskim z zasadniczymi rozwiązaniami dającymi się 

zaobserwować w kontynentalnych systemach prawnych i w opracowaniach modelowych. 

Dotyczy to w szczególności prawa niemieckiego i szwajcarskiego.  

Rozważania o kształcie ewentualnej przyszłej regulacji warunku w polskim prawie, 

które zostały zawarte w rozdziale VII, obejmują w pierwszej kolejności analizę postanowień 
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opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego Projektu części pierwszej 

kodeksu cywilnego, który został opublikowany w 2008 r. Wyłaniająca się z tej analizy ocena 

projektu nie jest jednoznaczna. Z jednej bowiem strony należy uznać za trafne zachowanie 

zdecydowanej większości rozwiązań występujących w obowiązującym kodeksie. Na poparcie 

zasługuje także uregulowanie wyraźnie dopuszczające dokonywanie czynności prawnej z 

zastrzeżeniem warunku potestatywnego. Z drugiej jednak strony zastrzeżenia wzbudza 

redakcja niektórych przepisów, która prowadzi do ich znacznego rozbudowania przy 

zachowaniu dotychczasowej treści normatywnej. Nie wydaje się także celowe wprowadzanie 

regulacji warunku odnoszącego się do przeszłości. Rozważania de lege ferenda prowadzą 

ostatecznie do konkluzji, że w ewentualnej nowej kodyfikacji należałoby zachować obecnie 

obowiązującą regulację warunkowych czynności prawnych z pewnymi korektami i 

uzupełnieniami. W szczególności można by pominąć przepis obecnego art. 90 k.c. stanowiący 

w istocie legislacyjne superfluum. Postanowienia o warunku należałoby uzupełnić o regulację 

warunku potestatywnego oraz o możliwość wyłączenia bezskuteczności rozporządzeń 

dokonanych pendente condicione za zgodą warunkowo uprawnionego. 

Monografia pt. Warunkowe czynności prawne została opracowana w ramach 

habilitacyjnego projektu badawczego przyznanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (nr umowy: 1956/B/H03/2008/34).  

2. Opracowanie pt. Hipoteka umowna stanowi monograficzne ujęcie zagadnień 

związanych z hipoteką powstającą w drodze umowy, która jest podstawą odmianą tego 

ograniczonego prawa rzeczowego. 

Prezentacja hipoteki umownej obejmuje, obok zagadnień charakterystycznych jedynie 

dla tej postaci hipoteki, również problematykę wspólną wszystkim rodzajom hipoteki. Jest to 

więc w znacznej mierze opracowanie poświęcone hipotece w ogóle, jako że specyfika 

hipoteki umownej przejawia się przede wszystkim w zakresie powstania obciążenia. Dlatego 

też zawarte w tej pacy ustalenia w większości zachowują doniosłość także w odniesieniu do 

hipoteki przymusowej i ustawowej. Książka podejmuje takie grupy zagadnień jak powstanie 

hipoteki, jej treść i przedmiot, wierzytelność hipoteczna, hipoteka kaucyjna, łączna, 

subintabulat, ochrona hipoteki, zaspokojenie wierzyciela hipotecznego oraz wygaśnięcie 

hipoteki. 

Obok wielu zagadnień szczegółowych poruszonych w omawianej monografii należy 

przede wszystkim wymienić oryginalne w polskiej doktrynie, a inspirowane dorobkiem 

szwajcarskiej cywilistyki, ujęcie ochrony hipoteki. Według zaproponowanej przeze mnie 

interpretacji przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece ochronę hipoteki należy 
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rozpatrywać po części w kategoriach zobowiązania realnego. Wierzycielem jest tutaj 

każdoczesny wierzyciel hipoteczny, a dłużnikiem każdoczesny właściciel obciążonej 

nieruchomości. Treścią owego zobowiązania jest zaś zachowanie przedmiotu hipoteki w 

stanie niezagrażającym bezpieczeństwu hipoteki. Zaproponowane przeze mnie rozwiązanie 

pozwala na stosowanie do ochrony hipoteki wprost przepisów o wykonaniu zobowiązania 

oraz o skutkach jego niewykonania. 

