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USTAWA 

zdoia 23 kwietnia 1964 r. 

KODEKS CYWILNY 

, 
-c Z 1; S <; O G Ó L,N A 

T Y t u I I. . PRZEPISY WSTĘPNE, 

Art l. § 1. 'Kodeks niniejszy ',reguluje stosunki cywilno
"prawne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, . mi~
' dzy osobami fizycznymi , oraz między jednostkamI, gospodar.ki 

',,~. uspołecznioll,ej aosó.bami fizycznymi. ' 

,§ 2. Przepisy kodeksu, dotyczące jednostek gospod.arki 
l ' ,'uspolecznionej stosuje się także dofnstytucj-i państwowych 

, i , otg'imizacjf społecznych ludu pracującego, 'klórychzadanie 

;-. nie polega na prówadzen,iu działalności gospodarczej. 

§ , 3. Jeżeli z przepisów kodeksu lub innych ustaw nie 
wynika nic innego, przepisy kodeksu dotyczące osób fizycz

. ' nych stosuje się odpowiednio do osób prawnych nie będą
.. cych jednostkami gospodarki uspołecznionej. 
,~". , 

"-,;, 
", 

Art. 2. W wypadkach gdy wymagają tego szcżególne po
trzeby obrotu między , jednostkaI\li gospodarki uspołecznio

nej,Rada Ministrów lub z jej upoważnienia inny naczelny 
orgań adminishacji państwowej może, regulować stosunki 
tego obrotu w sposób odbiegający od przepisów niniejszego 
kodeksu. . 

Art. 3. Ustawa nie 'ma mocy wsteczne j, chyba i.e to wy
nika. z jej brzmienia lub celu. 

Art. 4. Przepisy prąwa cywilnego powinny być tłuma- ' 
czone i stoso'\vane zgodnie z zasadami.- ustroju i ce lami POl
,skiejRzeczypospolitej Ludowej. 

. Art. 5. Nie można cżynić ze .swego , prawa użytku, który 
by' był sprzeczny ze sporeczno-gospodarczym przeznaczen iem 
tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego -w Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. Takie' działanie lub zanie
chanie 'uprawnionego nie jest uwa żane zą wykonywanie pra- , 
wa i nfe korzysta z 9 chrony. 

Art. 6." Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
któr,a Jz faktu tego wywodzi skutki prawne. 

Art. 7. Jeżeli ,ustawa uzależnia skutki pra~ne od dobrej 
lub złej . wiary, d()p1Diemywa się istl'li~nfe dobrej wiary. 

T Y t u I , II. OS06Y 

D z I • ł t. OSOBY FIZYCZNE 

Ro z d z i a ł I 

ZdohlO.Ć · prawna l idulń.ośL4o uy~no'el prawnych ,/ 

Art. 8. Każdy człowiek od u.chwili urodzeniafnazd'olność 
'prawną· 

Art. 9.W razie urodżenia się ' dziec~a domniemywa si~, J 
że przyszło ono, na świ.at żywe. 

Art. 10. § 1. PelnoleJriim jest, ktoukońcżyłlat osiem
naście . 

§' 2. Przez zawarcie ,małżeństwa małoletni uzyskuje peł

noletność. Nie trad 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 ,oso
by, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz. osoby ubezwła
snowolnione całkowicie. 

Art. 13.§ 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, m.o-
ze być ubezwłasnowolniona. całkowicie, jeże li wskutek cho
roby psychicznej, nie~orozwoju umysłowego , albo inn ego 
rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególnościpijaóstwa ~t 

lub narkomanii, .nie jest w ' stanie kierować swy m po~t ępo
waniem. 

§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia -się 
opiekę , chyba że pozost i'l7j e on jeszcze pod . władzą rodzi
cielską· 

Art. . 14. § L Czynność prawna dokonana przez osobę, 
która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest ni eważ, na. 

§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynnośći prdw
nych zawarła umowę należącą do umów powsie~hnje zawie-
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ranych w ' drobn ych biezących' sprawach zycia codziennego, 
'umo~a ,takCl staje ' się ważna z - chwilą jej wykptlania,Ghyba , 
<ie " pociącta" za §'obą' rażące pokrzywdzenie ' osoby niezdólnej 

.' doczy nndsci prawnych. '~ , 

Art. ' i5. Ograniczoną żdolność do ' qynnoś-d prawnych 
m.&ją~~ małoletni ; którzy ukońcźy li lat trzyna ście, oraz osoby 

' ubezwłasnowolnione c'zęści'6«id. , 

, Art. 16. § , 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasno-
woln'ioU'a ~.częściowo z powodu choroby psychicznej, niedo
rozwcoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicz
.nych, w szczególności pijaństwa lub narkolllanii, jeżeli stan 
.tej osq,by nie uzasadnia" , ubezwłasnowolnieni'a ' całkowitego, 
lecz potrzebna' jes t pomoc do ' prowadzenia jej' SIlI:aw. ' 

, § 2.- Dla , oso,by , ułlezw'łasnowo~nionej częŚGtow~ uśtana-
w.ia :si:ę. kuratelę. ,,' ," " ',' , , " , ' , ' 

" c. 'Att. ' l'7. -Z-';'zastrzeżerriem wyjątków w' ust.awie ' p~zewi
dzianych, 'do ,ważności czynności prawnej, 'przez któi\ą" osoba 

,ograniccopa- w , zdolności" ao czynności ' prawnyćłYzacrąga '.zo
:p owiąz'anie lu);> ro'?porządza swoim prawem, potrzebna jest 
zgodą Jej przedsta wiciela .usta w()wego. 

Ait. -18. § ' l. ' Ważność umowy, która została zawarta 
przez 'osobę ograniczoną w zdolności do czynnc)ści prawnych 
bez wYmaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy 
od potwierdzenią umo.wy przez tego przedstawiciela; 

§ 2 .. Qsoba ograniczoI}ą w zdblności do Gzynności praw
nych możesa.ma potwierdzić umowę po uzyskaniu pełnej 

JZdolności do czynności prawnych. 
§ , 3. Strona, która' z'awarłaumowę z osobą' ograniczoną 

~ . \ ' -
w zdoll1ości do cz'ynności prawnych, nie może powoływać 

, się na brak , zgody je j przedstawiciela ustawowego. Może 
jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni ter
min do potwierdzenia umowy; sta'je się wolna po beiskutecz-
nym upływie wyznaczonego terminu. ' 

Art. 19. Jeżeli o~oba ograniczona w zdolnośti do czyn
npści . prawnych dokonała sama" jednostronnej czynnoscl 

,.prawnej, do której usta wa wymaga zgodyprzeastawiciela 
ustawowego, czynność jest nieważna: 

;,.; Ai:'L , ,20., ·Osobą Ograniczona ' w zdolności do czynności 
,fJrawnyc.h . może bez zgó(ly ' przedstawicieta ,ustawowego la
wierać ,umowy należące do umów powszec::hnie .zawieranych 
,w drobny.ch bieżących sprawach życia codziennego. 

, -Art. 21. Osoba ' ograniczona w zdolności do czynności 

prawnych może bez zgody przedstawiciela usta wowego roz
porządza ć swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z waż
~yc; h, Rowodóvi inaczej postanowi. 

Art.n. J eże li przedsta,wiciel ustawowy osoby ograni
czonej- w · zdolności do , czynności prawnvch oddał jej okre~ 
tlone przedmioty majątkowe do sW'obodnego użytku. osob.a 

...• ta ., uzyskuje. pehlą . zdolność w zakresie czynnośc:: i p r,awny ch, 
które tych prze(lmiotów dotyczą. Wyjątek .stanowią czyn
ności prawn e , do których dokonania nie , wystarcza według 
ustawyzgocl~ przedstawiciela ustawowego. 

Art. 23. ' Dobra osobiste człowieka, jak w sżczególności 
~dro,vie , woJno$ć, cZeŚĆ , swoboda sumienia, nazwi:;;ko lub 

:",pseudo,ninl, wi:z;enme,k;, taJemnica , ,korespondencji, nietyka l
" ność .. mieszkania, twórczość naukowa, a r tystyczn a" wyna laz

cza i .'racjnnalizatąrska, pozostają pod ochroną prawa .cywil
nego niezależnie od ocł)rony przewidziane j w innych prze-

; ~j>~ac,h,. , ' ',.:. ,'" . 

. Art. :24. § L T~n, ' czyje dobro osobiste ,zostaje zagrpżo~ 
ne cudzym działaniem, może żądać zani'echania tego dziąłania, 
chyba że nie ...... jest ono . bezprawne. W ra zie dokonanego na
ruszenia może on , także żąd'ać, ażeby osoba, która dopuściia 
slęnarusienia, d6 pelnihi. czynnqśCi potrze bnych dotlsunię
cia " j"ego"'skutkÓw; w ' szczególności ażeby zlożyła oświadcze
nie odpowiednie} treści i w odpowiednIej formie. 

/, 

•. ' 

" 

§' 2.' Jeże łi WSKutek naruszeni~ dobra~sobistegozostała 
, wYWldi.orla , szkoda niajątko,~~a, ' poszkpdowany móże ' żądać 
jej naprawienia na zasadach ogólnych; , , 

§ 3. Przepisy . powyższe'· nie ' u'<ihybiają ,uprawnieniom 
przewidzianym w ińnych przepisaćh, w · szczególności w pra
'w ie aLltorskim oraz w pra'wie , wynal~'zczym. 

Rozdział II 

Mięjsce zamieszkania 

Art. 25 . Miejscem zamieszkania osoby . fizycznej .'jest 
miejscowość, w której osoba .ta przebywa ,'z .zamiarem stli. 
łego pobytu. ' ' ' 

Art."26. § ' l, Mie)'scemza.mreśzkania 'dzieCka pozostają
cegopod władzą ' rodzic ielśką Jest mieJsce ' zam reszkariia ro;. 
dziców albo tego,i z rod ziców, któremu wyłącznie ' przysługuje 
.władza rodzicielska lub , które~łU zostało .-powierzone w~ke
nywanie władH rodzicielskiej'. -' 

§ 2. ' Jeie liwładza,' ~odzićieiskci przysługuje na równi 
obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszltania, miej
sce zamieizkania dzie'cka jest u Jego z ródziców, 'u którego 
dziecko stale prZebywa. Je'że li dziecko nie przebywa stale , 
u żadnego '_ z rodziców, jego miejsce . zamieszkania określa 
sąd opiekuńczy. . . 

Art. 21 . . Miejscem zamieszkania osoby ~pozostającej ' p.od 
, 'opieką jest miejsce z,amie~zkar:iia 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 konća roku ' kalendarzowego, 
w którym według istniejących wiadómości jeszcze żył; jed

'nakże gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukoń-,I 
ciył lat siedemdziesiąt, wystarcza upływ lat pięciu. 

, ! § 2. Uznanie za zmarłego:. nie lUoże ,nast,iWić przed- koń- '-. 
cem roku kalendarzowego, w którym' zaginiony ukończyłby " 
lat dwadzieścia trzy. 

Art. 30. § 1. Kto zaginął w czasie podroży pbwietrznej . 
lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu ·albo w , 
zwiąl,KU z innym szczególnynl' zdarzeniem, ten moze być uzna- . 
ny 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, b ieg terminu sześciomiesięczneg,o rozpoczyna się 

z ' up! wem roku od dnia, wk~órym: statek lub okręt miał 
przybyć do portu ' przeznaczenia: a jeżeli nie miał portu' 
przeznaczenia - z upływem lat dwóch od dnia, w któiym 
była ostatnia o nim wiadomość. 

§ 3. Kto za.ginął w związku z bezpośrednim niebezpie
czeństwem dla życia nie przewidzianym w piuagrafach po
przedzając;ych, ten może być uznany za . zmarłego 'po upływie ' 

" roku od · dnia, \'II którym 'tliebe'zpieezeńśtwoustaio aibo we-
'dług okoliczności powinno' było , 'ustać. . ' 

:Art. 31. § i'. ' Domnieniywa 'slę, że ' zaginiony zmar,ł ' w ' 
chw~1.( oznaczonej w orzeczeniu Q'uznaniu ia' zmarłego. , .• " 

.~ ,:,§ 2. J,a.ko . .ch:WHędomniemanej Śmierci zaginionego ~in.a
cża się cbWilę, która według okoiiczności jest najbardziej 
prawdopodobna, .a w braku wszelkich danych - pierwszy- , 
dżień te rminu, z którego upływem uznanie za zmarłego stało 
się możliwe'. ' 

§ ,.' 3. Jeże li w orzeczeniu o' uzndJliu za zmarłego czas 
siuierci zosta.! oZr!j:l.czony tylko datą dnia, za chwilę domnie- / 
manej śmierci zaginionego uważa się koniec tego dnia~ ' " 



Art. 32. Jeżeli kilka ' osób utraciło życie POdCMS gro
żącego im wspólnie niebezpieczellstwa, domniemywa się, że 

zmarły jednocześnie. 

D z i a I II . OSOBY PRAWNE 

Art. 33. § 1. Osobami prawnymi są następujące jed
nostki gospodarki uspołecznionej: 

1) Skarb Państwa, 
2) przedsiębiorstwa państwowe 'i ich zjednoczenia oraz ban

):ipaństwowe, 

3) inne państwowe jednostki organizacyjne, którym przepi-
sy szczególne przyznają osobowość prawną, 

A) spółdzielnie i ich zw iązki, 

5) kółka rolnicze i ich związki, 
6) inne organizacje społeczne ludu pta cującego , którym 

przepisy , szczególne przyznają osobowość prawną. 

§ 2. J edno.stki organizacyjne nie będące jednostkami 
'gospodarki uspołecznione j są osobami prawnymi, jeże li prze
pisy szczególne przyznają im osobowość ' prawną. 

Art. 34. Ska'rb PaIi.ś'twa uwa żany jest w stosunkach ' cy~ 
wilno-prawnych za podmiot praw i obowiązków, które do
t yczą części mienia ogólnonarod owego nie będących pod za
rządem innych państwowych osób prawnych. 

Art. 35. Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych okre
ślają właściwe przepisy; w wypadkach i -w zakresie w prze
):lisach tych przewidzianych ,organizację i sposób działania 

osoby prawnej reguluje także je j statut. 

Art. 36, Zdolność prawna' osoby prawnej nie obejmuje 
praw i obowiązków wyłączonych przez ustawę lub przez 
oparty na niej statut. Nie obejmuje ona również praw i oho
wiązków, które nie są związane z zakresem zadań dane j oso
by prawnej; nie wpływa tei jednak na ważność czynnosci 
prawnej, chyba że druga strona wiedziała, iż czynność do

t yczy takich praw lub obowiązków. 

" Art. 37. § 1. Przedsiębiorstwa państwowe i ich zjedno
czenia; spółdzielnie i i4h związki, kółka rolnicze i ich związ
ki, a w wypadkach w ustawie Rrzewid zianych także inne 
jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną z 'chwi-

. lą wpisu do właściwych rejestrów. 
§ 2. Rodzaje rejestrów ' oraz ich organizację i sposób 

prowadzenia regulują odrębrie przepisy. 

Art. 38. Osoba prawna działa przez swoje organy w 
sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niejst-atucie. 

Art. 39. § l. Kto jako organ osoby prawnej zawarł Umo~ 
wę w jej imieniu nie będąc jej organem 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 po
niosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umo
cowania: 

§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wy
padku, gdy umowa ~ostała zawa"rta w imieniu osoby praw
nej, która nie istnieje. 

. ~rt. 40. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności 

,za zobowiązania przedsię·biorstw państwowych i ich zjedno
czeń, banków państwowych oraz innych państwowych osób 
prawnych działających na zasadach rozrachunku gospodar
czego,a te jednostki o;ganizacyJne nie ponoszą odpowie
ozialności za zobowiązania 'Skarbu Państwa. Odpowiedzial
ność Skarbu Państwa za zobowiązania innych państwowych 
.osójJ prawnych regulują odrębne przepisy. 

Art. 41. Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie sta
'nowi inacze j, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w 
której ma siedzibę jej organ zarządzający. 

Art. 42. § 1. Jeżeli osoba P!a~na IJ.ie będąca jednostką 
' ~cispoda-rkJ uspołecznionej nie może prowadzić swoich spraw 
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z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dis 
niej kunltora. 

§ 2. Kurator powinien postarać się nie-r:włocznie o po
wołanie org'anów osoby, prawnej, a w razie potrzeby o jej 
likwidację , 

Art. 43. Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fi
zycznych stosuje si.~ odpowiednio do osób pr.Hvnych. 

T Y t u I III. MIENIE 

Art. 44. Własność i inne prawa majątkowe są albo mie
niem ogólnonarodowym (pat'Jstwowym J, albo mieniem orga
nizacji spółdzielczych lub innych' organi/acji społecznych lu
du pracującego, albo mieniem indywidualnym osób fizycz 
nych lub osób , prawnych nie będących jednostkami ~ospodar
ki uspołecznionej, albo mieniem osobistym , OSÓ') fizyc znych. 

Art. 45, Rzeczami w rozumieniu l'1i'nie jsze ~Jo k odeksu są 
.tylko ,tn;zedmiotY materialne. " " 

,Art. 46. § L ' Nieruchomościami są części powier7dm i 
ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności(~JfLinty), 
jak również budynki trwale z gruntem związa n e lub częśc i 
takich budy nków, j eże li na mocy przepisów szczególnych 
stanowią ' odrębny od gruntu pr 7.edmiot własności .. 

§ 2. Prowadzenie ksiąg wieczystych regu lują odrębne 
przepisy. . 

Art. 47. § 1. Część składowa rzeczy nie może być od
r ębnym przedmiote m własności i innych praw rzeczowych. 

§ 2. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co. nie mo
że . być od niej odłączone be±' uszkodzenia lub istotnej zmia
ny całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przęd
miotu odłączonego, 

§ 3, Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemija
jącego użytku nie stanowią je j części składowych. 

Art. 48. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie pl zew i
dzianych, do części składowych gnintu l\ależą w szczególno
ści budynki i inne urządzenia trwa le z gruntem zwiąż,a ne, 
jak również drzewa i inne rośli'ny od chwili zasadzenia lub 
zasiania. 

\ 

Art. 49. Urządzenia służące do doprowadzania lub od-
prowadzania wody, pary, gazu, prądu elek.trycznegooraz tn
ne urządzenia podobne 'TIie należą do części składowych 
gruntu lub · budynku, j eże li wchodzą w skład przedsię bior-
stwa lub zakładu. " 

Art. 50. Za części składowe nieruchomości uważa się 
także prawa związane z jej własno,ścią. 

Art. 51. § 1. Przynależnościami są rzeczy ruchome po
trzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgod
nie z jej przeznaczeniem, j eże li pozostają z nią w taktycz
nym związku odpowiadającym temu celowi. 

§ 2. Nie może być przynależnością rzecz nie nałeżi!ca 
do właściciela rzeczy głównej. . 

§ 3. Przynależność nie traci tego charakteru pr.zez prze
mijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą 

główną . 

Art. 52. Czynność prawna mająca za przedmiot rz:et z 
główną 'odnosi skutek także względem przynależności, chyba' 
że' co innego wynika z treśCi czynnośc i albo Z 'przep isów 
szczególnych. 

Art. 53. § 1. Pożytk'aminaturainymi rzeczy są jej płody 
i inne odłączone od niej części składowe,\ o ile według zasad 
prawirlłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeCzy . . 

§ 2. Pożytkami cywilnymi rzeczy' są dochody, -które rzecz 
przynosi na porlstawie stosunku prawnego. 

Art. 54. Pożytkami prawa są dochody, które prawo/ to 
przynosi zgodnie ze sWYm spoleczno-gospodarczym p rzez~lla
czeniem. 

, \ 

/ 
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Art . . 55 • . ''§ L UpJOawn i'onemu do ,p:objerania .pażytków 

przypadają pożytki naturalne, któr,ę zostały odł.ąc.zon-e od 
r:zeczlf ~ IN 'CUlsioe trwania ~g:.() -upra,mi~nia, a pożytki cywil
ne- w 'slosunku do czasu trwćmia ,tego upr.awhienia. ' 

§ 2. Jeżeli u,prawnion~ do pobierania pożytków ' poczynIł 
nakład y w c-elu .'Uzyskania pożytków, któT'e <przypadły inne j 
Gsobie, należy ffiiusię 'Od ni~J wynagrodzenie ża te nak łady. 
Wynagrodzenie ni.e mO.że przenosić wartośCi pożytków . 

T Y t u I IV. CZYNNOSCI PRAWNE 

A,rt. $6. Czynność pra~vna wywołułe nie ·tylko skutki 
w: ,n,i·ejwy.rażone. ·loecz ,r.ówpteż: ,te, któte wyilikaj-ą " l ' usta~ 

wrA ' z·,.llksad " 'Ws,półzycl:a -: ,spcrh3tzU:egu ' t , .z'·,\łśtil1ooVd1Jiwy-
'.cc'a'Jów. ,:." . ,i ... ' ! : ,e,.; .;' ,'.'1, ,' , .' .;'; ,. 

'·'; Art. S7: ,,' § :" L":Melt1ożna "~ przei '<cixy(} ność ,pr.awną ~,.vy!ą
'C'lyć . ani : ogr·aniczyć uptmv.nre;tria ' do · pr!t.€niestenra, ohctą'Ż:e-' 
n:i-a : 7. lnia ny<łah "Zniesieniilpraw.tl:, Je,ź.eli wedlU'g llS'tawy :pr,a-
·Wf} to- ~'S.t~ ' zby,,7aTn.e : ' ł .•• ~_ .. ,:. 

.§' 2, Prz,eprs powy:ższłf nie wyłącza .dopuszC4-aln6'ści 11:'0-

;bo wiiva nia ,re up'r.a wni.oIłyriIe' ,dokona oznacwnych f'\YZ.pu
i:iąd1, Cli ' prawem. 

Art. SB. § L Czynnosć pra~in~ sprzeczna ' z ustawą ,alb() 
tMhlCo na celu obejście ustawy jest ni'e\v.ażr.m, diy,baie 
Właściwy przepis p'r:zewi{juj~ inriyskutek,w ;szczeHóln6ś~i 
t (im: f Z na mie js'ce nieważnych postanQwień czynnośc i .praw

. n~J . wchod7J.ą :odpowi'edn+e' przepisy' usta wy. 

'§ .2, Nieważna . Jest czynność pr.a wna 'sprzeczna z zasa-
dom i 'wSp?'lZ:yciąspolecznego . . . 

. § 3, Jeżeli niewa.żn:ością jest dotknięta tylko cz~ść czyn
no:S~i, prawnej, czyn.noSć powstaje w 1I10cy codo po~osla
lyr'h c zęści, chyba Że z. dkoliczno'ści wynika, i,żb,ez · p.ostanoc 
l)ł'iltA . ~:o t,knięty:c'h , .:n ~~w a i:npścjąc'l;y-pnpcś;ć. nie wslalab y; do-
1l;:ona"',a, . . . 

ArL~9óW ,raiiezawarcia ,umowy, kti>rej·wykonaniec-zy: 
ni całkowicie l~lb . .f;zęśc;ioW'o ni'emożHwym, za.dośc.uczynien ie 

r os?c7;en iu . .osoby trzecie j, osoba ta może ż.ądać uzn.ania um 0-
Wy .. 7;B J)ez'Śkuteczn:ą ,~ ' sto:Sunx'v :dq nh~ j, .je,że\istrony o jej. 
r{)'Sl,cz'eniu ' \,;iedzia'!ynlbo .}eże li um~wa b y ta . nieod pła'triil, 
:tJl.fl8'11ia umowy ,za bezsk.hltecznąn'ire można Ż'ądac po upływi:e 
f'eku 00 je j ,zawarcia, . 

Art. 60. Z zastrzeżeniem wyj ą tków w ustawie .przewi-
6:r;"an'Y'C'h, w('j'la mm'by dokonywaj'ą~j czynnoś'Ci prawnej mo-
7e byt wyrażona przez każd'ezach.owanil~ 'Si'ę tej .osoby, które 

. UHa1\"n~;a 1:ej wo l~ w sposób 'O<lSlil\teczny {oświadcz'en ie woli ). 
Ąl"ł. 'lH. Oświaclcze ni-e woli, Klure ma być złożone innej 

os.() l~ ie ; jest 7:'fożon'ezc'hwil'ą , gcly d oszło do 'niej w laki 
s posa b, i,e 1110gła za'p'ozna'ć'Śię ',z jGgo tTeścią . Odwo'łcmie ·ta
,k:i'G'go .. ośwI'sdcz:eJ:lia ' jest 'Skuteczne, ~ezeH ·d'OszID jednocześnie 
z tym o&wiadcze ni em lub wcześniej , 

·<Ad. '6~.Oświadc:z;e J:l i'e w oli, iktóF€ ma być zlożone runej 
O's:o:bcie, l1!te '1ra(;,i ·mocy wskute k tego , ż'e ':zanim '(\'0 te j O'so'by '
do szło , 'sk ładający j~ 7lhari lub utraci! zdolność do czynrlOśd 
p·rawn y.ch , ohyba że co u'Ilnego 'W1{11ika ',z tre'ści 'Oswiad~'E!.ni.a, 

z 'l!lsLawy Juh {l ołroJicz:nośd, , 
'" 3 . , . 

' ~T·t. '6. § 11, J 'ei~1i <d'o '-eo'K,onauia czynnoSci .'pr'awne] 'po~ 

t rzebna jest zgoda osoby -trzedej, o'Soba ta mOTl;e wyl',azic 
zgwę l<łkże .przeli zl0'i'fmi'em :oświackz'enia :.pr:zez osoby rlokn
nyw.a~ą0e 'Clt>y,n'l.'lośoi- ,al.bo' \po jego złoienill. ' Zg'oQa wynr.i:on..a 
po z/oien iu >0,św i a d cz'€'Ilia 'ma m'oc wsteczu'ą cer! jeg;o ,'dat'y. 

