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Pocz¹tki Wydzia³u Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wroc³awskiego s¹ integralnie powi¹zane z koncepcj¹ utworzenia na Œl¹sku
uniwersytetu. Historia organizacji i funkcjonowania uczelni jest fascynu-
j¹ca, by³a wielokrotnie opisywana w ró¿nych opracowaniach naukowych
i publicystycznych. Nie ma potrzeby jej przytaczania, lecz jest – bez
w¹tpienia – koniecznoœæ przypominania, ¿e w powojennym Wroc³awiu
trzon kadry naukowej stanowili przedwojenni profesorowie z dwóch
renomowanych polskich oœrodków akademickich: Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Pamiêæ
o nich przetrwa³a do dzisiaj, wp³ywaj¹c tak¿e na obecny kszta³t naszej
cywilistyki.

Wœród wielu wybitnych uczonych Instytutu Prawa Cywilnego nie
sposób nie wspomnieæ o: prof. dr. Józefie Fiemie, prof. zw. dr. hab.
Alfredzie Kleinie, prof. dr. hab. Janie Kosiku, prof. dr hab. Janinie D¹browie,
prof. dr. hab. Józefie Mokrym. To oni w du¿ej mierze wykszta³cili obecn¹
kadrê naukow¹ naszego Instytutu. Dziêkujemy im za to.

Instytut Prawa Cywilnego zawsze nale¿a³ do wiod¹cych ogniw Wydzia³u
Prawa Uniwersytetu Wroc³awskiego. Obecnie Wydzia³ Prawa, Administra-
cji i Ekonomii nale¿y do najwiêkszych w Polsce. Sk³ada siê z 4 instytutów
podzielonych na zak³ady, 11 katedr oraz wyodrêbnionego Centrum Badania
Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej.

Instytut Prawa Cywilnego zatrudnia 49 pracowników i 41 doktorantów.
Obszar zainteresowañ naukowych jest niezwykle szeroki, obejmuje

problematykê materialnoprawn¹ i procesow¹. W ramach zagadnieñ pro-
ceduralnych s¹ to: przes³anki ochrony prawnej w postêpowaniu rozpo-
znawczym i egzekucyjnym, czynnoœci procesowe, problematyka postê-
powania dowodowego, postêpowanie upad³oœciowe i naprawcze,
postêpowanie rejestrowe, rozstrzyganie spraw gospodarczych, mediacja,
arbitra¿, procedury transgraniczne.



10

S³owo wstêpne

Przedmiotem badañ naukowych jest tak¿e: zawieranie umów, obrót
nieruchomoœciami, zabezpieczenie wierzytelnoœci, gospodarka mieniem
samorz¹dowym, kontraktowa i deliktowa odpowiedzialnoœæ odszkodowaw-
cza, ochrona konsumentów, problematyka papierów wartoœciowych,
ochrona praw dziecka, w³adza rodzicielska, zagadnienia prawa autorskiego.

W krêgu zainteresowañ s¹ równie¿ instytucje handlowe w prawie
cywilnym i gospodarczym, w³asnoœæ przemys³owa i jej ochrona, pro-
blematyka tworzenia, organizowania, funkcjonowania, rozwi¹zywania,
³¹czenia, podzia³u i przekszta³cenia spó³ek handlowych, reklama, a ostatnio
bardzo dynamicznie rozwija siê problematyka ochrony praw konsumen-
tów, w ramach programów badawczych.

Intensywn¹ prac¹ naukow¹ objêta jest teoria stosunków pracy, nowe
formy zatrudniania, dostosowanie polskiego prawa pracy do prawa
europejskiego, twórczoœæ pracownicza i ochrona w³asnoœci intelektualnej,
ubezpieczenia spo³eczne.

Pracownicy Instytutu Prawa Cywilnego ³¹cz¹ obowi¹zki dydaktyczne
i naukowe z praktyk¹ stosowania prawa. S¹ wœród nas: sêdziowie,
adwokaci, radcowie prawni, notariusze. Wspomagaj¹ swoj¹ wiedz¹ i rad¹
wiele instytucji, w tym Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego i Radê
Legislacyjn¹, prowadz¹ zajêcia na aplikacjach prawniczych i specjalistycz-
nych. Liczne publikacje naukowe naszych pracowników s¹ czêsto cy-
towane w literaturze prawniczej.

Problematyka prawa cywilnego ¿ywo interesuje zarówno teoretyków,
jak i praktyków prawa. Cieszy nas niegasn¹ca popularnoœæ wœród stu-
dentów, co widaæ przy przyjêciach na seminaria, wyk³adach specjali-
stycznych. To sprawia, ¿e jesteœmy spokojni o przysz³oœæ polskiej cy-
wilistyki, a jednoczeœnie mobilizuje do sumiennej pracy dydaktycznej
i naukowej, czego wyrazem jest tak¿e obecne wydanie „Rejenta” – mie-
siêcznika polskich notariuszy.

Prof. dr hab. Elwira Marsza³kowska-Krzeœ
Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego


