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USTAWA 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

 
Kodeks cywilny1)  

 
 

Księga pierwsza 

Część ogólna 

 

Tytuł I 

Przepisy wstępne 

 

 

Art. 1. 

Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i 
osobami prawnymi. 

 

Art. 2. (skreślony). 

 

Art. 3. 

Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. 

 

Art. 4. (skreślony). 

 

Art. 5. 

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. 
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie 
prawa i nie korzysta z ochrony. 

 

Art. 6. 

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki 
prawne. 

 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parla-

mentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. 
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399).  

Opracowano na pod-
stawie: Dz. U. z 1964 r. 
Nr 16, poz. 93, z 1971 r. 
Nr 27, poz. 252, z 1976 
r. Nr 19, poz. 122, z 
1982 r. Nr 11, poz. 81, 
Nr 19, poz. 147, Nr 30, 
poz. 210, z 1984 r. Nr 
45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99; z 1989 r. 
Nr 3, poz. 11, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198, Nr 55, 
poz. 321, Nr 79, poz. 
464, z 1991 r. Nr 107, 
poz. 464, Nr 115, poz. 
496, z 1993 r. Nr 17, 
poz. 78, z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96, Nr 85, poz. 388, 
Nr 105, poz. 509, z 1995 
r. Nr 83, poz. 417, z 
1996 r. Nr 114, poz. 
542, Nr 139, poz. 646, 
Nr 149, poz. 703, z 1997 
r. Nr 43, poz. 272, Nr 
115, poz. 741, Nr 117, 
poz. 751, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668, Nr 117, 
poz. 758, z 1999 r. Nr 
52, poz. 532, z 2000 r. 
Nr 22, poz. 271, Nr 74, 
poz. 855 i 857, Nr 88, 
poz. 983, Nr 114, poz. 
1191, z 2001 r. Nr 11, 
poz. 91, Nr 71, poz. 733; 
Nr 130, poz. 1450, Nr 
145, poz. 1638 z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, Nr 
141, poz. 1176, z 2003 r. 
Nr 49, poz. 408, Nr 60, 
poz. 535, Nr 64, poz. 
592, Nr 124, poz. 1151, 
z 2004 r. Nr 91, poz. 
870, Nr 96, poz. 959, Nr 
162, poz. 1692, Nr 172, 
poz. 1804, Nr 281, poz. 
2783, z 2005 r. Nr 48, 
poz. 462, Nr 157, poz. 
1316, Nr 172, poz. 1438, 
z 2006 r. Nr 133, poz. 
935, Nr 164, poz. 1166, 
z 2007 r. Nr 80, poz. 
538, Nr 82, poz. 557, Nr 
181, poz. 1287, z 2008 r. 
Nr 116, poz. 731, Nr 
163, poz. 1012, Nr 220, 
poz. 1425 i 1431, Nr 
228, poz. 1506, z 2009 r. 
Nr 42, poz. 341, Nr 79, 
poz. 662, Nr 131, poz. 
1075, z 2010 Nr  40, 
poz. 222, Nr 155, poz. 
1037, z 2011 r. Nr 80, 
poz. 432, Nr 85, poz. 
458, Nr 230, poz. 1370.  
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Art. 7. 

Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domniemywa się 
istnienie dobrej wiary. 

 

Tytuł II 

Osoby 

 

Dział I 

Osoby fizyczne 

 

Rozdział I 

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 

 

Art. 8. 

§ 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. 

§ 2. (skreślony). 

 

Art. 9. 

W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono na świat żywe. 

 

Art. 10. 

§ 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. 

§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w 
razie unieważnienia małżeństwa. 

 

Art. 11. 

Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności. 

 

Art. 12. 

Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, 
oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. 

 

Art. 13. 

§ 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całko-
wicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo 
innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub nar-
komanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. 

§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozo-
staje on jeszcze pod władzą rodzicielską. 

 

Art. 14. 

§ 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynno-
ści prawnych, jest nieważna. 
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§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę nale-
żącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach 
życia codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chy-
ba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności 
prawnych. 

 

Art. 15. 

Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 
trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. 

 

Art. 16. 

§ 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu cho-
roby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń 
psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej oso-
by nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest po-
moc do prowadzenia jej spraw. 

§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. 

 

Art. 17. 

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności czynności praw-
nej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych zaciąga zo-
bowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela 
ustawowego. 

 

Art. 18. 

§ 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną w zdolności 
do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, 
zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. 

§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama potwier-
dzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. 

§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobę ograniczoną w zdolności do czynności 
prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela usta-
wowego. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni ter-
min do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu. 

 

Art. 19. 

Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych dokonała sama jedno-
stronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przedstawiciela usta-
wowego, czynność jest nieważna. 

 

Art. 20. 

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawi-
ciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w 
drobnych bieżących sprawach życia codziennego. 
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Art. 21. 

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawi-
ciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z waż-
nych powodów inaczej postanowi. 

 

Art. 22. 

Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności do czynności praw-
nych oddał jej określone przedmioty majątkowe do swobodnego użytku, osoba ta 
uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które tych przedmiotów 
dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których dokonania nie wystarcza 
według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego. 

 

Art. 221.  

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiąza-
nej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 

Art. 23. 

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda 
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykal-
ność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, 
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w 
innych przepisach. 

 

Art. 24. 

§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać 
zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie doko-
nanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się na-
ruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w 
szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpo-
wiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również 
żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pienięż-
nej na wskazany cel społeczny. 

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda ma-
jątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych. 

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych 
przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalaz-
czym. 

 

Rozdział II 

Miejsce zamieszkania 

 

Art. 25. 

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przeby-
wa z zamiarem stałego pobytu. 
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Art. 26. 

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest 
miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie 
przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywa-
nie władzy rodzicielskiej. 

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym 
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z ro-
dziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale 
u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. 

 

Art. 27. 

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania 
opiekuna. 

 

Art. 28. 

Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. 

 

Rozdział III 

Uznanie za zmarłego 

 

Art. 29. 

§ 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat dziesięć od koń-
ca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze 
żył; jednakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 
siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu. 

§ 2. Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, 
w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy. 

 

Art. 30. 

§ 1. Kto zaginął w czasie podróży powietrznej lub morskiej w związku z katastro-
fą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, ten 
może być uznany za zmarłego po upływie sześciu miesięcy od dnia, w któ-
rym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie. 

§ 2. Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu sze-
ściomiesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek 
lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeżeli nie miał portu prze-
znaczenia - z upływem lat dwóch od dnia, w którym była ostatnia o nim wia-
domość. 

§ 3. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia nie 
przewidzianym w paragrafach poprzedzających, ten może być uznany za 
zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo 
według okoliczności powinno było ustać. 

 

Art. 31. 

§ 1. Domniemywa się, że zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w orzeczeniu o 
uznaniu za zmarłego. 
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§ 2. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która we-
dług okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich da-
nych - pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało 
się możliwe. 

§ 3. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony tyl-
ko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uważa się koniec 
tego dnia. 

 

Art. 32. 

Jeżeli kilka osób utraciło życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, 
domniemywa się, że zmarły jednocześnie. 

 

Dział II 

Osoby prawne 

 

Art. 33. 

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy 
szczególne przyznają osobowość prawną. 

 

Art. 331. 

§ 1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym 
ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o 
osobach prawnych. 

§ 2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o 
której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; 
odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się 
niewypłacalna. 

 

Art. 34. 

Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, 
które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób 
prawnych. 

 

Art. 35. 

Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy; w wypad-
kach i w zakresie w przepisach tych przewidzianych organizację i sposób działania 
osoby prawnej reguluje także jej statut. 

 

Art. 36. (skreślony). 

 

Art. 37. 

§ 1. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do 
właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

§ 2. Rodzaje rejestrów oraz ich organizację i sposób prowadzenia regulują odręb-
ne przepisy. 
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Art. 38. 

Osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opar-
tym na niej statucie. 

 

Art. 39. 

§ 1. Kto jako organ osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej or-
ganem albo przekraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany 
jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz 
do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła 
umowę nie wiedząc o braku umocowania. 

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy umowa została 
zawarta w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje. 

 

Art. 40. 

§ 1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych 
osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby 
prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa. 

§ 2. W razie nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, okre-
ślonego składnika mienia od państwowej osoby prawnej na rzecz Skarbu 
Państwa, ten ostatni odpowiada solidarnie z osobą prawną za zobowiązania 
powstałe w okresie, gdy składnik stanowił własność danej osoby prawnej, do 
wysokości wartości tego składnika ustalonej według stanu z chwili przejęcia, 
a według cen z chwili zapłaty. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności jednostek 
samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych. 

 

Art. 41. 

Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej 
jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. 

 

Art. 42. 

§ 1. Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych 
do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. 

§ 2. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby 
prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację. 

 

Art. 43. 

Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do 
osób prawnych. 
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Dział III 

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia 

 

Art. 431. 

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której 
mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub 
zawodową. 

 

Art. 432. 

§ 1. Przedsiębiorca działa pod firmą. 

§ 2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne 
stanowią inaczej. 

 

Art. 433. 

§ 1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych 
przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. 

§ 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby 
przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, 
źródeł zaopatrzenia. 

 

Art. 434. 

Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy 
pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, 
miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. 

 

Art. 435. 

§ 1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. 

§ 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być 
podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, 
siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. 

§ 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby 
fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub 
działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo 
pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej 
śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. 

§ 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 
stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 436. 

Firma oddziału osoby prawnej zawiera pełną nazwę tej osoby oraz określenie „od-
dział” ze wskazaniem miejscowości, w której oddział ma siedzibę. 

 

Art. 437. 

Zmiana firmy wymaga ujawnienia w rejestrze. W razie przekształcenia osoby praw-
nej można zachować jej dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego 
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formę prawną osoby prawnej, jeżeli uległa ona zmianie. To samo dotyczy prze-
kształcenia spółki osobowej. 

 

Art. 438. 

§ 1. W przypadku utraty członkostwa przez wspólnika, którego nazwisko było 
umieszczone w firmie, spółka może zachować w swej firmie nazwisko 
byłego wspólnika tylko za wyrażoną na piśmie jego zgodą, a w razie jego 
śmierci – za zgodą jego małżonka i dzieci. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku kontynuowania działalności 
gospodarczej osoby fizycznej przez inną osobę fizyczną będącą jej następcą 
prawnym. 

§ 3.  Kto nabywa przedsiębiorstwo, może je nadal prowadzić pod dotychczasową 
nazwą. Powinien jednak umieścić dodatek wskazujący firmę lub nazwisko 
nabywcy, chyba że strony postanowiły inaczej. 

 

Art. 439. 

§ 1. Firma nie może być zbyta. 

§ 2. Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej 
firmy, jeżeli nie wprowadza to w błąd. 

 

Art. 4310. 

Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może 
żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokona-
nego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia 
lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych 
szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się 
naruszenia. 

 

Tytuł III 

Mienie 

 

Art. 44. 

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. 

 

Art. 441. 

§ 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługu-
ją Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. 

§ 2. Uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa względem państwowych osób 
prawnych określają odrębne przepisy, w szczególności regulujące ich ustrój. 

 

Art. 45. 

Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. 

 



©Kancelaria Sejmu  s. 10/213 

2011-12-19 

Art. 46. 

§ 1. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny 
przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związa-
ne lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych sta-
nowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 

§ 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regulują odrębne przepisy. 

 

Art. 461. 

Nieruchomościami rolnymi (gruntami rolnymi) są nieruchomości, które są lub mogą 
być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakre-
sie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowni-
czej i rybnej. 

 

Art. 47. 

§ 1. Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i in-
nych praw rzeczowych. 

§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone 
bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej 
zmiany przedmiotu odłączonego. 

§ 3. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią 
jej części składowych. 

 

Art. 48. 

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu 
należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak 
również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. 

 

Art. 49. 

 § 1. Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, 
energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części 
składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.  

§ 2. Osoba, która poniosła koszty budowy urządzeń, o których mowa w § 1, i jest ich 
właścicielem, może żądać, aby przedsiębiorca, który przyłączył urządzenia do 
swojej sieci, nabył ich własność za odpowiednim wynagrodzeniem, chyba że w 
umowie strony postanowiły inaczej. Z żądaniem przeniesienia własności tych 
urządzeń może wystąpić także przedsiębiorca. 

 

Art. 50. 

Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. 

 

Art. 51. 

§ 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rze-
czy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w 
faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. 

§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nie należąca do właściciela rzeczy głów-
nej. 
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§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru przez przemijające pozbawienie jej 
faktycznego związku z rzeczą główną. 

 

Art. 52. 

Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem 
przynależności, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów 
szczególnych. 

 

Art. 53. 

§ 1. Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części 
składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny 
dochód z rzeczy. 

§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie 
stosunku prawnego. 

 

Art. 54. 

Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem. 

 

Art. 55. 

§ 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które 
zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki 
cywilne - w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. 

§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyska-
nia pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagro-
dzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków. 

 

Art. 551. 

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i ma-
terialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Obejmuje ono w szczególności: 

1)  oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione 
części (nazwa przedsiębiorstwa); 

2)  własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, 
towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub 
ruchomości; 

3)  prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości 
oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z 
innych stosunków prawnych; 

4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 

5)  koncesje, licencje i zezwolenia; 

6)  patenty i inne prawa własności przemysłowej; 

7)  majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 

8)  tajemnice przedsiębiorstwa; 

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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Art. 552. 

