
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

Materiał porównawczy

do projektu ustawy z dnia

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 495S)

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.

[Art. 872.
Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku
takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki
to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie
prowadzenia spraw spółki.]

<Art. 872.
Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika lub obdarowani na wypadek śmierci ogółem
uprawnień ze stosunku spółki wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim
powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to
nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie
prowadzenia spraw spółki.>

Art. 888.
§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na

rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
§ 2. (skreślony).

<Art. 8881.
§ 1. Własność nieruchomości lub inne prawa, będące przedmiotem  darowizny na

wypadek śmierci, 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. Do śmierci
darczyńcy uprawnienia wynikające z umowy są  niezbywalne.

§ 2. Obdarowanym może być także osoba prawna, o ile istnieje w chwili śmierci
darczyńcy.

§ 3. Przedmiotem darowizny nie może być zbycie ani obciążenie całości lub części
majątku przyszłego.
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§ 4. Umowa darowizny staje się bezskuteczna z chwilą wcześniejszej śmierci
obdarowanego lub wcześniejszego ustania osoby prawnej. Jednakże, gdy jest kilku
obdarowanych, udział współobdarowanego przypada pozostałym obdarowanym w
stosunku do przysługujących im udziałów, chyba że co innego wynika z umowy.

Art. 8882.
Jeżeli przedmiot darowizny na wypadek śmierci objęty był wspólnością  majątkową
darczyńców, obdarowany nabywa z chwilą śmierci każdego z małżonków udział w tym
przedmiocie. W umowie można zastrzec,  że przedmiot darowizny przejdzie na
obdarowanego z chwilą śmierci pierwszego z darczyńców.>

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. 8901.
Umowa darowizny na wypadek śmierci powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego.>

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. 9011.
Na żądanie obdarowanego, zgłoszone przed śmiercią darczyńcy, sąd może rozwiązać
umowę darowizny na wypadek śmierci, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany
stosunków nie można wymagać od obdarowanego nabycia przedmiotu darowizny.
Jednakże umowa nie może być rozwiązana na podstawie powództwa wniesionego po
śmierci darczyńcy.>

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
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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 zawarciem z nim małżeństwa.

<§ 4. Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku darowizn na wypadek
śmierci, jeżeli z oświadczenia darczyńcy wynika, że darowizna została dokonana ze
zwolnieniem od obowiązku doliczania a umowa została zawarta przed więcej niż
dwoma laty, licząc wstecz od dnia otwarcia spadku.>

Art. 1034.
§ 1. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi

spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od
pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości udziałów.

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

<Art. 10341.
Obdarowany na wypadek śmierci odpowiada za długi spadkowe, jeżeli egzekucja
skierowana do spadkobierców darczyńcy okazała się bezskuteczna. Odpowiedzialność
obdarowanego ograniczona jest do wartości darowizny ustalonej według stanu i cen z
chwili śmierci darczyńcy.>

USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ

CUDZOZIEMCÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 183,

poz. 1538 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216 poz. 1367)

Art. 7.
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do przekształcenia spółki handlowej w rozumieniu

przepisów tytułu IV działu III ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek
handlowych.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia przez
osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Jeżeli prawo ojczyste spadkodawcy nie
przewiduje dziedziczenia ustawowego, w tym zakresie stosuje się prawo polskie.

3. Jeżeli cudzoziemiec, który nabył wchodzącą w skład spadku nieruchomość na podstawie
testamentu, nie uzyska zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
podstawie wniosku złożonego w ciągu dwóch lat od dnia otwarcia spadku, prawo
własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nabywają osoby, które
byłyby powołane do spadku z ustawy.
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<3a. Cudzoziemiec nabywa prawo własności lub użytkowania wieczystego
nieruchomości w drodze darowizny na wypadek śmierci, jeżeli uzyska zezwolenie
ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie tych praw na podstawie
wniosku złożonego najpóźniej w ciągu dwóch lat od śmierci darczyńcy. Przepisu art.
3 ust. 2 nie stosuje się.>

[4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do udziałów lub akcji spółki handlowej
będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.]

<4. Przepisy ust. 2-3a stosuje się odpowiednio do udziałów lub akcji spółki handlowej
będącej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.>

5. Przepisów ustawy nie stosuje się do funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady i ograniczenia
inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146,
poz. 1546).

USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE (Dz. U. z

2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.)

Art. 16.
1. W wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza

prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia.
2. W szczególności mogą być ujawniane:

1) prawo najmu lub dzierżawy, prawo odkupu lub pierwokupu, prawo dożywocia,
2) roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego

albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń
przyszłych i warunkowych,

3) roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości
przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników,

4) roszczenie współwłaścicieli wyłączające uprawnienie do zniesienia współwłasności,
5) wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipoteką oraz informacje, że

zostały one wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, o którym mowa
w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
(Dz. U. Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 107, poz. 669, z 2000 r. Nr 6, poz. 70 i Nr 60,
poz. 702 oraz z 2001 r. Nr 15, poz. 148 i Nr 39, poz. 459),

6) prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie
w każdym roku, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie
nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w
oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks
wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 74, poz. 855).
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<7) prawo wynikające z umowy darowizny na wypadek śmierci.>

Art. 29.
<1.> Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie

wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu - od chwili wszczęcia tego
postępowania.