Znaczący wkład w rozwój doktryny prawa hipotecznego mają także w mojej ocenie 

rozważania dotyczące charakteru prawnego umowy o ustanowienie hipoteki. W omawianej 

monografii rozwijam pogląd, że jest to czynność wyłącznie rozporządzająca, która może być 

dokonana bez poprzedzającego ją zobowiązania do ustanowienia hipoteki. Jeżeli jednak 

zobowiązanie takie zostałoby zaciągnięte w umowie, to miałaby ona charakter umowy 

przedwstępnej. Ustanowienie hipoteki nie byłoby zatem powiązane z owym zobowiązaniem 

relacją kauzalności. Całkowicie oryginalny charakter mają ustalenia w kwestii odpłatności 

umowy o ustanowienie hipoteki. Przeprowadzona przeze mnie analiza tego zagadnienia 

doprowadziła do wniosku, że ustanowienie hipoteki jest czynnością, która nie mieści się w 

podziale na czynności odpłatne i nieodpłatne, stanowi zatem czynność z tego punktu widzenia 

neutralną. Ustalenie to ma istotne znaczenie praktyczne ze względu na wyłączenie rękojmi 

wiary publicznej ksiąg wieczystych w przypadku rozporządzeń nieodpłatnych. Neutralność 

ustanowienia hipoteki sprawia, że rękojmia nie może zostać wyłączona ze względu na tę 

przesłankę. 

Istotny wkład w rozwój badań nad hipoteką stanowią także moim przekonaniu 

rozważania o umowie zmieniającej treść ograniczonego prawa rzeczowego (art. 248 k.c.) w 

tym również hipoteki. Rozwinąłem i teoretycznie uzasadniłem pogląd, że jest to czynność 

samoistna niemająca charakteru zmiany umowy o ustanowienie hipoteki. Stanowisko to 

umożliwia stosowanie przepisów o zmianie treści ograniczonego prawa rzeczowego do 

wszystkich ograniczonych praw rzeczowych bez względu na sposób ich powstania, a więc 

także do praw powstałych wskutek innych zdarzeń prawnych niż umowa (np. zasiedzenie, 

orzeczenie sądu). 

3. Jestem współautorem komentarza do przepisów o hipotece znowelizowanych z 

dniem 20 lutego 2011 r. przez ustawę z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 131, poz. 1075). Wspomniana 

zmiana stanowiła pierwszą od wejścia w życie ustawy o księgach wieczystych i hipotece tak 

gruntowną nowelizację. Wprowadzone tym aktem prawnym zmiany miały charakter wręcz 
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rewolucyjny i zupełnie zmieniły wiele elementów konstrukcji hipoteki. Komentarz do 

zmienionych przepisów był pierwszym kompleksowym omówieniem nowych przepisów. 

Mojego autorstwa jest komentarz do art. 65, 67, 68
3
, 68

4
, 79-83

1
 oraz 101

1
-101

11
 

u.k.w.h., który stanowi niemalże połowę (46%) objętości całego dzieła. Wszystkie 

komentowane przepisy, wyjąwszy art. 67 u.k.w.h., albo zostały zmienione (art. 65, 79 i n. 

u.k.w.h.) albo stanowią całkowite novum w regulacji hipoteki (art. 68
3
, 68

4
, 101

1
-101

11
 

u.k.w.h.). 

Opracowanie komentarza do nich wiązało się zatem z koniecznością podjęcia 

oryginalnych, a w wielu wypadkach wręcz pionierskich rozważań. Charakter taki ma 

w szczególności komentarz do przepisów o rozporządzaniu opróżnionym miejscem 

hipotecznym, uregulowanym w art. 101
1
-101

11
 u.k.w.h. Instytucja ta wyłącza bowiem 

obowiązującą w polskim prawie od dziesięcioleci zasadę posuwania się hipotek. Podobnie 

przedstawia się znaczenie komentarza do art. 68
3
 i 68

4
 u.k.w.h. Pierwsza ze wspomnianych 

regulacji wprowadza nieznaną dotychczas polskiemu prawu instytucję podmiany 

wierzytelności hipotecznej. Natomiast art. 68
4
 u.k.w.h. daje wyraz znaczącemu rozluźnieniu 

więzi między hipoteką a zabezpieczona wierzytelnością. Z przepisu tego można bowiem 

wnioskować a contrario, że wszelkie zmiany treści wierzytelności hipotecznej, które 

zachowują tożsamość wierzytelności, nie pociągają za sobą zmiany treści hipoteki. Oznacza 

to m.in. skuteczność zmiany bez konieczności jej ujawnienia w księdze wieczystej. 