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co 
wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności 
prawnej albo z przepisów szczególnych. 

 

Art. 553. 

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami 
lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić 
zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem go-
spodarstwa rolnego. 

 

Art. 554. 

Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie 
ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub 
gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo 
zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do war-
tości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a 
według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez 
zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć. 

 

Tytuł IV 

Czynności prawne 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

 

Art. 56. 

Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które 
wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. 

 

Art. 57. 

§ 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do 
przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy 
prawo to jest zbywalne. 

§ 2. Przepis powyższy nie wyłącza dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony 
nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem. 

 

Art. 58. 

§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy 
jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szcze-
gólności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej 
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społeczne-
go. 
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§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność 
pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, 
iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby doko-
nana. 

 

Art. 59. 

W razie zawarcia umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemoż-
liwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania 
umowy za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały 
albo jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można 
żądać po upływie roku od jej zawarcia. 

 

Art. 60. 

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej 
czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które 
ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w 
postaci elektronicznej (oświadczenie woli). 

 

Art. 61. 

§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, 
gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. 
Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z 
tym oświadczeniem lub wcześniej. 

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej 
osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej 
w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. 

 

Art. 62. 

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, 
że zanim do tej osoby doszło, składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności 
prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z ustawy lub z okolicz-
ności. 

 

Art. 63. 

§ 1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, 
osoba ta może wyrazić zgodę także przed złożeniem oświadczenia przez oso-
by dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po zło-
żeniu oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty. 

§ 2. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, 
oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej 
samej formie. 

 

Art. 64. 

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia 
oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie. 
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Art. 65. 

§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na 
okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz 
ustalone zwyczaje. 

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, 
aniżeli opierać się jej dosłownym brzmieniu. 

 

Dział II 

Zawarcie umowy 

 

Art. 66. 

§ 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli 
określa istotne postanowienia tej umowy. 

§ 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać 
będzie odpowiedzi, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą 
środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy 
nie zostanie przyjęta niezwłocznie; złożona w inny sposób przestaje wiązać z 
upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności 
otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. 

 

Art. 661. 

§ 1. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga 
strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. 

§ 2. Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany 
przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały o: 

1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia 
umowy; 

2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; 

3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez 
przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy; 

4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu 
błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić 
drugiej stronie; 

5) językach, w których umowa może być zawarta; 

6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci 
elektronicznej. 

§ 3.  Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli przedsiębiorca zaprasza drugą 
stronę do rozpoczęcia negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w 
inny sposób. 

§ 4. Przepisy § 1 - 3 nie mają zastosowania do zawierania umów za pomocą 
poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego 
porozumiewania się na odległość. Nie stosuje się ich także w stosunkach 
między przedsiębiorcami, jeżeli strony tak postanowiły. 



©Kancelaria Sejmu  s. 15/213 

2011-12-19 

 

Art. 662. 

§ 1. W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed 
zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej 
stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty. 

§ 2. Jednakże oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono 
w niej termin przyjęcia. 

 

Art. 67. 

Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty nadeszło z opóźnieniem, lecz z jego treści lub 
z okoliczności wynika, że zostało wysłane w czasie właściwym, umowa dochodzi do 
skutku, chyba że składający ofertę zawiadomi niezwłocznie drugą stronę, iż wskutek 
opóźnienia odpowiedzi poczytuje umowę za nie zawartą. 

 

Art. 68. 

Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczy-
tuje się za nową ofertę. 

 

Art. 681. 

§ 1.  W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem 
zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za 
jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa o treści określonej w 
ofercie z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. 

§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli w treści oferty 
wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy oferent 
niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, albo gdy druga 
strona w odpowiedzi na ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na 
włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymała. 

 

Art. 682. 

Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach go-
spodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej 
odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty. 

 

Art. 69. 

Jeżeli według ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub według treści oferty 
dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony o jej przyjęciu nie jest 
wymagane, w szczególności jeżeli składający ofertę żąda niezwłocznego wykonania 
umowy, umowa dochodzi do skutku, skoro druga strona w czasie właściwym przy-
stąpi do jej wykonania; w przeciwnym razie oferta przestaje wiązać. 

 

Art. 70. 

§ 1. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania 
przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do 
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w 
chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. 
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§ 2. W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania 
przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do 
składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo 
oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo 
w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. 

 

Art. 701. 

§ 1.  Umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu. 

§ 2. W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot 
oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych 
warunków. 

§ 3.  Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub 
odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści. 

§ 4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia 
oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani 
postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji 
albo przetargu. 

 

Art. 702. 

§ 1. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji 
(licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji 
zastrzeżono inaczej. 

§ 2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia. 

§ 3.  Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań 
przewidzianych w ustawie, zarówno organizator aukcji, jak i jej uczestnik, 
którego oferta została przyjęta, mogą dochodzić zawarcia umowy. 

 

Art. 703. 

§ 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna 
oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, 
chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej. 

§ 2.  Organizator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie 
uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez 
dokonania wyboru. 

§ 3.  Do ustalenia chwili zawarcia umowy w drodze przetargu stosuje się przepisy 
dotyczące przyjęcia oferty, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono 
inaczej. Przepis art. 702 § 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 704. 

§ 1. W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do 
aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, 
wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić odpowiednie 
zabezpieczenie jej zapłaty (wadium). 

§ 2.  Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się 
od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych 
wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może 
pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu 
zabezpieczenia. W pozostałych wypadkach zapłacone wadium należy 
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niezwłocznie zwrócić, a ustanowione zabezpieczenie wygasa. Jeżeli 
organizator aukcji albo przetargu uchyla się od zawarcia umowy, ich 
uczestnik, którego oferta została wybrana, może żądać zapłaty podwójnego 
wadium albo naprawienia szkody. 

 

Art. 705. 

§ 1.  Organizator oraz uczestnik aukcji albo przetargu może żądać unieważnienia 
zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca 
w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo przetargu w sposób 
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Jeżeli umowa została zawarta 
na cudzy rachunek, jej unieważnienia może żądać także, ten na czyj rachunek 
umowa została zawarta, lub dający zlecenie. 

§ 2.  Uprawnienie powyższe wygasa z upływem miesiąca od dnia, w którym 
uprawniony dowiedział się o istnieniu przyczyny unieważnienia, nie później 
jednak niż z upływem roku od dnia zawarcia umowy. 

 

Art. 71. 

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do po-
szczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaprosze-
nie do zawarcia umowy. 

 

Art. 72. 

§ 1. Jeżeli strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia oznaczonej umowy, 
umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich 
jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji. 

§ 2. Strona, która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych 
obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, jest obowiązana 
do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na 
zawarcie umowy. 

 

Art. 721. 

§ 1. Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem 
poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i 
nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych 
informacji dla własnych celów, chyba że strony uzgodniły inaczej. 

§ 2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, o których 
mowa w § 1, uprawniony może żądać od drugiej strony naprawienia szkody 
albo wydania uzyskanych przez nią korzyści. 

 

Dział III 

Forma czynności prawnych 

 

Art. 73. 

§ 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność do-
konana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy 
ustawa przewiduje rygor nieważności. 
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§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czyn-
ność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jed-
nak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie 
dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. 

 

Art. 74. 

§ 1.  Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w 
razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny 
dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania 
czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest 
zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. 

§ 2.  Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów 
dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest 
dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego 
konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności 
prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma.  

 § 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie 
stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami. 

 

Art. 75. (uchylony). 

 

Art. 751. 

§ 1. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim 
użytkowania powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami nota-
rialnie poświadczonymi. 

§ 2. Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru powinno 
być wpisane do rejestru. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wydzierżawienia przedsię-
biorstwa lub ustanowienia na nim użytkowania. 

§ 4. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom o formie czynności prawnych 
dotyczących nieruchomości. 

 

Art. 76. 

Jeżeli strony zastrzegły w umowie, że określona czynność prawna między nimi po-
winna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta dochodzi do skutku tylko 
przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie 
czynności w formie pisemnej, nie określając skutków niezachowania tej formy, po-
czytuje się w razie wątpliwości, że była ona zastrzeżona wyłącznie dla celów dowo-
dowych. 

 

 Art. 77. 

§ 1.  Uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką 
ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia. 

§ 2. Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, jej rozwiązanie za zgodą 
obu stron, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie powinno 
być stwierdzone pismem. 
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§ 3.  Jeżeli umowa została zawarta w innej formie szczególnej, jej rozwiązanie za 
zgodą obu stron wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony 
przewidziały w celu jej zawarcia; natomiast odstąpienie od umowy albo jej 
wypowiedzenie powinno być stwierdzone pismem. 

 

Art. 771. 

W wypadku gdy umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy 
pisemnej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej 
strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie 
jej treści, strony wiąże umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym, chyba 
że druga strona niezwłocznie się temu sprzeciwiła na piśmie. 

 

Art. 78. 

§1. Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia 
woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących 
treść oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron 
lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść oświadczenia woli jednej ze 
stron i jest przez nią podpisany. 

§ 2. Oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli 
złożonym w formie pisemnej. 

 

Art. 79. 

Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w for-
mie pisemnej bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a 
obok tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umieszczając swój podpis, 
bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna oso-
ba, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został złożo-
ny na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. 

 

Art. 80.(uchylony). 

 

Art. 81. 

§ 1. Jeżeli ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od 
urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne także 
względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data 
pewna). 

§ 2. Czynność prawna ma datę pewną także w wypadkach następujących: 

1) w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzę-
dowym - od daty dokumentu urzędowego; 

2) w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek 
wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego  
albo przez notariusza - od daty wzmianki. 
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§ 3. W razie śmierci jednej z osób podpisanych na dokumencie datę złożenia 
przez tę osobę podpisu na dokumencie uważa się za pewną od daty śmierci 
tej osoby. 

 

Dział IV 

Wady oświadczenia woli 

 

Art. 82. 

Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powo-
dów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie 
decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedoro-
zwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czyn-
ności psychicznych. 

 

Art. 83. 

§ 1. Nieważne jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla po-
zoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności 
prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. 

§ 2. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czyn-
ności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli 
wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od 
obowiązku, chyba że działała w złej wierze. 

 

Art. 84. 

§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków 
prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było 
złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne 
jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej 
winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; 
ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. 

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby 
składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał spra-
wę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). 

 

Art. 85. 

Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie 
same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia. 

 

Art. 86. 

§ 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków 
prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić 
także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył 
treści czynności prawnej. 

§ 2. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o pod-
stępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność 
prawna była nieodpłatna. 
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Art. 87. 

Kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub 
osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeże-
li z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie gro-
zi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. 

 

Art. 88. 

§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone 
innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie 
złożone tej osobie na piśmie. 

§ 2. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od je-
go wykrycia, a w razie groźby - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy 
ustał. 

 

Dział V 

Warunek 

 

Art. 89. 

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właści-
wości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można 
uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek). 

 

Art. 90. 

Ziszczenie się warunku nie ma mocy wstecznej, chyba że inaczej zastrzeżono. 

 

Art. 91. 

Warunkowo uprawniony może wykonywać wszelkie czynności, które zmierzają do 
zachowania jego prawa. 

 

Art. 92. 

§ 1. Jeżeli czynność prawna obejmująca rozporządzenie prawem została dokonana 
pod warunkiem, późniejsze rozporządzenia tym prawem tracą moc z chwilą 
ziszczenia się warunku o tyle, o ile udaremniają lub ograniczają skutek zisz-
czenia się warunku. 

§ 2. Jednakże gdy na podstawie takiego rozporządzenia osoba trzecia nabywa 
prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy 
o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą 
nieuprawnioną do rozporządzania prawem. 

 

Art. 93. 

§ 1. Jeżeli strona, której zależy na nieziszczeniu się warunku, przeszkodzi w spo-
sób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego ziszczeniu się warunku, 
następują skutki takie, jakby warunek się ziścił. 
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§ 2. Jeżeli strona, której zależy na ziszczeniu się warunku, doprowadzi w sposób 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego do ziszczenia się warunku, na-
stępują skutki takie, jakby warunek się nie ziścił. 

 

Art. 94. 

Warunek niemożliwy, jak również warunek przeciwny ustawie lub zasadom współ-
życia społecznego pociąga za sobą nieważność czynności prawnej, gdy jest zawie-
szający; uważa się za nie zastrzeżony, gdy jest rozwiązujący. 

 

Dział VI 

Przedstawicielstwo 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

Art. 95. 

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z 
właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez 
przedstawiciela. 

§ 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania 
pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. 

 

Art. 96. 

Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na ustawie (przedsta-
wicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). 

 

Art. 97. 

Osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publicz-
ności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności 
prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług 
tego przedsiębiorstwa. 

 

Rozdział II 

Pełnomocnictwo 

 

Art. 98. 

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo 
określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej 
czynności. 
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Art. 99. 

§ 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, peł-
nomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej 
formie. 

§ 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na 
piśmie. 

 

Art. 100. 

Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, 
nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy. 

 

Art. 101. 

§ 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca 
zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią sto-
sunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. 

§ 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w 
pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią sto-
sunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. 

 

Art. 102. 

Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy 
dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; 
wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone. 

 

Art. 103. 

§ 1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo prze-
kroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, 
w której imieniu umowa została zawarta. 

§ 2. Druga strona może wyznaczyć osobie, w której imieniu umowa została za-
warta, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bez-
skutecznym upływie wyznaczonego terminu. 

§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiąza-
ny jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, 
oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła 
umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu. 

 

Art. 104. 

Jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania lub z 
przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało złożone 
oświadczenie woli w cudzym imieniu, zgodził się na działanie bez umocowania, sto-
suje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania. 
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Art. 105. 

Jeżeli pełnomocnik po wygaśnięciu umocowania dokona w imieniu mocodawcy 
czynności prawnej w granicach pierwotnego umocowania, czynność prawna jest 
ważna, chyba że druga strona o wygaśnięciu umocowania wiedziała lub z łatwością 
mogła się dowiedzieć. 

 

Art. 106. 

Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, 
gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze stosunku 
prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. 

 

Art. 107. 

Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników z takim samym zakresem umo-
cowania, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego wynika z tre-
ści pełnomocnictwa. Przepis ten stosuje się odpowiednio do pełnomocników, których 
pełnomocnik sam dla mocodawcy ustanowił. 

 

Art. 108. 

Pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonywa w 
imieniu mocodawcy, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa albo że ze 
względu na treść czynności prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów 
mocodawcy. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy pełnomocnik re-
prezentuje obie strony. 

 

Art. 109. 

Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy oświadczenie 
woli ma być złożone przedstawicielowi. 

 

Rozdział III 

Prokura 

 

Art. 1091. 

§ 1.  Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę 
podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które 
obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są 
związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

§ 2.  Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. 

 

Art. 1092. 

§ 1. Prokura powinna być pod rygorem nieważności udzielona na piśmie. 
Przepisu art. 99 § 1 nie stosuje się. 

§ 2. Prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności 
prawnych. 
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Art. 1093. 

Do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której 
następuje oddanie go do czasowego korzystania, oraz do zbywania i obciążania nie-
ruchomości jest wymagane pełnomocnictwo do poszczególnej czynności.  

 

Art. 1094. 

§ 1.  Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub 
oddzielnie. 

§ 2.  Kierowane do przedsiębiorcy oświadczenia lub doręczenia pism mogą być 
dokonywane wobec jednej z osób, którym udzielono prokury łącznie. 

 

Art. 1095. 

Prokurę można ograniczyć do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przed-
siębiorstwa (prokura oddziałowa). 

 

Art. 1096. 

Prokura nie może być przeniesiona. Prokurent może ustanowić pełnomocnika do 
poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności. 

 

Art. 1097. 

§ 1.  Prokura może być w każdym czasie odwołana. 

§ 2.  Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także 
ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia 
przedsiębiorcy. 

§ 3.  Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.  

§ 4. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności 
prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.  

 

Art. 1098. 

§ 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do rejestru 
przedsiębiorców. 

§ 2.  Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku 
prokury łącznej także sposób jej wykonywania. 

 

Art. 1099. 

Prokurent składa własnoręczny podpis zgodnie ze znajdującym się w aktach reje-
strowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że z 
treści dokumentu wynika, że działa jako prokurent. 
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Tytuł V 

Termin 

 

Art. 110. 

Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub, decyzja innego organu państwowego albo czyn-
ność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się prze-
pisy poniższe. 

 

Art. 111. 

§ 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. 

§ 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie 
uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpi-
ło. 

 

Art. 112. 

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, 
który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego 
dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy 
obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. 

 

Art. 113. 

§ 1. Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozu-
mie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. 

§ 2. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom. 

 

Art. 114. 

Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest 
wymagana, miesiąc liczy się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt 
pięć. 

 

Art. 115. 

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo 
za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. 

 

Art. 116. 

§ 1. Jeżeli skutki czynności prawnej mają powstać w oznaczonym terminie, stosu-
je się odpowiednio przepisy o warunku zawieszającym. 

§ 2. Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w oznaczonym terminie, stosuje 
się odpowiednio przepisy o warunku rozwiązującym. 
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Tytuł VI 

Przedawnienie roszczeń 

 

Art. 117. 

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych roszczenia majątkowe 
ulegają przedawnieniu. 

§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszcze-
nie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z 
zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed 
upływem terminu jest nieważne. 

 

Art. 118. 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dzie-
sięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej - trzy lata. 

 

Art. 119. 

Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność 
prawną. 

 

Art. 120. 

§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się 
wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej 
czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w któ-
rym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w 
najwcześniej możliwym terminie. 

§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym 
ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści 
roszczenia. 

 

Art. 121. 

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu: 

1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - przez czas 
trwania władzy rodzicielskiej; 

2) co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym pełnej zdolności do 
czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę - 
przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli; 

3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu 
- przez czas trwania małżeństwa; 

4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może 
ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawa-
nia spraw danego rodzaju - przez czas trwania przeszkody. 
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Art. 122. 

§ 1. Przedawnienie względem osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych, nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od 
ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przyczyny 
jego ustanowienia. 

§ 2. Jeżeli termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata, jego bieg liczy się od 
dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała 
przyczyna jego ustanowienia. 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do biegu przedawnienia przeciw-
ko osobie, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowol-
nienia. 

 

Art. 123. 

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpo-
znawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed są-
dem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub usta-
lenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługu-
je;    

3) przez wszczęcie mediacji. 

§ 2. (skreślony). 
 

 Art. 124. 

§ 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. 

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed 
sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub 
egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo 
przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki 
postępowanie to nie zostanie zakończone. 

 

Art. 125. 

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu 
powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu 
polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed 
sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem 
i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby 
termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone 
w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o 
świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu 
trzyletniemu. 
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Księga druga 

Własność i inne prawa rzeczowe 

 

Tytuł I 

Własność 

 

Dział I 

Przepisy ogólne 

Art. 126-139. (skreślone). 

 

Dział II 

Treść i wykonywanie własności 

 

Art. 140. 

W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel 
może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-
gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożyt-
ki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą. 

 

Art. 141. (skreślony). 

 

Art. 142. 

§ 1. Właściciel nie może się sprzeciwić użyciu, a nawet uszkodzeniu lub 
zniszczeniu rzeczy przez inną osobę, jeżeli to jest konieczne do odwrócenia 
niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio dobrom osobistym tej osoby lub 
osoby trzeciej. Może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody. 

§ 2. Przepis powyższy stosuje się także w razie niebezpieczeństwa grożącego 
dobrom majątkowym, chyba że grożąca szkoda jest oczywiście i 
niewspółmiernie mniejsza aniżeli uszczerbek, który mógłby ponieść 
właściciel wskutek użycia, uszkodzenia lub zniszczenia rzeczy. 

 

Art. 143. 

W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu wła-
sność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Przepis ten nie 
uchybia przepisom regulującym prawa do wód. 

 

Art. 144. 

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymy-
wać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nierucho-
mości i stosunków miejscowych. 
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Art. 145. 

§ 1. Jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub 
do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel 
może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za 
wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna). 

§ 2. Przeprowadzenie drogi koniecznej nastąpi z uwzględnieniem potrzeb 
nieruchomości nie mającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym 
obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić. Jeżeli potrzeba 
ustanowienia drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności 
prawnej, a między interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd 
zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które 
były przedmiotem tej czynności prawnej. 

§ 3. Przeprowadzenie drogi koniecznej powinno uwzględniać interes społeczno-
gospodarczy. 

 

Art. 146. 

Przepisy artykułu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do samoistnego posiada-
cza nieruchomości; jednakże posiadacz może żądać tylko ustanowienia służebności 
osobistej. 

 

Art. 147. 

Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło 
nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia. 

 

Art. 148. 

Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Prze-
pisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny. 

 

Art. 149. 

Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z 
jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać 
naprawienia wynikłej stąd szkody. 

 

Art. 150. 

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z są-
siedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego 
gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsia-
dowi odpowiedni termin do ich usunięcia. 

 

Art. 151. 

Jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy 
umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przy-
wrócenia stanu poprzedniego, chyba że bez nie uzasadnionej zwłoki sprzeciwił się 
przekroczeniu granicy albo że grozi mu niewspółmiernie wielka szkoda. Może on 
żądać albo stosownego wynagrodzenie w zamian za ustanowienie odpowiedniej słu-
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żebności gruntowej, albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, 
która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. 

 

Art. 152. 

Właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgrani-
czeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgra-
niczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych pono-
szą po połowie. 

 

Art. 153. 

Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, usta-
la się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takie-
go stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowa-
dziło do ugody między interesowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszel-
kich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią do-
płatę pieniężną. 

 

Art. 154. 

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, 
znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku 
sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. 

§ 2. Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie 
koszty ich utrzymania. 

 

Dział III 

Nabycie i utrata własności 

 

Rozdział I 

Przeniesienie własności 

 

Art. 155. 

§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna 
umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości 
oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny 
stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. 

§ 2. Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są 
rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne 
jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy 
przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy 
przyszłe. 

 

 [Art. 156. 

Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania 
wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własno-
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ści, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umo-
wy przenoszącej własność zależy od istnienia tego zobowiązania.]  

 

 <Art. 156. 

Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowią-
zania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do prze-
niesienia własności, z zapisu zwykłego, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z 
innego zdarzenia, ważność umowy przenoszącej własność zależy od istnienia 
tego zobowiązania.>  

 

Art. 157. 

§ 1. Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem ani z 
zastrzeżeniem terminu. 

§ 2. Jeżeli umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości 
została zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, do przeniesienia 
własności potrzebne jest dodatkowe porozumienie stron obejmujące ich 
bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności. 

 

Art. 158. 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być za-
warta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, 
która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do 
przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie powinno być w akcie wymie-
nione. 

 

Art. 159. 

§ 1. Przepisów o obowiązku zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje się w 
wypadku, gdy grunty wniesione jako wkład do rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej mają stać się współwłasnością dotychczasowych właścicieli. 

§ 2. (skreślony). 
 

 

Art. 160-165. (skreślone). 

 

Art. 166. 

§ 1. W razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we 
współwłasności lub części tego udziału pozostałym współwłaścicielom 
przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na 
gruncie wspólnym. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel 
prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we 
współwłasności wraz z tym gospodarstwem albo gdy nabywcą jest inny 
współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po 
sprzedawcy.   

 

Nowe brzmienie art. 
156 wchodzi w życie 
od dn. 23.10.2011 r. 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 
85, poz. 458). 
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Art. 167. (skreślony). 

Art. 168. (skreślony). 

 

Art. 169. 

§ 1. Jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i 
wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w 
posiadanie, chyba że działa w złej wierze. 

§ 2. Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona przez 
właściciela zostaje zbyta przed upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, 
skradzenia lub utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem 
powyższego trzyletniego terminu. Ograniczenie to nie dotyczy pieniędzy i 
dokumentów na okaziciela ani rzeczy nabytych na urzędowej licytacji 
publicznej lub w toku postępowania egzekucyjnego. 

 

Art. 170. 

W razie przeniesienia własności rzeczy ruchomej, która jest obciążona prawem oso-
by trzeciej, prawo to wygasa z chwilą wydania rzeczy nabywcy, chyba że ten działa 
w złej wierze. Przepis paragrafu drugiego artykułu poprzedzającego stosuje się od-
powiednio. 

 

Art. 171. (skreślony). 

 

Rozdział II 

Zasiedzenie 

 

Art. 172. 

§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, 
jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz 
samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). 

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, 
choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. 

 

Art. 173. 

Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest mało-
letni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzy-
skania pełnoletności przez właściciela. 

 

Art. 174. 

Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli po-
siada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada 
w złej wierze. 
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Art. 175. 

Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia rosz-
czeń. 

 

Art. 176. 

§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny 
posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania 
swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie 
nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko 
wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi 
przynajmniej lat trzydzieści. 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny 
posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.   

 

Art. 177. (skreślony). 

Art. 178. (skreślony). 
 

Rozdział III 

Inne wypadki nabycia i utraty własności 

 

 [Art. 179. 

§ 1.  Właściciel może wyzbyć się własności nieruchomości przez to, że jej się 
zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. 

§ 2. Nieruchomość, której właściciel się zrzekł, staje się własnością gminy, na 
obszarze której nieruchomość jest położona, chyba że odrębne przepisy 
stanowią inaczej. Jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze kilku gmin, 
nieruchomość staje się własnością gminy, na obszarze której znajduje się jej 
większa część. Gmina ponosi odpowiedzialność z nieruchomości za jej 
obciążenia, ograniczoną do wartości nabytej nieruchomości według stanu w 
chwili nabycia, a według cen rynkowych w chwili zaspokojenia wierzyciela.] 

art. 179 niezgodny z Konstytucją - wyrok TK (Dz.U. 2005 r. Nr 48, poz. 462) - traci 
moc obowiązującą z dniem 15 lipca 2006 r.  

 

Art. 180. 

Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym zamiarze 
rzecz porzuci. 

 

Art. 181. 

Własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w posiadanie samo-
istne. 

 

Art. 182. 