<2. Jeżeli przedmiotem darowizny na wypadek śmierci jest prawo, którego nabycie
przepis uzależnia od wpisu do księgi wieczystej, obdarowany nabywa to prawo
z chwilą śmierci darczyńcy, o ile uprawnienia obdarowanego wynikające z
darowizny były wpisane do księgi wieczystej.>

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 r. O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN (Dz. U. z

2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.)

Art. 6.
1. Obowiązek podatkowy powstaje:

1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;
2) przy nabyciu w drodze zapisu, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z

chwilą wykonania zapisu, dalszego zapisu lub polecenia;
2a) przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części;

3) przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 - z
chwilą śmierci wkładcy;

3a) przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci
uczestnika funduszu inwestycyjnego,

4) przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia
w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania
przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze
względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla
oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich
oświadczeń;

<4a) przy nabyciu na podstawie umowy darowizny na wypadek śmierci – z chwilą
śmierci darczyńcy;>

5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia;
6) przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia

sądu stwierdzającego zasiedzenie;
7) przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia

umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem
jest nieodpłatne zniesienie współwłasności.



- 6 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

8) przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą
ustanowienia tych praw.

2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą
ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność
podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę
zabezpieczyć.

3. Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie
bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia
nabycia, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega uchyleniu.

4. Jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie
sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W
przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub
organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

USTAWA z dnia 14 lutego 1991 r. – PRAWO O NOTARIACIE (Dz. U. z 2008 r. Nr 189,

poz. 1158 oraz z 2009 r. Nr 37 poz. 286)

Art. 92.
§ 1. Akt notarialny powinien zawierać:

1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony -
godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu;

2) miejsce sporządzenia aktu;
3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca

notariusza - nadto imię i nazwisko zastępcy;
4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i

siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona,
nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich
przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy
sporządzaniu aktu;

5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie
dokumenty;

6) stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy
spisywaniu aktu,

7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany;
8) podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
9) podpis notariusza.

§ 2. Jeżeli w akcie bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz
stwierdza, że osoba ta aktu nie podpisała, i podaje, z jakich powodów.
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§ 3. Jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści
istotne dla tej czynności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne stwierdzenia,
których potrzeba umieszczenia w akcie wynika z niniejszej ustawy, z przepisów
szczególnych albo z woli stron.

§ 4. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się
prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa podlegającego
ujawnieniu w księdze wieczystej, bądź obejmuje czynność przenoszącą własność
nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta,
notariusz sporządzający akt notarialny jest obowiązany zamieścić w tym akcie wniosek
o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, zawierający wszystkie dane wymagane
przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Notariusz jest obowiązany przesłać z
urzędu sądowi właściwemu do prowadzenia ksiąg wieczystych wypis aktu notarialnego
zawierający wniosek o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi
podstawę wpisu, w terminie trzech dni od sporządzenia aktu.

<§ 4a. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do aktu notarialnego obejmującego darowiznę
na wypadek śmierci.>

§ 5. (uchylony).
§ 6. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności nieruchomości

dokonane przez osobę, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie art. 1 ust. 1, 2 albo ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007 r. Nr 191, poz.
1371), przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, notariusz, który sporządził
ten akt, jest obowiązany przesłać z urzędu jego wypis organowi, który wydał decyzję o
przekształceniu.

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U.

Nr 60, poz. 535, z późn. zm.)

Art. 127.
1. Bezskuteczne w stosunku do masy upadłości są czynności prawne dokonane przez

upadłego w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, którymi
rozporządził on swoim majątkiem, jeżeli dokonane zostały nieodpłatnie albo odpłatnie,
ale wartość świadczenia upadłego przewyższa w rażącym stopniu wartość świadczenia
otrzymanego przez upadłego lub zastrzeżonego dla upadłego lub dla osoby trzeciej.

[2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ugody sądowej, uznania powództwa i
zrzeczenia się roszczenia.]

<2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ugody sądowej, uznania powództwa i
zrzeczenia się roszczenia, a także do umowy darowizny na wypadek śmierci bez
względu na datę zawarcia tej umowy.>

3. Bezskuteczne są również zabezpieczenie i zapłata długu niewymagalnego, dokonane
przez upadłego w terminie dwóch miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie



- 8 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Senat

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Senat

upadłości. Jednak ten, kto otrzymał zapłatę lub zabezpieczenie, może w drodze
powództwa lub zarzutu żądać uznania tych czynności za skuteczne, jeżeli w czasie ich
dokonania nie wiedział o istnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do zabezpieczeń ustanowionych przed dniem ogłoszenia
upadłości w związku z terminowymi operacjami finansowymi lub sprzedażą papierów
wartościowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, o których mowa w art. 85 ust. 1.


