
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.

Prawo prywatne międzynarodowe

(druk nr 1111)

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

zm.)

[Art. 44911.
Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej w
przepisach niniejszego tytułu, także w razie dokonania wyboru prawa obcego.]

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – KODEKS PRACY (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z

późn. zm.)

[Art. 6.
§ 1. Stosunek pracy między obywatelem polskim a polskim przedstawicielstwem, misją lub

inną placówką za granicą podlega przepisom kodeksu.
§ 2. Stosunek pracy między obywatelem polskim a przedstawicielstwem, misją albo inną

placówką państwa obcego lub instytucji międzynarodowej, działającymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przepisom kodeksu, jeżeli umowy, układy lub
porozumienia międzynarodowe nie stanowią inaczej.]

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. O PRACY NA MORSKICH STATKACH

HANDLOWYCH (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.)

[Art. 2.
Stosunek pracy na statku podlega prawu państwa bandery statku, chyba że strony poddały ten
stosunek innemu prawu.]
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz. U. z 2004 r.

Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)

Art. 11b.
[1. Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej w

art. 11a, także w razie wyboru prawa obcego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.]
<1. Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć odpowiedzialności określonej

w art. 11a, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.>
2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną klientowi wskutek niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych może być
ograniczona tylko wówczas, gdy określa to umowa międzynarodowa, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska.

3. Organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do
dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.
4. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 3, nie może dotyczyć szkód na osobie.

USTAWA z dnia 2 marca 2000 r. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW

KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ

PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.)

[Art. 17.
Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć praw konsumenta określonych w art. 1-
16e, także w razie dokonania wyboru prawa obcego.]

<Art. 17.
Nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć praw konsumenta określonych w
art. 1–16e.>

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. O KREDYCIE KONSUMENCKIM (Dz. U. Nr 100, poz.

1081, z późn. zm.)

[Art. 17.
Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta
przewidzianych w ustawie, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takich
przypadkach stosuje się przepisy ustawy.]
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<Art. 17.
Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta
przewidzianych w ustawie. W takich przypadkach stosuje się przepisy ustawy.>

USTAWA z dnia 18 września 2001 r. – KODEKS MORSKI (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz.

1689 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857)

Art. 355.
[§ 1. Prawa rzeczowe na statku podlegają prawu państwa jego bandery.]
§ 2. Prawa rzeczowe na statku wpisane w stałym rejestrze statku podlegają prawu państwa

tego rejestru.
[§ 3. Prawa rzeczowe na statku w budowie podlegają prawu państwa, w którym statek jest

budowany.]
[§ 4. Do przywilejów na statku stosuje się prawo państwa, w którym dochodzone jest przed

sądem roszczenie o zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej przywilejem.]
<§ 4. Do przywilejów na statku i na ładunku stosuje się prawo państwa, w którym

dochodzone jest przed sądem roszczenie o zaspokojenie wierzytelności
zabezpieczonej przywilejem.>

[Art. 356.
Do stosunków prawnych wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły na statku znajdującym się
poza terytorium państwa nadbrzeżnego, stosuje się prawo bandery.]

<Art. 356.
Jeżeli właściwość prawa zależy od miejsca zdarzenia, to za miejsce zdarzenia, które
nastąpiło na statku morskim znajdującym się poza terytorium państwa nadbrzeżnego,
uważa się państwo jego bandery.>

[Art. 358.
§ 1. Do roszczeń o wynagrodzenie szkody wynikłej ze zderzenia statków na morskich

wodach wewnętrznych lub morzu terytorialnym stosuje się prawo państwa
nadbrzeżnego; jeżeli zderzenie nastąpiło na pełnym morzu, stosuje się prawo sądu
państwa, który spór rozpoznaje. W razie jednak zderzenia statków podnoszących tę
samą banderę, stosuje się prawo tej bandery bez względu na to, na jakich wodach
zderzenie nastąpiło.

§ 2. Do roszczeń o wynagrodzenie za ratownictwo udzielone na wodach wewnętrznych lub
morzu terytorialnym stosuje się prawo państwa nadbrzeżnego. Do roszczeń o
wynagrodzenie za ratownictwo udzielone na pełnym morzu stosuje się prawo sądu,
który spór rozpoznaje. Jeżeli jednak zarówno statek ratowany, jak i statek ratujący
podnoszą tę samą banderę, stosuje się prawo tej bandery bez względu na to, na jakich
wodach ratownictwo nastąpiło.
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§ 3. Do podziału wynagrodzenia pomiędzy armatora oraz kapitana i innych członków załogi
stosuje się prawo bandery statku ratującego.

Art. 359.
§ 1. Strony mogą w umowie określić prawo właściwe dla ich stosunku prawnego związanego

z żeglugą morską.
§ 2. Jeżeli stosunek prawny według ustawy lub umowy podlega obcemu prawu, należy je w

Rzeczypospolitej Polskiej stosować, chyba że jego stosowanie miałoby skutki sprzeczne
z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.]

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. – PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z

późn. zm.)

Art. 1.
1. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.
2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz, w zakresie

ustalonym przez to prawo, również do obcego lotnictwa cywilnego.
3. Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa

państwowego, to jest państwowych statków powietrznych oraz lotnisk państwowych
wykorzystywanych wyłącznie do startów i lądowań państwowych statków powietrznych.

[4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem
przepisów art. 1 ust. 6-7(1), art. 2, 3-10, art. 11 ust. 1, art. 12, 14, 33, art. 35 ust. 2, art.
43, 44, 60, 74, 75, art. 76 ust. 2, art. 89, 92, 119-125, 128, 130, 133, 140, 149 i 150
ustawy, oraz z zastrzeżeniem ust. 5.]

<4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem
przepisów art. 1 ust. 6, art. 2, art. 3–9, art. 14, art. 33, art. 35 ust. 2, art. 43, art. 44,
art. 60, art. 74, art. 75, art. 76 ust. 2, art. 89, art. 92, art. 119–125, art. 128, art. 130,
art. 133, art. 140, art. 149 i art. 150 ustawy, oraz z zastrzeżeniem ust. 5.>

5. W przypadku wykorzystywania:
1) polskich i obcych państwowych statków powietrznych do prowadzenia działalności

innej niż służba publiczna,
2) lotnisk lotnictwa państwowego do startów i lądowań cywilnych statków

powietrznych oraz statków, o których mowa w pkt 1,
przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.

6. Nadzór nad działalnością lotnictwa państwowego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy,
sprawują odpowiednio ministrowie właściwi ze względu na przynależność jednostki
będącej właścicielem lub użytkownikiem państwowego statku powietrznego lub
zarządzającej lotniskiem.

7. (uchylony).
8. Przepisy prawa lotniczego dotyczące przewozów lotniczych stosuje się odpowiednio do

nieodpłatnych przewozów dokonywanych przez przewoźnika lotniczego.
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[Art. 10.
Prawa i obowiązki członków załogi statku powietrznego wynikające ze stosunku pracy ocenia
się według prawa państwa przynależności danego statku, a jeżeli statek powietrzny jest
używany przez przewoźnika lotniczego mającego siedzibę w innym państwie - według prawa
państwa, w którym znajduje się siedziba przedsiębiorstwa tego przewoźnika, chyba że strony
skorzystały z możliwości wyboru innego prawa.]

Art. 11.
[1. Prawa rzeczowe na statku powietrznym ocenia się według prawa państwa

przynależności danego statku.]
2. Prawa rzeczowe na statku powietrznym ustanowione zgodnie z prawem obcego państwa,

w którym statek powietrzny był zarejestrowany w chwili ich ustanowienia, i wpisane do
rejestru statków powietrznych tego państwa, uznaje się również w Rzeczypospolitej
Polskiej, o ile zostały wpisane do polskiego rejestru statków powietrznych.

[Art. 12.
1. Roszczenia o wynagrodzenie szkód wyrządzonych w związku z używaniem statku

powietrznego osobom i w mieniu znajdującym się poza tym statkiem, włączając w to
szkody powstałe w razie zderzenia statków powietrznych, jak również roszczenia o
wynagrodzenie za pomoc udzieloną przez statek powietrzny lub statkowi powietrznemu
ocenia się według prawa państwa, na którego obszarze zdarzenie nastąpiło; jeżeli
zdarzenie nastąpiło na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa,
stosuje się prawo sądu, który spór rozpoznaje.

2. Jeżeli zainteresowane strony i statki powietrzne, których spór dotyczy, mają tę samą
przynależność państwową, stosuje się prawo państwa ich przynależności bez względu na
miejsce zdarzenia, chyba że strony skorzystają z możliwości wyboru innego prawa.

Art. 13.
Do umów o przewóz lotniczy, w tym także umów o przewóz na zasadzie czarteru lotniczego,
oraz do roszczeń z tytułu szkód powstałych w czasie wykonywania tych umów stosuje się
prawo polskie, jeżeli umowa została zawarta lub podlega wykonaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej albo przewóz ma być wykonany przez polskiego przewoźnika lotniczego, chyba że
strony skorzystały z możliwości wyboru innego prawa.]

Art. 15.
1. Ilekroć w przepisach mowa jest o obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego

państwa, dotyczy to także obszarów o nieokreślonym zwierzchnictwie.
[2. W sprawach nieuregulowanych w art. 6-14 do określania właściwości prawa stosuje się

przepisy prawa prywatnego międzynarodowego.]
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USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY

KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U. Nr 141, poz.

1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 960)

[Art. 11.
Uprawnień unormowanych w niniejszej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze
umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o
wszelkich niezgodnościach towaru z umową, lub przez wybór prawa obcego.]

<Art. 11.
Uprawnień unormowanych w niniejszej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w
drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie
kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową.>

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ (Dz. U. z

2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.)

Art. 129.
1. Zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

wykonujący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany
stosować prawo polskie, chyba że co innego wynika z umowy międzynarodowej, której
Rzeczpospolita Polska jest stroną.

2. Za zobowiązania z tytułu wykonywanej działalności ubezpieczeniowej zagraniczny
zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, odpowiada całym swoim majątkiem.

[3. Zakład ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, w zakresie określenia prawa właściwego
dla umowy ubezpieczenia jest obowiązany stosować następujące zasady:

1) jeżeli ubezpieczający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę zarządu w państwie
członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka, do umów ubezpieczenia
stosuje się prawo tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem,
że gdy pozwala na to prawo tego państwa członkowskiego strony mogą wybrać
prawo innego państwa;

2) jeżeli ubezpieczający nie ma stałego miejsca zamieszkania lub siedziby zarządu w
państwie członkowskim Unii Europejskiej umiejscowienia ryzyka, strony umowy
ubezpieczenia mogą wybrać jako właściwe prawo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej umiejscowienia ryzyka lub prawo państwa, w którym ubezpieczający
ma miejsce zamieszkania lub siedzibę organu zarządzającego;

3) jeżeli ubezpieczający wykonuje działalność gospodarczą lub wykonuje wolny zawód,
a umowa ubezpieczenia obejmuje co najmniej dwa ryzyka, związane z tą
działalnością i umiejscowione w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
swoboda wyboru prawa właściwego w odniesieniu do umowy ubezpieczenia będzie
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rozciągać się na prawo tego państwa Unii Europejskiej, w którym ubezpieczający ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę organu zarządzającego;

4) w zakresie określonym w pkt 2 i 3 dopuszcza się możliwość swobody wyboru prawa
właściwego;

5) jeżeli ryzyko ogranicza się do zdarzeń zachodzących w państwie członkowskim innym
niż państwo umiejscowienia ryzyka, niezależnie od przepisów pkt 1-3, strony mogą
wybrać prawo pierwszego z tych państw;

6) dokonanie wyboru prawa właściwego przez strony umowy ubezpieczenia, gdy
wszystkie istotne elementy w czasie dokonania wyboru są związane tylko z jednym
państwem członkowskim Unii Europejskiej nie wyłącza stosowania bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

7) wybór prawa ma być jednoznacznie określony w umowie ubezpieczenia;
8) jeżeli wybór nie został dokonany zgodnie z pkt 1-7, prawem właściwym dla danej

umowy ubezpieczenia będzie prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z
którym umowa jest najściślej związana.

4. Przepis ust. 3 nie ogranicza prawa właściwego dla siedziby sądu, jeżeli jest ono
bezwzględnie wiążące.

5. W przypadku ubezpieczenia dużych ryzyk, strony umowy ubezpieczenia mogą wybrać
prawo dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.]

[Art. 130.
Zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej wykonujący
działalność ubezpieczeniową w zakresie działu I załącznika do ustawy, w zakresie określenia
prawa właściwego dla umowy ubezpieczenia, jest obowiązany stosować następujące zasady:

1) prawem właściwym dla umowy ubezpieczenia jest prawo państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, w którym ubezpieczający ma miejsce zamieszkania lub siedzibę
zarządu;

2) jeżeli ubezpieczającym jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w państwie
członkowskim Unii Europejskiej innym niż państwo, którego jest obywatelem,
ubezpieczający może wybrać prawo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
którego jest obywatelem.]

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH,

UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZU GWARANCYJNYM I POLSKIM BIURZE

UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.)

Art. 3.
1. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

podmiotu lub ubezpieczenie mienia, jeżeli ustawa lub ratyfikowana przez Rzeczpospolitą
Polską umowa międzynarodowa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.
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[2. Jeżeli ryzyko objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, w
rozumieniu przepisów ustawy, jest umiejscowione w państwie członkowskim Unii
Europejskiej, do tego ubezpieczenia stosuje się przepisy ustawy.]