Zasadnicze przeobrażenia zaszły również w zakresie przeniesienia wierzytelności 

hipotecznej, uregulowanego w art. 79-83
1
 u.k.w.h. Przede wszystkim przejście hipoteki na 

nabywcę zostało ujęte jako refleks rozporządzenia wierzytelnością. Uregulowano także 

w pewnym zakresie dopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez hipoteki. W związku ze 

zmianą konstrukcji hipoteki wyłączono możliwość nabycia wierzytelności hipotecznej od 

nieuprawnionego na podstawie przepisów o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych. 

Wreszcie wyraźnie uregulowano pozaksięgowy obrót wierzytelnościami hipotecznymi 

z papierów wartościowych na zlecenie i okaziciela. Wszystkie te modyfikacje wymagały 

nowego spojrzenia w stosunku do rozwiązań wypracowanych pod rządami dotychczasowych 

przepisów. 

W związku z opracowaniem komentarza do znowelizowanych przepisów o hipotece 

zostałem wyróżniony przez rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Nagrodą Zespołową 

I stopnia. 
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II. Pozostałe osiągnięcia naukowe 

1. Moje zainteresowania od początku pracy naukowej w znacznej mierze dotyczyły 

prawa rzeczowego, a zwłaszcza hipoteki. 

Konsekwencją zainteresowań prawem rzeczowym była moja praca magisterska pt. 

Hipoteka umowna na nieruchomości, którą napisałem pod kierunkiem Prof. zw. dr. hab. 

Sylwestra Wójcika. Praca ta stała się punktem wyjścia do napisania książki pod tym samym 

tytułem, która ukazała się nakładem wydawnictwa Zakamycze w 1999 r. Problematykę 

hipoteki podjąłem również w artykule opublikowanym na łamach Kwartalnika Prawa 

Prywatnego pt. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela. 

Opracowanie to zawiera obszerną analizę postanowień projektu przygotowanego przez 

Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego obejmującego m.in. przepisy dotyczące 

wymienionych w tytule instytucji prawnych, które miałyby zostać wprowadzone do polskiego 

prawa cywilnego. Zawartym tam rozważaniom bezpośrednio poświęconym postanowieniom 

projektu towarzyszą obszerne  uwagi prawnoporównawcze. Z kolei w artykule pt. W kwestii 

ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy umowie ramowej podjąłem istotne w praktyce 

bankowej zagadnienie wykorzystania hipoteki do zabezpieczenia wierzytelności ze 

stosunków prawnych nawiązanych w wykonaniu umowy ramowej. Opowiedziałem się za 

niedopuszczalnością w ówczesnym stanie prawnym ustanowienia takiego zabezpieczenia. 

Problematyce hipoteki poświęciłem również glosę do postanowienia Sądu Najwyższego z 

dnia 18 stycznia 2007 r., V CSK 298/07. W opracowaniu tym broniłem – wbrew stanowisku 

SN – poglądu, że hipoteka przewidziana w art. 1037 § 3 k.p.c. ma charakter ustawowy, i nie 

jest hipoteką przymusową w rozumieniu art. 109 i n. u.k.w.h. Wreszcie zabezpieczenia 

hipotecznego dotyczy moja najnowsza publikacja: artykuł pt. Hipoteka łączna po nowelizacji 

– wybrane zagadnienia (praca w druku, ma się ukazać w roku 2012 we Wrocławskich 

Studiach Sądowych). Opowiadam się w niej za dopuszczalnością zabezpieczenia jednej 

wierzytelności w całości wieloma hipotekami (bez tzw. partycji zabezpieczenia). Bronię także 

poglądu o jedności hipoteki łącznej. 

Zagadnieniom prawa rzeczowego poświecona jest również moja praca doktorska, pt. 

Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, napisana pod kierunkiem Prof. zw. dr. 

hab. Sylwestra Wójcika i obroniona w 2003 r. na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa ta w zmodyfikowanej wersji ukazała się w roku 

2004 nakładem wydawnictwa Lexis Nexis. Ze względu na brak ustawowej regulacji 

umownego zakończenia współwłasności praca ta ma w znacznej mierze charakter 

konstrukcyjny i zawiera oryginalną koncepcję umowy o zniesienie współwłasności. 
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Zniesienie współwłasności ujmuję tam bowiem jako szczególne rozporządzenie prawem 

własności przysługującym niepodzielnie współwłaścicielom, które nie stanowi przeniesienia 

własności. Umowa o zniesienie współwłasności jest w myśl przedstawionej w pracy 

koncepcji czynnością prawną wyłącznie rozporządzającą. Problematykę współwłasności 

podjąłem również w artykule Współwłasność de lege ferenda. Proponuję tam m.in. ustawowe 

uregulowanie umownego zniesienia współwłasności oraz wprowadzenie możliwości 

wykluczenia współwłaściciela ze wspólności. 