§ 1. Rój pszczół staje się niczyim, jeżeli właściciel nie odszukał go przed 
upływem trzech dni od dnia wyrojenia. Właścicielowi wolno w pościgu za 
rojem wejść na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wynikłą stąd szkodę. 
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§ 2. Je�*eli rój osiad�á w cudzym ulu nie zaj�
tym, w�áa��ciciel mo�*e domaga�ü si�
 
wydania roju za zwrotem kosztów. 

§ 3. Je�*eli rój osiad�á w cudzym ulu zaj�
tym, staje si�
 on w�áasno��ci�� tego, czyj�� 
w�áasno��ci�� by�á rój, który si�
 w ulu znajdowa�á. Dotychczasowemu 
w�áa��cicielowi nie przys�áuguje w tym wypadku roszczenie z tytu�áu 
bezpodstawnego wzbogacenia. 

 

Art. 183. 
§ 1. Kto znalaz�á rzecz zgubion��, powinien niezw�áocznie zawiadomi�ü o tym osob�
 

uprawnion�� do odbioru rzeczy. Je�*eli znalazca nie wie, kto jest uprawniony 
do odbioru rzeczy, albo je�*eli nie zna miejsca zamieszkania osoby 
uprawnionej, powinien niezw�áocznie zawiadomi�ü o znalezieniu w�áa��ciwy 
organ pa��stwowy. 

§ 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje si�
 odpowiednio do rzeczy 
porzuconych bez zamiaru wyzbycia si�
 w�áasno��ci, jak równie�* do zwierz��t, 
które zab�á��ka�áy si�
 lub uciek�áy. 

 

Art. 184. 
§ 1. Pieni��dze, papiery warto��ciowe, kosztowno��ci oraz rzeczy maj��ce warto���ü 

naukow�� lub artystyczn�� znalazca powinien odda�ü niezw�áocznie na 
przechowanie w�áa��ciwemu organowi pa��stwowemu, inne za�� rzeczy 
znalezione - tylko na �*��danie tego organu. 

§ 2. Je�*eli znalazca przechowuje rzecz u siebie, stosuje si�
 odpowiednio przepisy 
o nieodp�áatnym przechowaniu. 

 

Art. 185. 

Rozporz��dzenie Rady Ministrów okre��li organy w�áa��ciwe do przechowywania rze-
czy znalezionych i do poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru, zasady 
przechowywania tych rzeczy oraz sposób poszukiwania osób uprawnionych do od-
bioru. 

 

Art. 186. 

Znalazca, który uczyni�á zado���ü swoim obowi��zkom, mo�*e �*��da�ü znale�(nego w wy-
soko��ci jednej dziesi��tej warto��ci rzeczy, je�*eli zg�áosi�á swe roszczenie najpó�(niej w 
chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru. 

 

Art. 187. 

Pieni��dze, papiery warto��ciowe, kosztowno��ci oraz rzeczy maj��ce warto���ü naukow�� 
lub artystyczn��, które nie zostan�� przez uprawnionego odebrane w ci��gu roku od 
dnia wezwania go przez w�áa��ciwy organ, a w razie niemo�*no��ci wezwania - w ci��gu 
dwóch lat od ich znalezienia, staj�� si�
 w�áasno��ci�� Skarbu Pa��stwa. Inne rzeczy staj�� 
si�
 po up �
l i  o r g a n y  w�áa��/TT2 1 Tf
c
-.000ne5j st.44 0 T3sJ
/55[ienia, staj

� * � �
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Tytuł XXXIII 

Darowizna 

 

Art. 888. 

§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego 
świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. 

§ 2. (skreślony). 

 

Art. 889. 

Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia: 

1) gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowa-
nej innymi przepisami kodeksu; 

2) gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki 
sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte. 

 

Art. 890. 

§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. 
Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się 
ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. 

§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot 
darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu 
stron. 

 

Art. 891. 

§ 1. Darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została 
wyrządzona umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. 

§ 2. Jeżeli darczyńca opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, 
obdarowany może żądać odsetek za opóźnienie dopiero od dnia wytoczenia 
powództwa. 

 

Art. 892. 

Jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, 
którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o 
nich w czasie właściwym. Przepisu tego nie stosuje się, gdy obdarowany mógł z ła-
twością wadę zauważyć. 

 

Art. 893. 

Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub 
zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie). 

 

Art. 894. 

§ 1. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, 
może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu 
korzyść obdarowanego. 
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§ 2. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać spadkobiercy 
darczyńcy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny - także 
właściwy organ państwowy. 

 

Art. 895. 

§ 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to 
usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków. 

§ 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, 
obdarowany może zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w 
naturze w takim stanie, w jakim przedmiot ten się znajduje. Przepisu tego nie 
stosuje się, gdy wypełnienia polecenia żąda właściwy organ państwowy. 

 

Art. 896. 

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze nie wykonaną, jeżeli po zawarciu umo-
wy jest stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może na-
stąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawie-
dliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiąz-
ków alimentacyjnych. 

 

Art. 897. 

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma 
obowiązek, w granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczyć darczyńcy 
środków, których mu brak do utrzymania odpowiadającego jego usprawiedliwionym 
potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych obowiązków alimen-
tacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając dar-
czyńcy wartość wzbogacenia. 

 

Art. 898. 

§ 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany 
dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. 

§ 2. Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do 
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia 
uzasadniającego odwołanie obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z 
bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien się liczyć z obowiązkiem 
zwrotu. 

 

Art. 899. 

§ 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli 
darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia 
darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest 
skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

§ 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu 
niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był 
uprawniony do odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił 
darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem 
była śmierć darczyńcy. 
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§ 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym 
uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. 

 

Art. 900. 

Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na pi-
śmie. 

 

Art. 901. 

§ 1. Przedstawiciel osoby ubezwłasnowolnionej może żądać rozwiązania umowy 
darowizny dokonanej przez tę osobę przed ubezwłasnowolnieniem, jeżeli 
darowizna ze względu na wartość świadczenia i brak uzasadnionych pobudek 
jest nadmierna. 

§ 2. Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej 
wykonania. 

 

Art. 902. 

Przepisów o odwołaniu darowizny nie stosuje się, gdy darowizna czyni zadość obo-
wiązkowi wynikającemu z zasad współżycia społecznego. 

 

Tytuł XXXIII1 

 Przekazanie nieruchomości 

 

Art. 9021. 

§ 1. Przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się 
nieodpłatnie przenieść na gminę albo na Skarb Państwa własność 
nieruchomości. 

§ 2. Skarb Państwa może zawrzeć umowę przekazania nieruchomości, gdy gmina 
miejsca położenia całej albo części nieruchomości nie skorzystała z 
zaproszenia do jej zawarcia w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia 
zaproszenia przez właściciela nieruchomości. 

 

Art. 9022. 

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej właściciel przekazujący nieruchomość nie po-
nosi odpowiedzialności za jej wady.  

 

Tytuł XXXIV 

Renta i dożywocie 

 

Dział I 

Renta 

 

Art. 903. 

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych 
świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatun-
ku. 
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Art. 9031. 

Umowa renty powinna być stwierdzona pismem. 

 

Art. 904. 

Jeżeli nie oznaczono inaczej terminów płatności renty, rentę pieniężną należy płacić 
miesięcznie z góry, a rentę polegającą na świadczeniach w rzeczach oznaczonych 
tylko co do gatunku należy uiszczać w terminach wynikających z właściwości 
świadczenia i celu renty. 

 

Art. 905. 

Jeżeli uprawniony dożył dnia płatności renty płatnej z góry, należy mu się całe 
świadczenie przypadające za dany okres. Renta płatna z dołu powinna być zapłacona 
za czas do dnia, w którym obowiązek ustał. 

 

Art. 906. 

§ 1. Do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednio przepisy 
o sprzedaży. 

§ 2. Do renty ustanowionej bez wynagrodzenia stosuje się przepisy o darowiźnie. 

 

Art. 907. 

§ 1. Przepisy działu niniejszego stosuje się w braku przepisów szczególnych także 
w wypadku, gdy renta wynika ze źródeł pozaumownych. 

§ 2. Jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w 
razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, 
chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu 
sądowym lub w umowie. 

 

Dział II 

Dożywocie 

 

Art. 908. 

§ 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca 
zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o 
dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako 
domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, 
zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić 
mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. 

§ 2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się 
obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest 
ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną 
służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w 
pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, 
służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń 
należą do treści prawa dożywocia. 
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§ 3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy 
nieruchomości. 

 

Art. 909. (skreślony). 

 

Art. 910. 

§ 1. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie 
następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. 
Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach 
rzeczowych ograniczonych. 

§ 2. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca 
ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, 
chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jest 
własnością. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna. 

 

Art. 911. 

Prawo dożywocia ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z 
tych osób odpowiedniemu zmniejszeniu. 

 

Art. 912. 

Prawo dożywocia jest niezbywalne. 

 

Art. 913. 

§ 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a 
zobowiązanym takie stosunku, że nie można wymagać od stron, żeby 
pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej 
z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa 
dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. 

§ 2. W wypadkach wyjątkowych sąd może na żądanie zobowiązanego lub 
dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest zbywcą nieruchomości, rozwiązać 
umowę o dożywocie. 

 

Art. 914. 

Jeżeli zobowiązany z tytułu umowy o dożywocie zbył otrzymaną nieruchomość, do-
żywotnik może żądać zamiany prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą 
wartości tego prawa. 

 

Art. 915. 

Przepisy dwóch artykułów poprzedzających stosuje się odpowiednio do umów, przez 
które nabywca nieruchomości zobowiązał się, w celu zapewnienia zbywcy dożywot-
niego utrzymania, do obciążenia nieruchomości użytkowaniem z ograniczeniem jego 
wykonywania do części nieruchomości. 
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Art. 916. 

§ 1. Osoba, względem której ciąży na dożywotniku ustawowy obowiązek 
alimentacyjny, może żądać uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną w 
stosunku do niej, jeżeli wskutek tej umowy dożywotnik stał się 
niewypłacalny. Uprawnienie to przysługuje bez względu na to, czy 
dożywotnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, oraz bez 
względu na czas zawarcia umowy. 

§ 2. Uznania umowy o dożywocie za bezskuteczną nie można żądać po upływie 
lat pięciu od daty tej umowy. 

 

Tytuł XXXV 

Ugoda 

 

Art. 917. 

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między 
nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wyni-
kających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący 
lub mogący powstać. 

 

Art. 918. 

§ 1. Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest 
dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według 
treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie 
byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o 
prawdziwym stanie rzeczy. 

§ 2. Nie można uchylić się od skutków prawnych ugody z powodu odnalezienia 
dowodów co do roszczeń, których ugoda dotyczy, chyba że została zawarta 
w złej wierze. 

 

Tytuł XXXVI 

Przyrzeczenie publiczne 

 

Art. 919. 

§ 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej 
czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać. 

§ 2. Jeżeli w przyrzeczeniu nie był oznaczony termin wykonania czynności ani 
nie było zastrzeżenia, że przyrzeczenie jest nieodwołalne, przyrzekający 
może je odwołać. Odwołanie powinno nastąpić przez ogłoszenie publiczne w 
taki sam sposób, w jaki było uczynione przyrzeczenie. Odwołanie jest 
bezskuteczne względem osoby, która wcześniej czynność wykonała. 

 

Art. 920. 

§ 1. Jeżeli czynność wykonało kilka osób niezależnie od siebie, każdej z nich 
należy się nagroda w pełnej wysokości, chyba że została przyrzeczona tylko 
jedna nagroda. 
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§ 2. Jeżeli była przyrzeczona tylko jedna nagroda, otrzyma ją osoba, która 
pierwsza się zgłosi, a w razie jednoczesnego zgłoszenia się kilku osób - ta, 
która pierwsza czynność wykonała. 

§ 3. Jeżeli czynność wykonało kilka osób wspólnie, w razie sporu sąd 
odpowiednio podzieli nagrodę. 

 

Art. 921. 

§ 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą 
czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu 
którego można ubiegać się o nagrodę. 

§ 2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do 
przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono. 

§ 3. Przyrzekający nagrodę nabywa własność nagrodzonego dzieła tylko wtedy, 
gdy to zastrzegł w przyrzeczeniu. W wypadku takim nabycie własności 
następuje z chwilą wypłacenia nagrody. Przepis ten stosuje się również do 
nabycia praw autorskich albo praw wynalazczych. 

 

Tytuł XXXVII 

Przekaz i papiery wartościowe 

 

Dział I 

Przekaz 

 

Art. 9211. 

Kto przekazuje drugiemu (odbiorcy przekazu) świadczenie osoby trzeciej (przekaza-
nego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do 
spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego. 

 

Art. 9212. 

§ 1. Jeżeli przekazany oświadczył odbiorcy przekazu, że przekaz przyjmuje, 
obowiązany jest względem odbiorcy do spełnienia świadczenia określonego 
w przekazie. 

§ 2. W takim wypadku przekazany może powoływać się tylko na zarzuty 
wynikające z treści przekazu oraz na zarzuty, które przysługują mu osobiście 
względem odbiorcy. 

§ 3. Roszczenia odbiorcy przeciw przekazanemu, wynikające z przyjęcia 
przekazu, przedawniają się z upływem roku. 

 

Art. 9213. 

Przekazujący może przekaz odwołać, dopóki przekazany nie przyjął go albo nie 
spełnił świadczenia. 