~ 2. JezeJti do ' ważri'Osc.i<żo/nnosd ;prawne;j wymagana 
jest ~rma' szczegó l.l8, <Q'ś"-'ł-ia dcz;eni-e .!)heJm1Ułąoe zg'odę !Q's'Oby 
tu,erIej ,p.owiJ:loO by:ćzłoxone w ,t,eł sam,ej formi e, 

Art. 64. :Prawomocn'e 'UT.zec7,e.nrie .'sądu t ub ,:pańs:twpw:ej 
k omis ji arbitrażowej, stwierdzające obowiązek .9nnej 'OSoby 

do .z łozenia ' .oznaczonego ' oświs'dczeni:a woli, zastępuje to 
vświadczen ie. 

Art. 65. § 1. Oświadczenie woli należy laK tłumączyć, 
jak tegQ W):magająze ,'wzg .\ędu na Q~pliczności , w któ rych 
złożone została, z(lsa,dy współżycia 'społecznego oraz us talone 
.zwyczaje . . 

:§ 2, W umowach należy I.qczej hadilt, jalu: byI ~g'ouuy 

zamiar stron i ce l umowy, aniżeli opier.ać s ię na jejdosłów-
nym brzmieniu . . 

D z I a r · II, ZAWARCIE UMOW Y 

Art. 66. § l. Kl o ,oświadczył .dr.ugi.ej .slf.Qnie w,ol~ za~ 

warcia umowy, okreś l ając w oświadczeniu jej lst'otne po.sta" 
n owienia (oferta), . i oznaczył: .t-er~in , . w ciągu ktÓ1'e~o . :O{;Ze,· 

kl~ać. »ędzie ,,.od,powJe d.zi, , ten jes,t" .Gt-er.tą " .z~n'y " aż do 
u.pły'Yu oznaczoJ:legR, t~rminu . . < ,. 

§ 2. Gdy ten:1li,n .; nie . ~y:ł- " OZtljłCZOI1y"" , .o,ferta ~ożona 

w , obecności drugiejstronyalboZil poniocą te.lefolll1' J.u~ irne~ 
gó ' .• sroqka . beił19sredriiegp/.p:orpzumte,w!ll}ia~ię na o.dle,głQś6 
pI?;e!? taJe , wiąża<; , ' je~elT nie - ?:ósŁanre .. ' przyj ęta 'iilezwłOc~ieJ 
zlozona w ' in'l1Y "S'Posób p'r,z.eSlaje w4ąził,ć 'l uf>lyweni t~uStl. 
w którym slda<:\ a.j<l.cy"Ofer::t.ę m.ó'gł 'w zwykclyu:t t~ku ICzyi1nusd 

·otmymać ,od:powi.edż ·' Wys'łan~.bez . nłeuu'Sadnioneg.o ' opóf~ 
nieńia, , 

lA'r.t. 61.. Jeżeiti ;oświadczenie .() >przyjęciu 0krty 'na'desmo 
zG,póirt.telilioem, l€ćz z jego -tre:sc.i lub'!Z >0kolkZniłscl wYIJ'ilr-a~ 
że 3io~łoWyslrane \v <C%asie w.ła·ściwy.m, uJrrowa ,d<ii:coodzi-dO 
skutku, chyba że skhrdawy :ooorl\ę , :z:aw.-iadQmi mriezw.łocznie 
drugą .s.tIOr.rę , iż wskutek rGpóŻIł.i:e.nio odpowioo.zi p oczytuje 
umowę za nie' ,za wartą. 

Art. 68. P.r,zyj.ę,cie .o.f-er,ty do~oł'}:a·ne z :za·s.t!I,z~żeniem :zmia:' 
nylu:liJ .uz\;\peł.nienia J eJ treści ,poczytuJe słę 3fa nowąoler.uę . 

Ar,t. ,fJ9;.Jeieli. w.e.dlug ,pIlZyjęteg.()~w rlaIły.ch-:stO'sunkach'--. 
.zwy.cwjl1 lub według treści .oferty dojścieltlo .skladająceg-o 

o fe rt~ ,0ś~\liadfzef1ia . ~rugie~ , ;Sl:'I'~'f :~ . jej .pr~j~c;l!-ń~t:, J~st; 
potciebne, 'w :s :l,cźególn:ośd jereJi sUadaJq.cy , afmtę ~ąaa :nie, 
zwłocznego wykonania ;UID'Owy, WUGwa docłlO~żi~łio skul!ku. 
sko.rodtuga strona .:w :czas.iew:lilWwym pr.zystąpi ',do jej ' w Y..' 
koiiania,i w .pr.'zei:iwnyąri 'T..a:zie 'oier.ta @rzestaje tw.ią,7..aiC : ", '. 

Art. 70. § '1. W raile w.ątpliw<lśc;i Fzytu}e ,się \ill)Qwę 
za :zawartą w chwili o:t.r.zyman,ia p rze.z skłat:laj.g.oego otertę 
o ś wiadczenia o jej przYJęciu, .a jeże,J,j <dojście .dG .sktadadącego 

ofertę oświadczenia o jej przyjęciti nie Jest pot.rzebne 
w chwi'li przystąpienia .przez .drugą stronę do wy konania 
umowy. 