Moje badania z zakresu prawa rzeczowego nie ograniczają się jedynie do polskiego 

systemu prawnego. W związku z udziałem w pracach Zespołu Problemowego Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do sprawa Ograniczonych Praw Rzeczowych 

przygotowałem dwie publikacje dotyczące prawa szwajcarskiego. Pierwsza z nich, 

pt. Ograniczone prawa rzeczowe w prawie szwajcarskim, zawiera omówienie występujących 

w Szwajcarii ograniczonych paw rzeczowych wraz z wnioskami co do ewentualnego 

uwzględnienia niektórych rozwiązań legislacyjnych w pracach nad nowym kodeksem 

cywilnym. Postuluję tam – w ślad za ustawodawstwem szwajcarskim – dopuszczenie 

ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na własnej rzeczy, wprowadzenie tzw. 

niewłaściwej hipoteki właściciela, zbywalności i dziedziczności służebności osobistych, 

wprowadzenie prawa zabudowy, wyłączenie zasady posuwania się hipotek oraz 

konstytutywności wpisu w księdze wieczystej przeniesienia wierzytelności hipotecznej. 

Druga ze wspomnianych publikacji nosi tytuł Szwajcarski Schuldbrief jako ewentualny wzór 

dla polskiego ustawodawcy. Praca ta powstała na zlecenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Cywilnego, w związku z rozważaniem kwestii wprowadzenia do polskiego systemu prawnego 

nowego prawa zastawniczego na nieruchomości wzorowanego na szwajcarskim liście 

dłużnym (Schuldbrief). Przygotowując to opracowanie prowadziłem z ramienia KKPC 

badania w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie. Rezultatem tych 

studiów było opracowanie, w którym opowiedziałem się przeciwko „przeszczepianiu” listu 

dłużnego do polskiego ustawodawstwa. Właściwą drogą w moim przekonaniu było (i jest) 

doskonalenie regulacji hipoteki w taki sposób, aby stworzyć rozwiązania funkcjonalnie 

odpowiadające cenionym w obrocie cechom szwajcarskiego listu dłużnego. W tym kierunku 

podążył polski ustawodawca w powołanej wyżej ustawie z dnia 26 września 2009 r. 

dokonując zmian przyczyniających się do uelastycznienia hipoteki. 

2. Na pograniczu prawa rzeczowego oraz części ogólnej znajduje się problematyka 

przedmiotów praw rzeczowych. Zagadnienie to podjąłem w artykule pt. Prawne 

wyodrębnienie gruntu na powierzchni ziemi. Opracowanie to zawiera m.in. propozycję 
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rozwiązania niezwykle spornego w doktrynie i orzecznictwie zagadnienia wpływu ksiąg 

wieczystych na istnienie nieruchomości gruntowych. 

Problemy z zakresu części ogólnej oraz prawa zobowiązań podjąłem również w 

publikacji pt. Prawne konsekwencje wielopodmiotowości stron umowy sprzedaży. Artykuł ten 

poświecony jest przede wszystkim kwestii wadliwego współdziałania osób występujących po 

jednej z wielopodmiotowych stron umowy sprzedaży. W przeważającej mierze prawa 

zobowiązań dotyczy także artykuł pt. Wpływ uchylenia albo zmiany przepisów na zastrzeżone 

przez te przepisy prawo pierwokupu. Obok zagadnień poświęconych bezpośrednio prawu 

pierwokupu jako instytucji związanej z umową sprzedaży zawarto tam także szereg uwag z 

zakresu międzyczasowego prawa prywatnego. 

Zagadnieniom prawa zobowiązań poświęciłem również glosę do wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 20 lipca 2006 r., V CSK 200/06. Opowiedziałem się tam – w opozycji do 

stanowiska Sądu Najwyższego – za stosowaniem do dzierżawy art. 668 § 2 oraz art. 667 § 2 

k.c. na mocy odesłania zawartego w art. 694 k.c. 