 

Art. 9214. 

Jeżeli przekazany jest dłużnikiem przekazującego co do przekazanego świadczenia, 
jest on obowiązany względem niego do zadośćuczynienia przekazowi. 
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Art. 9215. 

Jeżeli przekazujący jest dłużnikiem odbiorcy przekazu, umorzenie długu następuje 
dopiero przez spełnienie świadczenia, chyba że umówiono się inaczej. 

 

Dział II 

Papiery wartościowe 

 

Art. 9216. 

Jeżeli zobowiązanie wynika z wystawionego papieru wartościowego, dłużnik jest 
obowiązany do świadczenia za zwrotem dokumentu albo udostępnieniem go dłużni-
kowi celem pozbawienia dokumentu jego mocy prawnej w sposób zwyczajowo przy-
jęty. 

 

Art. 9217. 

Spełnienie świadczenia do rąk posiadacza legitymowanego treścią papieru warto-
ściowego zwalnia dłużnika, chyba że działał on w złej wierze. 

 

Art. 9218. 

Papiery wartościowe imienne legitymują osobę imiennie wskazaną w treści doku-
mentu. Przeniesienie praw następuje przez przelew połączony z wydaniem dokumen-
tu. 

 

Art. 9219. 

§ 1. Papiery wartościowe na zlecenie legitymują osobę wymienioną w 
dokumencie oraz każdego, na kogo prawa zostały przeniesione przez indos. 

§ 2. Indos jest pisemnym oświadczeniem umieszczonym na papierze 
wartościowym na zlecenie i zawierającym co najmniej podpis zbywcy, 
oznaczającym przeniesienie praw na inną osobę. 

§ 3. Do przeniesienia praw z dokumentu potrzebne jest jego wydanie oraz 
istnienie nieprzerwanego szeregu indosów. 

 

Art. 92110. 

§ 1. Jeżeli do puszczenia w obieg dokumentu na okaziciela jest wymagane 
zezwolenie właściwego organu państwowego, dokument wystawiony bez 
takiego zezwolenia jest nieważny. 

§ 2. Podpis dłużnika może być odbity sposobem mechanicznym, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. 

 

Art. 92111. 

§ 1. Dłużnik nie ma obowiązku dochodzenia, czy okaziciel jest właścicielem 
dokumentu. Jednakże w razie uzasadnionych wątpliwości, czy okaziciel 
dokumentu jest wierzycielem, dłużnik powinien złożyć przedmiot 
świadczenia do depozytu sądowego. 
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§ 2. Jeżeli właściwy organ państwowy wydał zakaz świadczenia, zwolnienie z 
zobowiązania następuje przez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu 
sądowego. 

 

Art. 92112. 

Przeniesienie praw z dokumentu na okaziciela wymaga wydania tego dokumentu. 

 

Art. 92113. 

Dłużnik może powołać się względem wierzyciela na zarzuty, które dotyczą ważności 
dokumentu lub wynikają z jego treści albo służą mu osobiście przeciw wierzycielo-
wi. Dłużnik może także powołać się na zarzuty, które mu służą przeciw poprzednie-
mu wierzycielowi, jeżeli nabywca dokumentu działał świadomie na szkodę dłużnika. 

 

Art. 92114. 

§ 1. Umarzanie papierów wartościowych regulują przepisy szczególne. 

§ 2. Jeżeli papier wartościowy został prawomocnie umorzony, dłużnik jest 
obowiązany wydać osobie, na której rzecz nastąpiło umorzenie, na jej koszt 
nowy dokument, a gdy wierzytelność jest wymagalna - spełnić świadczenie. 

 

Art. 92115. 

§ 1. Przepisy o papierach wartościowych stosuje się odpowiednio do znaków 
legitymacyjnych stwierdzających obowiązek świadczenia. 

§ 2. W razie utraty znaku legitymacyjnego stwierdzającego w swej treści 
obowiązek świadczenia na żądanie wierzyciela, dłużnik może uzależnić 
spełnienie świadczenia od wykazania uprawnienia przez osobę zgłaszającą 
takie żądanie. 

§ 3. Do znaku legitymacyjnego, który nie określa imiennie osoby uprawnionej, 
stosuje się odpowiednio przepisy o papierach wartościowych na okaziciela, 
chyba że co innego wynika z przepisów szczególnych. 

 

Art. 92116. 

Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do papierów wartościowych 
opiewających na prawa inne niż wierzytelności. 

 

 

Księga czwarta 

Spadki 

 

Tytuł I 

Przepisy ogólne 

 

Art. 922. 

§ 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na 
jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. 
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§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego 
osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na 
oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami. 

 [§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim 
zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym 
środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia 
roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń, jak 
również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.] 

 <§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w 
takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w 
danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek 
zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów 
zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w 
przepisach księgi niniejszej.>   

 

Art. 923. 

§ 1. Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia 
jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od 
otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie 
dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające 
to uprawnienie jest nieważne. 

§ 2. Przepisy powyższe nie ograniczają uprawnień małżonka i innych osób 
bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego 
prawa do lokalu. 

 

Art. 924. 

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. 

 

Art. 925. 

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. 

 

Art. 926. 

§ 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.  

§ 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy 
spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które 
powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

§ 3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, dziedziczenie 
ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie 
powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które 
powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą. 

 

Art. 927. 

§ 1. Nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia 
spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje. 

§ 2. Jednakże dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być 
spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe. 

Nowe brzmienie § 3 
w art. 922 wchodzi w 
życie od dn. 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 
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§ 3. Fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę może być 
spadkobiercą, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od 
ogłoszenia testamentu. 

 

Art. 928. 

§ 1. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 

1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 

2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania 
testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z 
tych czynności; 

3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił 
jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę pod-
robionego lub przerobionego. 

§ 2. Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie 
dożył otwarcia spadku. 

 

Art. 929. 

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z 
żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o 
przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia 
spadku. 

 

Art. 930. 

§ 1. Spadkobierca nie może być uznany za niegodnego, jeżeli spadkodawca mu 
przebaczył. 

§ 2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności 
prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym 
rozeznaniem. 

 

Tytuł II 

Dziedziczenie ustawowe 

 

Art. 931. 

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy 
oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część 
przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości 
spadku. 

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, 
który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. 
Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. 

 

Art. 932. 

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego 
małżonek i rodzice. 
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§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z 
małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli 
ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, 
dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku. 

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego 
rodzicom w częściach równych. 

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w 
częściach równych. 

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku 
pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada 
jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą 
podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.   

 <§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest 
rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica 
dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę 
spadku.>  

 

Art. 933. 

§ 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, 
rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku. 

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, 
cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.   

 

Art. 934. 

§ 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa 
spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni 
w częściach równych.  

§ 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego 
udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między 
zstępnych spadkodawcy. 

§ 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział 
spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w 
częściach równych.   

 

Art. 9341. 

W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z usta-
wy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, 
których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.  

 

Art. 935. 

W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, 
powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca 
zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miej-
sca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo 
ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przy-
pada Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.   

Dodany § 6 w art. 
932 wchodzi w życie 
od 23.10.2011 r. (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 85, 
poz. 458). 
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Art. 9351. 

Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spad-
kodawcy pozostającego w separacji. 

 

Art. 936. 

§ 1. Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jakby 
był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni 
dziedziczą po przysposobionym tak, jakby przysposabiający był rodzicem 
przysposobionego. 

§ 2. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich 
krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim. 

§ 3. W wypadku gdy jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego 
małżonka, przepisu § 2 nie stosuje się względem tego małżonka i jego 
krewnych, a jeżeli takie przysposobienie nastąpiło po śmierci drugiego z 
rodziców przysposobionego, także względem krewnych zmarłego, których 
prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa zostały w orzeczeniu o 
przysposobieniu utrzymane. 

 

Art. 937. 

Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między 
przysposabiającym a przysposobionym, stosuje się przepisy poniższe: 

1) przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na równi z jego dziećmi, a 
zstępni przysposobionego dziedziczą po przysposabiającym na tych samych 
zasadach co dalsi zstępni spadkodawcy; 

2) przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krewnych przysposabiające-
go, a krewni przysposabiającego nie dziedziczą po przysposobionym i jego 
zstępnych; 

3) rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich 
dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie 
nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa. 

 

Art. 938. 

Dziadkowie spadkodawcy, jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać 
należnych im środków utrzymania od osób, na których ciąży względem nich usta-
wowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy nie obciążonego ta-
kim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości 
jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także 
w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą 
wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego. 

 

Art. 939. 

 [§ 1. Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, 
wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w chwili jego 
śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy przedmiotów 
urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy korzystał wspólnie z 
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nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z tego tytułu stosuje się 
odpowiednio przepisy o zapisie.] 

 <§ 1. Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu z innymi spadkobiercami, 
wyjąwszy zstępnych spadkodawcy, którzy mieszkali z nim razem w 
chwili jego śmierci, może żądać ze spadku ponad swój udział spadkowy 
przedmiotów urządzenia domowego, z których za życia spadkodawcy 
korzystał wspólnie z nim lub wyłącznie sam. Do roszczeń małżonka z 
tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zapisie zwykłym.>   

§ 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje małżonkowi, jeżeli wspólne pożycie 
małżonków ustało za życia spadkodawcy. 

 

Art. 940. 

§ 1. Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o 
orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione. 

§ 2. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. 
Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych 
powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia 
powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca 
dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od 
otwarcia spadku. 

 

Tytuł III 

Rozrządzenia na wypadek śmierci 

 

Dział I 

Testament 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

Art. 941. 

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. 

 

Art. 942. 

Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy. 

 

Art. 943. 

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego po-
szczególne postanowienia. 

 

Art. 944. 

§ 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. 

§ 2. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. 

Nowe brzmienie § 1 
w art. 939 wchodzi w 
życie od 23.10.2011 
r. (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 85, poz. 458). 
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Art. 945. 

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony: 

1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyra-
żenie woli; 

2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca 
nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; 

3) pod wpływem groźby. 

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po 
upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes 
dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat 
dziesięciu od otwarcia spadku. 

 

Art. 946. 

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi 
nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy 
lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, 
że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postano-
wień. 

 

Art. 947. 

Jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament nie zaznaczając w nim, że poprzedni 
odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, któ-
rych nie można pogodzić z treścią nowego testamentu. 

 

Art. 948. 

§ 1. Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze 
urzeczywistnienie woli spadkodawcy. 

§ 2. Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką 
wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i 
nadać im rozsądną treść. 

 

Rozdział II 

Forma testamentu 

 

Oddział 1 

Testamenty zwykłe 

 

Art. 949. 

§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w 
całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. 

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu 
własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności 
spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do 
wzajemnego stosunku kilku testamentów. 
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Art. 950. 

Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. 

 

Art. 951. 

§ 1.  Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności 
dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, 
sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.  

§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego 
sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. 
Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec 
której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca 
nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze 
wskazaniem przyczyny braku podpisu. 

§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób 
przewidziany w artykule niniejszym. 

 

Oddział 2 

Testamenty szczególne 

 

Art. 952. 

§ 1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek 
szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest 
niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią 
wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. 

§ 2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze 
świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed 
upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz 
miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj 
świadkowie albo wszyscy świadkowie. 

§ 3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób 
stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku 
stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli 
przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do 
przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach 
dwóch świadków. 

 

Art. 953. 

Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić 
testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkobierca 
oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świad-
ków; dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej 
spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo 
podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli 
spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku 
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podpisu spadkodawcy. Jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporzą-
dzić testament ustny. 

 

Art. 954. 

Szczególną formę testamentów wojskowych określi rozporządzenie Ministra Obrony 
Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 

 

Art. 955. 

Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczno-
ści, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadko-
dawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu ulega zawieszeniu przez 
czas, w ciągu którego spadkodawca nie ma możności sporządzenia testamentu zwy-
kłego. 

 

Oddział 3 

Przepisy wspólne dla testamentów zwykłych i szczególnych 

 

Art. 956. 

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu: 

1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych; 

2) niewidomy, głuchy lub niemy; 

3) kto nie może czytać i pisać; 

4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament; 

5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. 

 

Art. 957. 

§ 1. Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w 
testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być 
również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci 
pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku 
przysposobienia. 

§ 2. Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w paragrafie 
poprzedzającym, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza 
korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego 
lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku 
przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, 
że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu 
danej treści, nieważny jest cały testament. 

 

Art. 958. 

Testament sporządzony z naruszeniem przepisów rozdziału niniejszego jest nieważ-
ny, chyba że przepisy te stanowią inaczej. 
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Dział II 

Powołanie spadkobiercy 

 

Art. 959. 

Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. 

 

Art. 960. 

Jeżeli spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spad-
kobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach 
równych. 

 

Art. 961. 

Jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne 
przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się 
w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego 
spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku 
osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w 
częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im 
przedmiotów. 

 

Art. 962. 

Zastrzeżenie warunku lub terminu, uczynione przy powołaniu spadkobiercy testa-
mentowego, uważane jest za nie istniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z 
okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powoła-
ny, powołanie spadkobiercy jest nieważne. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli 
ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastąpiło przed 
otwarciem spadku. 

 

Art. 963. 

Można powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powo-
łana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być 
spadkobiercą (podstawienie). 

 

Art. 964. 

