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DODATKOWE  SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 
oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) 
 

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw 
 

 

Senat na 71. posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. – po przeprowadzonym drugim czytaniu – 
zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. 

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 3 marca 2011 r. ustosunkowały się do 
zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. 

Komisje poparły wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 zestawienia wniosków 
i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z projektem ustawy oraz projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 1118. 

 

 
 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Ustawodawczej 
 (-) Stanisław Piotrowicz (-) Piotr Zientarski 
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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

1)  w art. 1 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) art. 534 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 534. Uznania czynności prawnej dokonanej 

z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną 

nie można żądać po upływie pięciu lat od daty tej 

czynności. Jednakże w przypadku darowizny na 

wypadek śmierci termin ten nie może upłynąć 

wcześniej niż dwa lata od śmierci darczyńcy.";"; 

 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 1, w art. 872 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"Można zastrzec, że obdarowani na wypadek śmierci ogółem 

uprawnień ze stosunku spółki lub spadkobiercy wspólnika wejdą do 

spółki na jego miejsce."; 

 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

3)  w art. 1 w pkt 2, art. 8881 otrzymuje brzmienie:  

"Art. 8881 § 1. W umowie można zastrzec, że własność 

nieruchomości lub inne prawa przechodzą na 

obdarowanego z chwilą śmierci darczyńcy i nie 

wchodzą w skład spadku po nim (darowizna na 

wypadek śmierci). Z tą chwilą następują skutki 

także innych darowizn na wypadek śmierci. 

Uprawnienia obdarowanego wynikające z 

umowy są niezbywalne. 

§ 2. Umowa darowizny staje się bezskuteczna z 

chwilą wcześniejszej śmierci obdarowanego lub 

wcześniejszego ustania osoby prawnej. 

Jednakże, gdy jest kilku obdarowanych, udział 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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współobdarowanego przypada pozostałym 

obdarowanym w stosunku do przysługujących 

im udziałów, chyba że co innego wynika z 

umowy. 

§ 3. Przedmiotem darowizny nie może być zbycie ani 

obciążenie całości lub części majątku 

przyszłego."; 

 

4)  w art. 1 w pkt 4, w art. 9011 skreśla się zdanie drugie; 

 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

5)  w art. 1 skreśla się pkt 5 i 6; 

 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
 

6)  w art. 2 w pkt 2, w ust. 3a na końcu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

"W stosunku do obdarowanych na wypadek śmierci przepisu art. 3 

ust. 2 nie stosuje się."; 

 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

7)  po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

"Art. 2a. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. 

zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1000 dodaje się § 5 w brzmieniu: 

"§ 5. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia 

o przysądzeniu własności umowa darowizny na 

wypadek śmierci ulega rozwiązaniu z mocy 

prawa."; 

2) w art. 1003 § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Na podstawie samego postanowienia 

o przysądzeniu własności wykreśla się wszystkie 

hipoteki obciążające nieruchomość oraz prawo 

wynikające z umowy darowizny na wypadek 

śmierci, jeżeli w postanowieniu stwierdzono 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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zapłacenie przez nabywcę całej ceny nabycia 

gotówką."; 

 

8)  art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 

i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93 poz. 768) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

"4a) przy nabyciu w drodze darowizny na wypadek 

śmierci – z chwilą śmierci darczyńcy."; 

2) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Notariusze są płatnikami podatku od darowizny 

dokonanej w formie aktu notarialnego, z wyjątkiem 

darowizny na wypadek śmierci, albo zawartej w tej 

formie umowy nieodpłatnego zniesienia 

współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.".". 

 

Poprawka sen.  
P. Zientarskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