"§ :2 , W ·r,azie w.ą tvliwośd poczytuje 'Się umowę za za
wartą w 'D'.i·ejscu 'o'tnyma'nia 1Hil'eZ 's~ładającego ·olertę oświad
cz-enia 'o jej pr~yję'Ciu,a jeże1i !łoiści'e 'do -sklad'ające'go ·ofer
tę -ośwlaoczenia 'O jej pizy jęciu nre j'e'st pot rzebne - w 'miej
scu 'Zamieszka n rask1a'd'a jącegoo'fertę w ch w i1i zawalcia 
llm'owy, 

Art. 71. Ogłosżenia, reklilmy, cenniki i inne informacje. 
s1de'rowalYe 'd'o og'Mu Ilib d'Q, Rośzc,t.eg~óln'Yc'hu:'Sób , pO'czytuje. 

'się '\" ra.zie wątpliwości n i'e 2-.1. niert'ę, l~CZ 'z'a za-prosz-eni'e 'do. 
rozpoczęcia rokowań , . 

Ar!. '.7,2. weżeH '!)'t.rony ,pl"0w.ad.zą To kGwani'a 'W celu za ... 
1r\'i8'fc1a oZTlaCZO'l'le'j '\!Im'oW\)', unrowa I'iastaje 7,awa,r:f;a, -gdy S'tto'" 
ny ,dojdą ;'1'0 'P(.).ro:z'umieni.a .co 'd'O w'1."Z;y'SlK±cn, rey J!l'oslafl'ow,ień" 
kt'Óif.,~ :b1dy ip'f<z'ed'l'l1i:ot'€im :r.t)ki(!)'wian. 

Art. n: '§ 1. J e.że1 i lIsta wBzaslrzega dlą czyn nosd 
prawne j fornJę pisemną, czynno'ść dok'onan'a bez -zachowan'ia 
zast;r :z;eż0ne j "fOl'my j'e'St ni'ewaŻlla .ty 'lko wtedy, guy 'Ustawą 
p;r,z:ewid llje TV'flor n'ieiWB;mośc'i, 

§ 2. J e żeli us!-'I'wa ·' 'za'S'tT'l'ega 'rl'l-a c vvn'll'nScl -prawrre'j; 
in'trą 1\o;nmę :szc7'e~ óln:ą. 'Czy;mm~ !I\l(;)'knnallia ' hez 7:achowania, 
leg 1m:mf ~t niew.a:ill'8 .. N i e rdo.t;y;czy >1'6 'jednak 'W)'lpadków" 

" 
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gdy zilchowanieformy szczególnej jeslzastrzeżqne- jedynie 
dla wyWolani.a określonych :skutków ~zynnościprawnej. 

Art. 14. § 1. ' Zastrzeżenie formy piśemnej bez rygoru 
niewaztlOści ma ' ten skutek, że w razie niezachow,aniaza
sttzeżqneL formy nie jest wsporze dopuszczalny dowód ze 
świadków ani dowód ż ptżeshichania stronna fakt dokonaniA 
czynności. Nie dotyczy ' to jednak wypadków, gdy zachowa
nie formy piSemnej jest · zastrzeżone jedynie dla' wywo.lania 
określonych skutków czynności prawnej. .., 

§ 2. Jednakże mimo niezachowani,a fonny pisemnej 
przewidzianej dla celów dowodowych dowód ze świadkó,,\, 

lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jezeli obie 
strony wyrazą na to zgod.ę albo jeżeli fakt dokonaniaczyn~ 

. ności prawnej będzie "uprawdopodobniony za pomocą pisma. 
Sąd lub 'państwowa -komisja arbitrażowa mo ze rqwniezgo
puścić wyńlienione ,dowody, jezeIi ze _ względu naSzczeg'ólne ' 
oK6liczności sprawy ' uzna toZ'd ' koriiecz.ne'. " , . . 

o,' 'Art; 75. §1. '-Czyllnoś'ć prawnaifhejfutijąca r6zpoiźą~ 
Q.zenie prawem; którego wartoŚĆ' przenosi dziesięć tysięcy zło~ 
tych, jak równie.z ·czynność 'prawna, z której wYnika zobo: 
wiązanie do świadczenia wartości przeńciszącej dzie~ięć ty-

. sięcy złotych, powirmd być stwierdzona pismem. . 

§ 2. W wypadku .gdy przedmiotem czynności prawnej 
jest " rozpbrządzeni~ prawem do świadczeń okresowych lub 
zobowiązanie się do takich świadczeń, wartością prawa lub 
zobowiązania jest. ~artość Świadczeńzd ' jeden rok, a jeżeli 

.świadczenia mają ~trwać króc€j niż rok - ,wartość za cały 

czas ich trwania. 
Art. 76. Jeżeli strony zastrzegły w umowie,że" o~re·ślo

na czynność prawna między ~nimi powinna być dokonana 
w szczególnej formie, czynn.ość ,ta dochoazi do skutku tylko 
przy zachowaniu zastrz..eżon~j fon~ly. Jednakże gdy strony . 
zastrzegły dokonanieczyóności w forinie pisemnej, ' nie 'okre-' 

/ Slając skutków niezachowania tej fÓfl,IW, poczytuje się w ra
zie ''ńiątpliwości,i-ebylaona zastrzezona wyłącznie dla ce" 
lówdowodowych. -
/ ' . . ' , 

- Art. 71: Jeżeli umowa ,została . zawarta .na piśmie, Jej 
uzupełnienie, zmiana .albo r6zwi4zanie "za ' zgodą .obu stron, 
jak ró.wnież odstąpienie od niej powinno być stwier,dzone 
pismem. 