Postanowienie testamentu, przez które spadkodawca zobowiązuje spadkobiercę do 
zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie, ma tylko ten sku-
tek, że ta inna osoba jest powołana do spadku na wypadek, gdyby spadkobierca nie 
chciał lub nie mógł być spadkobiercą. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okolicz-
ności wynika, iż spadkobierca bez takiego ograniczenia nie byłby powołany, powo-
łanie spadkobiercy jest nieważne. 

 

Art. 965. 

Jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie 
chce lub nie może być spadkobiercą, przeznaczony dla niego udział, w braku od-
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miennej woli spadkodawcy, przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w 
stosunku do przypadających im udziałów (przyrost). 

 

Art. 966. 

Gdy na mocy testamentu spadek przypadł spadkobiercy nie obciążonemu ustawo-
wym obowiązkiem alimentacyjnym względem dziadków spadkodawcy, dziadkowie, 
jeżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać środków utrzymania od osób, 
na których ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy 
środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spad-
kowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że 
zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednak 
czwartej części swego udziału spadkowego. 

 

Art. 967. 

 [§ 1. Jeżeli osoba powołana jako spadkobierca testamentowy nie chce lub nie 
może być spadkobiercą, spadkobierca ustawowy, któremu przypadł 
przeznaczony dla tej osoby udział spadkowy, obowiązany jest, w braku 
odmiennej woli spadkodawcy, wykonać obciążające tę osobę zapisy, 
polecenia i inne rozrządzenia spadkodawcy.] 

 <§ 1. Jeżeli osoba powołana jako spadkobierca testamentowy nie chce lub 
nie może być spadkobiercą, spadkobierca ustawowy, któremu przypadł 
przeznaczony dla tej osoby udział spadkowy, obowiązany jest, w braku 
odmiennej woli spadkodawcy, wykonać obciążające tę osobę zapisy 
zwykłe, polecenia i inne rozrządzenia spadkodawcy.>   

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do spadkobiercy podstawionego 
oraz do spadkobiercy, któremu przypada udział spadkowy z tytułu przyrostu. 

 

Dział III 

Zapis i polecenie 

 

 < Rozdział I  

Zapis zwykły >  

 

 [Art. 968. 

§ 1. Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać 
spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego 
świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis). 

§ 2. Spadkodawca może obciążyć zapisem także zapisobiercę (dalszy zapis).]    

  

 <Art. 968. 

§ 1.  Spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać 
spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego 
świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły). 

§ 2. Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym także zapisobiercę 
(dalszy zapis).>  

Nowe brzmienie § 1 
w art. 967 wchodzi w 
życie od 23.10.2011 
r. (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 85, poz. 458). 

Dodane oznaczenie 
rozdziału oraz nowe 
brzmienie art. 968 
wchodzi w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 
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Art. 969. (skreślony). 

 

Art. 970. 

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu 
niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapisobierca obciążony dalszym 
zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu 
przez spadkobiercę. 

 

Art. 971. 

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, zapis obciąża ich w stosunku do wiel-
kości ich udziałów spadkowych, chyba że spadkodawca postanowił inaczej. Przepis 
ten stosuje się odpowiednio do dalszego zapisu. 

 

Art. 972. 

Przepisy o powołaniu spadkobiercy, o zdolności do dziedziczenia i o niegodności 
stosuje się odpowiednio do zapisów. 

 

Art. 973. 

Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapi-
sobiercą, obciążony zapisem zostaje zwolniony od obowiązku jego wykonania, po-
winien jednak w braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać dalsze zapisy. 

 

Art. 974. 

Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu może zwolnić się 
od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapi-
sobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o 
jego wykonanie. 

 

Art. 975. 

Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. 

 

Art. 976. 

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do tożsamości 
jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku w chwili jego otwarcia 
albo jeżeli spadkodawca był w chwili swej śmierci zobowiązany do zbycia tej rze-
czy. 

 

Art. 977. 

Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, do roszczeń zapi-
sobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę 
ich wartości, jak również do roszczeń obciążonego zapisem o zwrot nakładów na 
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rzecz stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a samo-
istnym posiadaczem rzeczy. 

 

Art. 978. 

Jeżeli przedmiotem zapisu jest rzecz oznaczona co do tożsamości, obciążony zapi-
sem ponosi względem zapisobiercy odpowiedzialność za wady rzeczy jak darczyńca. 

 

Art. 979. 

Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, obciążony po-
winien świadczyć rzeczy średniej jakości, uwzględniając przy tym potrzeby zapiso-
biercy. 

 

Art. 980. 

Jeżeli przedmiotem zapisu są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do odpowie-
dzialności obciążonego względem zapisobiercy za wady fizyczne i prawne rzeczy 
stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Jednakże zapisobierca 
może żądać od obciążonego zapisem tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie 
zapisu albo dostarczenia zamiast rzeczy wadliwych rzeczy takiego samego gatunku 
wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

 

Art. 981. 

Roszczenie z tytułu zapisu przedawnia się z upływem lat pięciu od dnia wymagalno-
ści zapisu. 

 

 < Rozdział II  

Zapis windykacyjny 

 

Art. 9811.  

§ 1. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca 
może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą 
otwarcia spadku (zapis windykacyjny). 

§ 2. Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:  

1) rzecz oznaczona co do tożsamości,  

2) zbywalne prawo majątkowe,  

3) przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne,  

4) ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.  

 

Art. 9812.  

Zapis windykacyjny jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przed-
miot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do 
jego zbycia. Jeżeli przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiercy użyt-
kowania lub służebności, zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku 
przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebno-
ścią nie należy do spadku albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.  

 

Dodany w księdze 
czwartej w tytule III 
w dziale III po art. 
981 rozdział II (art. 
9811–9816) wchodzi 
w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 
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Art. 9813.  

§ 1. Zastrzeżenie warunku lub terminu uczynione przy ustanawianiu zapisu 
windykacyjnego uważa się za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści 
testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia zapis 
nie zostałby uczyniony, zapis windykacyjny jest nieważny. Przepisów 
tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się lub nieziszczenie się warunku 
albo nadejście terminu nastąpiło przed otwarciem spadku.  

§ 2. Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub 
terminu wywołuje skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu, chyba że co innego wynika z treści 
testamentu lub z okoliczności. 

 

Art. 9814.  

Spadkodawca może obciążyć zapisem zwykłym osobę, na której rzecz uczynił 
zapis windykacyjny. 

 

Art. 9815.  

Przepisy o powołaniu spadkobiercy, przyjęciu i odrzuceniu spadku, o zdolności 
do dziedziczenia i o niegodności stosuje się odpowiednio do zapisów windy-
kacyjnych. 

 

Art. 9816.  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale oraz w przepisach 
szczególnych do zapisu windykacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy 
o zapisie zwykłym.>  

 

 < Rozdział III  

Polecenie >  

 

Art. 982. 

Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obo-
wiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem 
(polecenie). 

 

Art. 983. 

Zapisobierca obciążony poleceniem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do 
chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę. Przepis ten stosuje się odpowiednio w 
wypadku, gdy polecenie obciąża dalszego zapisobiercę. 

 

Art. 984. 

Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis z obowiązkiem wykonania pole-
cenia, nie chce lub nie może być zapisobiercą, spadkobierca zwolniony od obowiąz-
ku wykonania zapisu powinien w braku odmiennej woli spadkodawcy polecenie wy-
konać. Przepis ten stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy polecenie obciąża dal-
szego zapisobiercę. 

 

Dodane oznaczenie 
rozdziału III przed 
art. 982 wchodzi w 
życie od 23.10.2011 
r. (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 85, poz. 458). 
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Art. 985. 

Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca 
testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego polece-
niem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia mo-
że żądać także właściwy organ państwowy. 

 

Dział IV 

Wykonawca testamentu 

 

Art. 986. 

 [§ 1. Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę testamentu.] 

 <§ 1. Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę lub 
wykonawców testamentu.>   

§ 2. Nie może być wykonawcą testamentu, kto nie ma pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 

 

 <Art. 9861 

Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu 
spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem.>  

  

Art. 987. 

Jeżeli osoba powołana jako wykonawca testamentu nie chce tego obowiązku przyjąć, 
powinna złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem. 

 

 [Art. 988. 

§ 1. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu powinien 
zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, w szczególności 
wykonać zapisy i polecenia, a następnie wydać spadkobiercom majątek 
spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą. 

§ 2. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach 
wynikających z zarządu spadkiem. Może również pozywać w sprawach o 
prawa należące do spadku i być pozywany w sprawach o długi spadkowe.] 

  

 <Art. 988. 

§ 1. Jeżeli spadkodawca nie postanowił inaczej, wykonawca testamentu 
powinien zarządzać majątkiem spadkowym, spłacić długi spadkowe, 
w szczególności wykonać zapisy zwykłe i polecenia, a następnie wydać 
spadkobiercom majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy i z usta-
wą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. 

§ 2. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach 
wynikających z zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub ozna-
czonym składnikiem. Może również pozywać w sprawach o prawa 
należące do spadku i być pozwany w sprawach o długi spadkowe. 

§ 3. Wykonawca testamentu powinien wydać osobie, na której rzecz został 
uczyniony zapis windykacyjny, przedmiot tego zapisu.>  

Nowe brzmienie § 1 
w art. 986 oraz do-
dany art. 9861 wcho-
dzi w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 

Nowe brzmienie art. 
988 i art. 989 wcho-
dzi w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 
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 [Art. 989. 

§ 1. Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testamentu 
wynikających ze sprawowania zarządu spadkiem stosuje się odpowiednio 
przepisy o zleceniu za wynagrodzeniem. 

§ 2. Koszty zarządu majątkiem spadkowym oraz wynagrodzenie wykonawcy 
testamentu należą do długów spadkowych.]  

 

 <Art. 989. 

§ 1. Do wzajemnych roszczeń między spadkobiercą a wykonawcą testamentu 
wynikających ze sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną 
częścią lub oznaczonym składnikiem stosuje się odpowiednio przepisy o 
zleceniu za wynagrodzeniem. 

§ 2. Koszty zarządu majątkiem spadkowym, jego zorganizowaną częścią lub 
oznaczonym składnikiem oraz wynagrodzenie wykonawcy testamentu 
należą do długów spadkowych.>  

 

Art. 990. 

Z ważnych powodów sąd może zwolnić wykonawcę testamentu. 

 

 <Art. 9901 

Spadkodawca może powołać wykonawcę testamentu do sprawowania zarządu 
przedmiotem zapisu windykacyjnego, do chwili objęcia we władanie tego 
przedmiotu przez osobę, na której rzecz uczyniono zapis windykacyjny.>  

 

Tytuł IV 

Zachowek 

 

Art. 991. 

§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani 
do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do 
pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości 
udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, 
w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). 

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci 
uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do 
spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy 
roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo 
do jego uzupełnienia. 

 

Art. 992. 

Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku 
uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek 
odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedzi-
czenia albo zostali wydziedziczeni. 

 

Dodany art. 9901 
wchodzi w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 
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 [Art. 993. 

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów i poleceń, natomiast dolicza 
się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny uczynione przez spad-
kodawcę.]  

 

 <Art. 993. 

Przy obliczaniu zachowku nie uwzględnia się zapisów zwykłych i poleceń, nato-
miast dolicza się do spadku, stosownie do przepisów poniższych, darowizny oraz 
zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.>  

 

Art. 994. 

§ 1. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, 
zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej 
niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób 
nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. 

§ 2. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku 
darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał 
zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona 
na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego. 

§ 3. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku 
darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarcie z nim małżeństwa. 

 

 [Art. 995. 

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a 
według cen z chwili ustalania zachowku.]  

 

 <Art. 995. 

§ 1. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej 
dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. 

§ 2. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z 
chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili ustalania zachowku.>  

 

 [Art. 996. 

Darowiznę uczynioną przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku zalicza się na 
należny mu zachowek. Jeżeli uprawnionym do zachowku jest dalszy zstępny spadko-
dawcy, zalicza się na należny mu zachowek także darowiznę uczynioną przez spad-
kodawcę wstępnemu uprawnionego.]  

 

 <Art. 996. 

Zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spadkodawcę na rzecz 
uprawnionego do zachowku zalicza się na należny mu zachowek. Jeżeli upraw-
nionym do zachowku jest dalszy zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny 
mu zachowek także zapis windykacyjny oraz darowiznę dokonane przez spad-
kodawcę na rzecz jego wstępnego.>  

Nowe brzmienie art. 
993 wchodzi w życie 
od 23.10.2011 r. (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 85, 
poz. 458). 

Nowe brzmienie art. 
995 i art. 996 wcho-
dzi w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 
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Art. 997. 

Jeżeli uprawnionym do zachowku jest zstępny spadkodawcy, zalicza się na należny 
mu zachowek poniesione przez spadkodawcę koszty wychowania oraz wykształcenia 
ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę przyjętą w 
danym środowisku. 

 

 [Art. 998. 

§ 1. Jeżeli uprawniony do zachowku jest powołany do dziedziczenia, ponosi on 
odpowiedzialność za zapisy i polecenia tylko do wysokości nadwyżki 
przekraczającej wartość udziału spadkowego, który stanowi podstawę do 
obliczenia należnego uprawnionemu zachowku. 