3. Istotną część mojego dorobku naukowego stanowią badania z zakresu prawa 

rodzinnego. Rezultatem moich zainteresowań tą dziedziną prawa cywilnego było 

opracowanie, którego jestem współautorem, pt. Majątkowe stosunki małżeńskie w prawie 

zagranicznym. Praca ta prezentuje problematykę majątkowych ustrojów małżeńskich w 

dziewięciu państwach Europy. Mojego autorstwa jest wprowadzenie oraz rozdziały dotyczące 

siedmiu państw: Austrii, Estonii, Finlandii, Grecji,  Niemiec, Norwegii oraz Szwajcarii. 

Problematyce rodzinnoprawnej poświeciłem również artykuł pt. Nabycie własności 

nieruchomości do majątku odrębnego. W opracowaniu tym przedstawiłem z punktu widzenia 

praktyki notarialnej zasady nabycia nieruchomości do majątku odrębnego małżonka 

pozostającego w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej według stanu prawnego sprzed 

nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie z dniem 20 stycznia 

2005 r. Następnie przygotowałem również aktualizację uwzględniającą nowe, do dzisiaj 

obowiązujące rozwiązania w tym zakresie. 

W swoich badaniach z zakresu prawa rodzinnego nie ograniczałem się do 

majątkowych stosunków małżeńskich. W artykule pt. Obowiązek alimentacyjny między 

byłymi małżonkami de lege fernda przedstawiłem krytyczną ocenę obecnej regulacji tej 

problematyki, opartą na filozofii „nagrody za cnoty i kary za grzechy małżeńskie”. 

Zaproponowałem ukształtowanie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami w 

oparciu o zasadę kompensacji uszczerbku poniesionego przez małżonka w związku z 

przyjętym przez oboje małżonków modelem małżeństwa. 
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4. Problematykę cywilnoprawnych aspektów działalności notariusza poruszam w 

artykule pt. Czynności notarialne z zakresu obrotu nieruchomościami położonymi w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Opracowanie to podejmuje problemy przede 

wszystkim z zakresu prawa o notariacie oraz prawa prywatnego międzynarodowego. 

III. Prace eksperckie 

W latach 2007-2010 byłem członkiem Zespołu Problemowego Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Ograniczonych Praw Rzeczowych. W ramach 

prac Zespołu uczestniczyłem w przygotowywaniu projektu przepisów nowego kodeksu 

cywilnego o ograniczonych prawach rzeczowych. Zespół ten opracował również projekt 

ustawy modernizującej prawo hipoteczne, która została uchwalona przez Sejm w dniu 26 

czerwca 2009 r. i weszła w życie z dniem 20 lutego 2011 r. Byłem redaktorem projektu tej 

ustawy oraz autorem projektu uzasadnienia do niej. 

Działalność ekspercką prowadziłem również w formie współpracy z Centrum 

Naukowym Notariatu w latach 2000-2004. W ramach tej współpracy przygotowałem wiele 

opinii prawnych. Sporządzałem także opracowania dotyczące majątkowych ustrojów 

małżeńskich państw obcych (zostały one opublikowane we wspomnianym wcześniej zbiorze 

pt. Majątkowe stosunki małżeńskie w prawie zagranicznym). 

Opracowywałem także opinie prawne dotyczące zagadnień z zakresu hipoteki na 

zlecenie jednostek samorządu notarialnego oraz banków. 

IV. Udział w konferencjach naukowych 

Uczestniczyłem w charakterze referenta bądź komentatora w następujących 

konferencjach naukowych: 

1) Ogólnopolski Zjazd Cywilistów. Czterdzieści lat kodeksu cywilnego, Rzeszów 8-

10 października 2004; tytuł referatu: Współwłasność de lege ferenda; 

2) Nowe regulacje hipoteki i innych zabezpieczeń rzeczowych, Warszawa 1 i 2 

grudnia 2009 r., tytuł referatu: Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i 

hipotece; 

3) I Kolokwium Jagiellońskie, Kraków 19 marca 2010 r., tytuł referatu: 

Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; 

4) IX. Ogólnopolska Konferencja Hipoteczna, Warszawa 14 i 15 października 

2010 r.; tytuł referatu: Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym; 

5) Zastaw. Teraźniejszość i przyszłość, Wrocław 25 i 26 listopada 2010 r.; tytuł 

referatu: Hipoteka a zastaw w nowym kodeksie cywilnym; 
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6) X. Ogólnopolska Konferencja Hipoteczna, Warszawa 20 i 21 października 2011 r.; 

udział w charakterze członka loży komentatorów; 

7) Hipoteka po nowelizacji, Wrocław 16 i 17 listopada 2011 r.; tytuł referatu: 

Hipoteka łączna – zagadnienia wybrane. 

 

 

 