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy zapis na rzecz 
uprawnionego do zachowku został obciążony dalszym zapisem lub 
poleceniem albo uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.]  

 

 <Art. 998. 

§ 1. Jeżeli uprawniony do zachowku jest powołany do dziedziczenia, ponosi 
on odpowiedzialność za zapisy zwykłe i polecenia tylko do wysokości 
nadwyżki przekraczającej wartość udziału spadkowego, który stanowi 
podstawę do obliczenia należnego uprawnionemu zachowku. 

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy zapis zwykły 
na rzecz uprawnionego do zachowku został obciążony dalszym zapisem 
lub poleceniem albo uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem 
terminu.>  

 

Art. 999. 

Jeżeli spadkobierca obowiązany do zapłaty zachowku jest sam uprawniony do za-
chowku, jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości nadwyżki przekra-
czającej jego własny zachowek. 

 

 <Art. 9991. 

§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu 
zachowku, może on żądać od osoby, na której rzecz został uczyniony 
zapis windykacyjny doliczony do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do 
uzupełnienia zachowku. Jednakże osoba ta jest obowiązana do zapłaty 
powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem 
zapisu windykacyjnego. 

§ 2. Jeżeli osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, sama 
jest uprawniona do zachowku, ponosi ona odpowiedzialność względem 
innych uprawnionych do zachowku tylko do wysokości nadwyżki 
przekraczającej jej własny zachowek. 

§ 3. Osoba, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, może 
zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do uzupełnienia za-
chowku przez wydanie przedmiotu zapisu. 

§ 4. Jeżeli spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne na rzecz kilku osób, ich 
odpowiedzialność względem uprawnionego do zachowku jest solidarna. 

Nowe brzmienie art. 
998 wchodzi w życie 
od 23.10.2011 r. (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 85, 
poz. 458). 

Dodany art. 9991 
wchodzi w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 



©Kancelaria Sejmu  s. 199/213 

2011-12-19 

Jeżeli jedna z osób, na których rzecz zostały uczynione zapisy 
windykacyjne, spełniła świadczenie uprawnionemu do zachowku, może 
ona żądać od pozostałych osób części świadczenia proporcjonalnych do 
wartości otrzymanych zapisów windykacyjnych.>  

 

Art. 1000. 

 [§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać od spadkobiercy należnego mu 
zachowku, może on żądać od osoby, która otrzymała od spadkodawcy 
darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej potrzebnej do uzupełnienia 
zachowku. Jednakże obdarowany jest obowiązany do zapłaty powyższej sumy 
tylko w granicach wzbogacenia będącego skutkiem darowizny.] 

 <§ 1. Jeżeli uprawniony nie może otrzymać należnego mu zachowku od 
spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis 
windykacyjny, może on żądać od osoby, która otrzymała od 
spadkodawcy darowiznę doliczoną do spadku, sumy pieniężnej 
potrzebnej do uzupełnienia zachowku. Jednakże obdarowany jest 
obowiązany do zapłaty powyższej sumy tylko w granicach wzbogacenia 
będącego skutkiem darowizny.>   

§ 2. Jeżeli obdarowany sam jest uprawniony do zachowku, ponosi on 
odpowiedzialność względem innych uprawnionych do zachowku tylko do 
wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek. 

§ 3. Obdarowany może zwolnić się od obowiązku zapłaty sumy potrzebnej do 
uzupełnienia zachowku przez wydanie przedmiotu darowizny. 

 

Art. 1001. 

Spośród kilku obdarowanych obdarowany wcześniej ponosi odpowiedzialność sto-
sownie do przepisów artykułu poprzedzającego tylko wtedy, gdy uprawniony do 
zachowku nie może uzyskać uzupełnienia zachowku od osoby, która została obda-
rowana później. 

 

Art. 1002. 

Roszczenie z tytułu zachowku przechodzi na spadkobiercę osoby uprawnionej do 
zachowku tylko wtedy, gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do za-
chowku po pierwszym spadkodawcy. 

 

 [Art. 1003. 

Spadkobiercy obowiązani do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku mogą żądać 
stosunkowego zmniejszenia zapisów i poleceń.]  

 

 <Art. 1003. 

Spadkobiercy obowiązani do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku mogą 
żądać stosunkowego zmniejszenia zapisów zwykłych i poleceń.>  

 

 [Art. 1004. 

§ 1. Zmniejszenie zapisów i poleceń następuje w stosunku do ich wartości, chyba 
że z treści testamentu wynika odmienna wola spadkodawcy. 

Nowe brzmienie § 1 
w art. 1000 wchodzi 
w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 

Nowe brzmienia art. 
1003–1007 wchodzą 
w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 
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§ 2. W razie zmniejszenia zapisu obciążonego dalszym zapisem lub poleceniem, 
dalszy zapis lub polecenie podlega stosunkowemu zmniejszeniu.]  

 

 <Art. 1004. 

§ 1. Zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń następuje w stosunku do ich 
wartości, chyba że z treści testamentu wynika odmienna wola spad-
kodawcy. 

§ 2. W razie zmniejszenia zapisu zwykłego obciążonego dalszym zapisem lub 
poleceniem, dalszy zapis lub polecenie podlega stosunkowemu 
zmniejszeniu.>  

 

 [Art. 1005. 

§ 1. Jeżeli spadkobierca obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu 
zachowku sam jest uprawniony do zachowku, może on żądać zmniejszenia 
zapisów i poleceń w takim stopniu, ażeby pozostał mu jego własny zachowek. 

§ 2. Jeżeli zapisobierca sam jest uprawniony do zachowku, zapis uczyniony na 
jego rzecz podlega zmniejszeniu tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej 
jego własny zachowek.]  

 

 <Art. 1005. 

§ 1. Jeżeli spadkobierca obowiązany do zaspokojenia roszczenia z tytułu 
zachowku sam jest uprawniony do zachowku, może on żądać 
zmniejszenia zapisów zwykłych i poleceń w takim stopniu, ażeby 
pozostał mu jego własny zachowek. 

§ 2. Jeżeli zapisobierca sam jest uprawniony do zachowku, zapis zwykły 
uczyniony na jego rzecz podlega zmniejszeniu tylko do wysokości 
nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.>  

 

 [Art. 1006. 

Jeżeli zmniejszeniu podlega zapis, którego przedmiot nie da się podzielić bez istotnej 
zmiany lub bez znacznego zmniejszenia wartości, zapisobierca może żądać całkowi-
tego wykonania zapisu, uiszczając odpowiednią sumę pieniężną.]  

 

 <Art. 1006. 

Jeżeli zmniejszeniu podlega zapis zwykły, którego przedmiot nie da się podzielić 
bez istotnej zmiany lub bez znacznego zmniejszenia wartości, zapisobierca może 
żądać całkowitego wykonania zapisu, uiszczając odpowiednią sumę pieniężną.>  

 

 [Art. 1007. 

§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców 
o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od 
ogłoszenia testamentu. 

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu 
otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech 
od otwarcia spadku.]  
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 <Art. 1007. 

§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia 
spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają 
się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. 

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z 
tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub daro-
wizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.>  

 

Art. 1008. 

Spadkodawca może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców za-
chowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony do zachowku: 

1) wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasa-
dami współżycia społecznego; 

2) dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób 
umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej 
obrazy czci; 

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. 

 

Art. 1009. 

Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści 
testamentu. 

 

Art. 1010. 

§ 1. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli 
mu przebaczył. 

§ 2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności 
prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym 
rozeznaniem. 

 

Art. 1011. 

Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył 
on spadkodawcę. 

 

Tytuł V 

Przyjęcie i odrzucenie spadku 

 

Art. 1012. 

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za dłu-
gi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności 
(przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.   
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Art. 1013. (skreślony). 

 

Art. 1014. 

§ 1. Przyjęcie lub odrzucenie udziału spadkowego przypadającego spadkobiercy z 
tytułu podstawienia może nastąpić niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia 
udziału spadkowego, który temu spadkobiercy przypada z innego tytułu. 

§ 2. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu 
przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu. 

§ 3. Poza wypadkami przewidzianymi w paragrafach poprzedzających 
spadkobierca nie może spadku częściowo przyjąć, a częściowo odrzucić. 

 

Art. 1015. 

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu 
sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule 
swego powołania. 

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z 
prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie 
mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której 
istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba 
prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z 
przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Art. 1016. 

Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, uważa 
się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, 
przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Art. 1017. 

Jeżeli przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu 
spadku spadkobierca zmarł nie złożywszy takiego oświadczenia, oświadczenie o 
przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone przez jego spadkobierców. 
Termin do złożenia tego oświadczenia nie może się skończyć wcześniej aniżeli ter-
min do złożenia oświadczenia co do spadku po zmarłym spadkobiercy. 

 

Art. 1018. 

§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem 
lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne. 

§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane. 

§ 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem 
lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem 
urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o 
przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem 
urzędowo poświadczonym. 
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Art. 1019. 

§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod 
wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli 
z następującymi zmianami: 

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed są-
dem; 

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, 
czy też go odrzuca. 

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego 
oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków 
prawnych niezachowania terminu. 

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o 
odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd. 

 

Art. 1020. 

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby 
nie dożył otwarcia spadku. 

 

Art. 1021. 

Jeżeli spadkobierca zarządzał spadkiem, a potem go odrzucił, do stosunków między 
nim a spadkobiercami, którzy zamiast niego doszli do spadku, stosuje się odpowied-
nio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. 

 

Art. 1022. 

Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy 
może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jako spad-
kobierca ustawowy. 

 

 Art. 1023. 

§ 1. Skarb Państwa ani gmina nie mogą odrzucić spadku, który im przypadł z 
mocy ustawy. 

§ 2. Skarb Państwa ani gmina nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a 
spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. 

 

Art. 1024. 

§ 1. Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z 
wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może 
żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w stosunku 
do niego według przepisów o ochronie wierzycieli w razie niewypłacalności 
dłużnika. 

§ 2. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu 
miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie 
później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku. 
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Tytuł VI 

 [Stwierdzenie nabycia spadku, poświadczenie dziedziczenia  
i ochrona spadkobiercy] 

 < Stwierdzenie nabycia spadku lub przedmiotu zapisu windykacyjnego, po-
świadczenie dziedziczenia i ochrona spadkobiercy >   

 

Art. 1025. 

§ 1. Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez 
spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych 
sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. 

§ 2. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku albo 
poświadczenie dziedziczenia, jest spadkobiercą. 

§ 3. Przeciwko domniemaniu wynikającemu ze stwierdzenia nabycia spadku nie 
można powoływać się na domniemanie wynikające z zarejestrowanego aktu 
poświadczenia dziedziczenia.   

 

Art. 1026. 

Stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić 
przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spad-
kobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. 

 

Art. 1027. 

Względem osoby trzeciej, która nie rości sobie praw do spadku z tytułu dziedzicze-
nia, spadkobierca może udowodnić swoje prawa wynikające z dziedziczenia tylko 
stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedzi-
czenia. 

 

Art. 1028.  

Jeżeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia spadku albo poświadczenie dziedzicze-
nia, lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza prawem należącym do spadku na rzecz 
osoby trzeciej, osoba, na której rzecz rozporządzenie następuje, nabywa prawo lub 
zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działa w złej wierze. 

 

Art. 1029. 

§ 1. Spadkobierca może żądać, ażeby osoba, która włada spadkiem jako 
spadkobierca, lecz spadkobiercą nie jest, wydała mu spadek. To samo 
dotyczy poszczególnych przedmiotów należących do spadku. 

§ 2. Do roszczeń spadkobiercy o wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotów 
należących do spadku, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak 
również o naprawienie szkody z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty tych 
przedmiotów oraz do roszczeń przeciwko spadkobiercy o zwrot nakładów 
stosuje się odpowiednio przepisy o roszczeniach między właścicielem a 
samoistnym posiadaczem rzeczy. 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy żąda wydania 
swego majątku osoba, co do której zostało uchylone orzeczenie o uznaniu jej 
za zmarłą. 

 

Nowe brzmienie 
tytułu VI w księdze 
czwartej wchodzi w 
życie od 23.10.2011 
r. (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 85, poz. 458). 
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 <Art. 10291. 

Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpowiednio do stwierdzenia nabycia 
przedmiotu zapisu windykacyjnego.>  

 

Tytuł VII 

Odpowiedzialność za długi spadkowe 

 

Art. 1030. 

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadko-
we tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi 
z całego swego majątku. 

 

Art. 1031. 

§ 1. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za 
długi spadkowe bez ograniczenia. 

§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi 
odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w 
inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie 
odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do 
inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie 
istniejące długi. 

 

Art. 1032. 

§ 1. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 
spłacił niektóre długi spadkowe nie wiedząc o istnieniu innych długów, 
ponosi on odpowiedzialność za nie spłacone długi tylko do wysokości 
różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a 
wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił. 

§ 2. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, 
spłacając niektóre długi spadkowe wiedział o istnieniu innych długów 
spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu 
czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby 
obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. 

 

 [Art. 1033. 

Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów i poleceń ogranicza się zawsze do 
wartości stanu czynnego spadku.]  

 

 <Art. 1033. 

Odpowiedzialność spadkobiercy z tytułu zapisów zwykłych i poleceń ogranicza 
się do wartości stanu czynnego spadku.>  

 

Art. 1034. 

§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może 

Dodany art. 10291 
wchodzi w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 

Nowe brzmienie art. 
1033 wchodzi w 
życie od 23.10.2011 
r. (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 85, poz. 458). 
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on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które 
odpowiadają wielkości ich udziałów. 

§ 2. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi 
spadkowe w stosunku do wielkości udziałów. 

 

 <Art. 10341. 

§ 1. Do chwili działu spadku wraz ze spadkobiercami solidarną 
odpowiedzialność za długi spadkowe ponoszą także osoby, na których 
rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne.  

§ 2. Rozliczenia między spadkobiercami i osobami, na których rzecz zostały 
uczynione zapisy windykacyjne, następują proporcjonalnie do wartości 
otrzymanych przez nich przysporzeń. Spadkobiercom uwzględnia się ich 
udział w wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. 

 

Art. 10342.  

Od chwili działu spadku spadkobiercy i osoby, na których rzecz zostały uczy-
nione zapisy windykacyjne, ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe pro-
porcjonalnie do wartości otrzymanych przez nich przysporzeń. 

 

Art. 10343.  

Odpowiedzialność osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny 
za długi spadkowe, jest ograniczona do wartości przedmiotu zapisu windyka-
cyjnego według stanu i cen z chwili otwarcia spadku.>  

 

Tytuł VIII 

Wspólność majątku spadkowego i dział spadku 

 

Art. 1035. 

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego 
oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w czę-
ściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu. 

 

Art. 1036. 

Spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w 
przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych 
spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnie-
nia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. 

 

Art. 1037. 

§ 1. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi 
spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze 
spadkobierców. 

§ 2. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta 
w formie aktu notarialnego. 

 

Dodane art. 10341–
10343 wchodzą w 
życie od 23.10.2011 
r. (Dz. U. Nr 85, poz. 
458). 
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Art. 1038. 

§ 1. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych 
powodów może być ograniczony do części spadku. 

§ 2. Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części 
spadku. 

 

 [Art. 1039. 

§ 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między 
zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie 
zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od 
spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z 
okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od 
obowiązku zaliczenia. 

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny na schedę 
spadkową także na spadkobiercę ustawowego nie wymienionego w 
paragrafie poprzedzającym. 

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo 
w danych stosunkach przyjęte.]  

 

 <Art. 1039. 

§ 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między 
zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są 
wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych 
od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z 
oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub 
zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku 
zaliczenia. 

§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu 
windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego 
nie wymienionego w paragrafie poprzedzającym. 

§ 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny 
zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.>  

 

 [Art. 1040. 

Jeżeli wartość darowizny podlegającej zaliczeniu przewyższa wartość schedy spad-
kowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie 
uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny, ani spadkobiercy zobowiązanego 
do jej zaliczenia.]  

 

 <Art. 1040. 

Jeżeli wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegających zaliczeniu 
przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do 
zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani 
darowizny lub zapisu windykacyjnego, ani spadkobiercy zobowiązanego do ich 
zaliczenia.>  

Nowe brzmienia art. 
1039–1041 wchodzą 
w życie od 
23.10.2011 r. (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 85, poz. 
458). 
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 [Art. 1041. 

Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową da-
rowizny uczynionej przez spadkodawcę jego wstępnemu.]  

 

 <Art. 1041. 

Dalszy zstępny spadkodawcy obowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową 
darowizny oraz zapisu windykacyjnego dokonanych przez spadkodawcę na 
rzecz jego wstępnego.>  

 

Art. 1042. 

 [§ 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość 
darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części 
spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych 
wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z 
tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego 
schedy wartość darowizny podlegającej zaliczeniu.] 

 <§ 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że 
wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu 
dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi 
między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym 
oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie 
każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub 
zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu.>   

§ 2. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej 
dokonania, a według cen z chwili działu spadku. 

 <§ 21. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu 
z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili działu spadku.>  

 [§ 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków 
przedmiotu darowizny.] 

 <§ 3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków 
przedmiotu darowizny lub zapisu windykacyjnego.>   

 

Art. 1043. 

Przepisy o zaliczeniu darowizn na schedę spadkową stosuje się odpowiednio do po-
niesionych przez spadkodawcę na rzecz zstępnego kosztów wychowania oraz wy-
kształcenia ogólnego i zawodowego, o ile koszty te przekraczają przeciętną miarę 
przyjętą w danym środowisku. 

 

Art. 1044. 

Na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spad-
kowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub 
pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach 
ułamkowych. 

 

Nowe brzmienie § 1, 
dodany § 21 i nowe 
brzmienie § 3 w art. 
1042 wchodzi w 
życie od 23.10.2011 
r. (Dz. U. z 2011 r. 
NR 85, poz. 458). 
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Art. 1045. 

Uchylenie się od skutków prawnych umowy o dział spadku zawartej pod wpływem 
błędu może nastąpić tylko wtedy, gdy błąd dotyczył stanu faktycznego, który strony 
uważały za niewątpliwy. 

 

Art. 1046. 

Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy są wzajemnie obowiązani do rękojmi za 
wady fizyczne i prawne według przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Rękojmia co 
do wierzytelności spadkowych rozciąga się także na wypłacalność dłużnika. 

 

Tytuł IX 

Umowy dotyczące spadku 

 

Art. 1047. 

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tytule niniejszym umowa o spadek po 
osobie żyjącej jest nieważna. 

 

Art. 1048. 

Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się 
dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 

 

Art. 1049. 

§ 1. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, 
chyba że umówiono się inaczej. 

§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się 
dziedziczenia, zostają wyłączeni od odziedziczenia, tak jakby nie dożyli 
otwarcia spadku.  

 

Art. 1050. 

Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto 
zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powin-
na być zawarta w formie aktu notarialnego. 

 

Art. 1051. 

Spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To 
samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. 

 

Art. 1052. 

§ 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do 
zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej 
postanowiły. 

§ 2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek następuje w wykonaniu 
zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do 
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zbycia spadku, ważność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego 
zobowiązania. 

§ 3. Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w formie aktu 
notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje 
zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia 
spadku. 

 

Art. 1053. 

Nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. 

 

Art. 1054. 

§ 1. Zbywca spadku zobowiązany jest do wydania tego, co wskutek zbycia, utraty 
lub uszkodzenia przedmiotów należących do spadku zostało uzyskane w 
zamian tych przedmiotów albo jako naprawienie szkody, a jeżeli zbycie 
spadku było odpłatne, także do wyrównania ubytku wartości powstałego 
przez zużycie lub rozporządzenie nieodpłatne przedmiotami należącymi do 
spadku. 

§ 2. Zbywca może żądać od nabywcy zwrotu wydatków i nakładów poczynionych 
na spadek. 

 

Art. 1055. 

§ 1. Nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym 
zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest 
solidarna. 

§ 2. W braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy 
odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia 
świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych. 

 

Art. 1056. 

W razie zbycia spadku spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów należących do spadku. 

 

Art. 1057. 

Korzyści i ciężary związane z przedmiotami należącymi do spadku, jak również nie-
bezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na nabywcę z 
chwilą zawarcia umowy o zbycie spadku, chyba że umówiono się inaczej. 

 

Tytuł X 

Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 

 

Art. 1058. 

Do dziedziczenia z ustawy gospodarstw rolnych obejmujących grunty rolne o po-
wierzchni przekraczającej 1 ha stosuje się przepisy tytułów poprzedzających księgi 
niniejszej ze zmianami wynikającymi z przepisów poniższych. 
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Art. 1059. 

Spadkobiercy dziedziczą z ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli w chwili otwarcia 
spadku: 

1) stale pracują bezpośrednio przy produkcji rolnej albo 

2) mają przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, albo 

3) są małoletni bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, albo 

4) są trwale niezdolni do pracy. 

 

Art. 1060. 

  W granicach określonych w art. 931 § 2 wnuki spadkodawcy, które w chwili otwar-
cia spadku odpowiadają warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 i 2, dziedziczą 
gospodarstwo rolne także wtedy, gdy ich ojciec lub matka nie mogą gospodarstwa 
dziedziczyć dla braku warunków przewidzianych w art. 1059. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio do dalszych zstępnych.   

 

Art. 1061. (uchylony).  

 

Art. 1062. 

§ 1. Rodzeństwo spadkodawcy, które w chwili otwarcia spadku odpowiada 
warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 i 2, dziedziczy gospodarstwo 
rolne także wtedy, gdy zstępni spadkodawcy nie mogą gospodarstwa 
dziedziczyć dla braku warunków przewidzianych w art. 1059 lub w art. 1060. 

§ 2. W granicach określonych w art. 934 dzieci rodzeństwa spadkodawcy, które w 
chwili otwarcia spadku odpowiadają warunkom przewidzianym w art. 1059 
pkt 1 i 2, dziedziczą gospodarstwo rolne także wtedy, gdy ich ojciec lub 
matka nie mogą gospodarstwa dziedziczyć dla braku warunków 
przewidzianych w art. 1059 lub w § 1 niniejszego artykułu. Przepis ten 
stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. 

 

  Art. 1063. 

Jeżeli ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych powołanych do dzie-
dziczenia z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla dziedziczenia go-
spodarstwa rolnego albo jeżeli uprawnionymi do dziedziczenia są wyłącznie osoby, 
które w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dziedzi-
czą spadkobiercy na zasadach ogólnych. 

 

  Art. 1064. 

Rozporządzenie Rady Ministrów określi wypadki, w których pobieranie nauki za-
wodu lub uczęszczanie do szkół uprawnia do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, 
oraz zasady i tryb stwierdzania trwałej niezdolności do pracy.   

 

ad. art. 1059 - patrz 
wyrok TK (Dz.U. 
2001 r. Nr 11, poz. 
91) 

. art. 1060 - patrz 
wyrok TK (Dz.U. 
2001 r. Nr 11, poz. 91 

ad. art. 1062 - patrz 
wyrok TK (Dz.U. 
2001 r. Nr 11, poz. 91 

ad. art. 1063 - patrz 
wyrok TK (Dz.U. 
2001 r. Nr 11, poz. 91 

ad. art. 1064 - patrz 
wyrok TK (Dz.U. 
2001 r. Nr 11, poz. 91 
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Art. 1065. (skreślony). 

 

Art. 1066. 

W stwierdzeniu nabycia spadku wymienia się osobno spadkobierców dziedziczących 
gospodarstwo rolne oraz ich udziały w tym gospodarstwie. 

 

Art. 1067. 

§ 1. Do zapisu, którego przedmiotem jest świadczenie pieniężne, stosuje się 
odpowiednio przepis art. 216. 

§ 2. Jeżeli wykonanie zapisu prowadziłoby do podziału gospodarstwa rolnego lub 
wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, sprzecznego z 
zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, spadkobierca zobowiązany do 
wykonania zapisu może żądać zamiany przedmiotu zapisu na świadczenie 
pieniężne.   

 

Art. 1068. (skreślony). 

Art. 1069. (skreślony). 

 

Art. 1070. 

W razie podziału gospodarstwa rolnego, które należy do spadku, stosuje się odpo-
wiednio przepisy o podziale gospodarstw rolnych przy zniesieniu współwłasności. 

 

Art. 10701. 

W razie zbycia udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne stosuje się od-
powiednio art. 166 oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64, poz. 592).  

 

Art. 1071-1078. (skreślone). 

 

Art. 1079. 

Jeżeli oprócz gospodarstwa rolnego spadek obejmuje inne przedmioty majątkowe, 
udziały spadkobierców w gospodarstwie rolnym zalicza się na poczet ich udziałów w 
całości spadku. 

 

Art. 1080. (skreślony). 

 

Art. 1081. 

Odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa rol-
nego ponosi od chwili działu spadku spadkobierca, któremu to gospodarstwo przy-
padło, oraz spadkobiercy otrzymujący od niego spłaty. Każdy z tych spadkobierców 
ponosi odpowiedzialność w stosunku do wartości otrzymanego udziału. Odpowie-
dzialność za inne długi ponoszą wszyscy spadkobiercy na zasadach ogólnych. 
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Art. 1082. 

Jeżeli do spadku należy gospodarstwo rolne, ustalenie zachowku następuje z 
uwzględnieniem przepisów niniejszego tytułu, a także odpowiednio art. 216. 

 

Art. 1083-1085. (skreślone). 

 

Art. 1086. 

Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy do spadku na-
leży wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, o ile przepisy poniższe 
nie stanowią inaczej. 

 

  Art. 1087. 

§ 1. Należący do spadku wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 
dziedziczą ci spośród spadkobierców, którzy w chwili otwarcia spadku: 

1) są członkami tej spółdzielni albo 

2) bądź są małoletni, bądź też pobierają naukę zawodu lub uczęszczają do szkół, 
albo 

3) są trwale niezdolni do pracy. 

§ 2. W braku spadkobierców określonych w punkcie pierwszym paragrafu 
poprzedzającego wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 
dziedziczą również spadkobiercy, którzy pracują w gospodarstwie rolnym 
spółdzielni albo w ciągu sześciu miesięcy od otwarcia spadku zostaną 
członkami tej spółdzielni. 

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających dotyczą również działki 
przyzagrodowej i siedliskowej, jeżeli należą one do spadku.   

 

Art. 1088. (skreślony). 

ad. art. 1087 - patrz 
wyrok TK (Dz.U. 
2001 r. Nr 11, poz. 91 