Art. 18.", Do zachowania pisemnej formy czynności praw
nej wystarczaz.łożenie. w.łasnoręcznego podpisu nadokumen::
cie obejmującym treść o świaclC7.enia woli. Do zawarcia umo
wy wystarcza wymiana dokumentów, z któryc,h kazdy obej-

. muje treść oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez 
nią podpisany. . 

Art. 19. Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać 

może zlozyć o!'wiadczenie woli w formie pisemnej bądź w ten 
sposób, ze uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok 
tego odcisku inna osoba wypisze jej imię i nazwisko umiesz
czając swój podpis, bądż tez w ten sposób,. źe zamiast skła

'dającego 'oświadczenie' podpisze się inna osoba, a .jej podpis 
będzie poświadczony przez państwowe biuro notarialne lub 
właściwy organ . prezydium rady n~rodowej z zaznaczeniem, 
że został złożony n9 ,zyczenie nie mogącego pisać, lecz mo-
gącego czytaĆ. . 

Art. 80. Jeżeli osoba nie mogąca czytać ma złozyć 
• oświadczenie ' woli na piśmie, . oświadczenie powinno być zło
zone w formie aktu notarialnego. 

Art. 81. . § 1. Jezeli us tawa uzaleznia waznosc albo 
określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświad
czenia daty, poświadczenie takie jest skutecznetakze w:(: glę

dem osób nie uczestniczących w dokonahiu tej czynności ' 
prawnej. (data pewna). ' 

. § 2. Czynność prawna ma , datę pewną takze w wypad
kach następujących: 

1) w razie .stwierdzenia dokol1ania czynności w jakimkol-

, 'wiek dok.llmenci~ ;' ur.zę11owym ' ~/ 9d,,. , datY<;~ ;iiokllmeri.hl 
, urzędowego; ,'.. . . '. . ". ,_ 

2)w cazie; umieszczenia ' ną , ,óbej.mującYI11 :·ci.ynność . doku,. 
mencie ' jaki'e jkolwiek wzmia-nki-'przeż :'otgil,n 'pa-ńsJwowy-:-
'od daty wzmianki. . ' 

§ 3. W razie . śmierci jednej z osób padpisanych na '00-
kumencie datę złoz,gIlia 'przez tę osobę podpisana dokumencie 
uważa się zapewn,ą . od daty: ślhieró ':tęj'ósoby. ' 

D z I a ł IV. W ADY OSWIADCZ)':NIA WOLI 

Art. 82. ' Nieważne jest, ,o świad<:zen ie woli złózoneprzęz ' /" 
osobę, która: z jakichkolwiel\ powodów ' znajdowała ' się wsla- ' 
nie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie de'cy'ż:ji 
i wyrażenie woli. Dotyczy . to w, szcregóhlOści . choroby ,psy." 
chiczne I, niedoro2:woju UB1ySlów.egoalbo:" iflll,ego,chociaź-by;
nawet · przemijającego, zaburzenia ' . czynności pśychicZiny~ .. ",,· 

Art. 83. § 1. :Niewaine :je'iltiJświadczenie ' woli złożone 
dwgiejstronie za jej . zgodą :dla :, pbZOf,u. , J.e'Żdi ; oświ'adcze:nie,· 

takje .zos.tało~łożonedla. l1kryda 'inn~ j :czyn ności pr ąw rie.j.: 
waznośćoświadczenia . oc~niasię ; według , wła~ciwości tej 
czynności. . 

§ . 2. Pozorność ' oświadczenia 'woli ~nje ,ma w:pływu ' n.a 
skuteczność odpłatnej czynności prawne};' dokon'anej na ·.ilOd
itaw-ie pozornego' ' oświadc::zenia, ' jeżełi'Wskute~ rej ' czynaoki 
osoba trzecia nabywa prawo ;lubzostaJezwolniona od olW-
wiązku, ' chyba ',ie działała 'w 'zlej wierze. . ". 

Art.8rł:§, L , W ' raz.iehłędif co ~o- lreś~i cZYl'l-ności 
prawqej ' można' uc~yHć ' ,się , oq,.skutk,ó:wprawn'Y'ch <sweg:o. 
05wiadczeniawalL Jeżeli ' jednak " oswiadczenie <>wóli była 
złożone innej osob-ie, uchylenie·" srę od jegoskutk;ów praw- ' 
nyc~dopuszcza!ne jest tylko .wtedy, ' gdy błąd iost"ał wywo
łany pr;zez tę osgbę, cllOciążby bęz j~j "winy, 'albo gdy wie
dżia}a ' ona o błędzie lub mog.ła ilatw€1sc-ią' błąd 'zauważyć~ 
og~aniczenie to , riie' d-otyc~y .czynności prawnej nieodplatń~j; 

. §' 2. Mazna" pow,olywać się tylk'o 'na" blqd ' uza-sact"niaiąćy , 
przypuszczepie, .że ' gdyby, sk(adęjący .. ośwtadcz-en iew 9łf:n i'e 
dztałałpoti w~ływem ' błęd'u i ·, oceniał, ·s.pl"awę ' rozsądnie;" n-ie 
złożyłby oświadczenia tej':tre-ścr'''(błąd .istotny). ", 

Art. 85 . .' Zniek;ształcenie - oświadczeIii'a wo!i:' pr.zei osobę 
uzytą do ' jego przesłania ma ' takIe ' same 'sktitki, jak' błąd ' 
przy złożeniu o~wiadc~enia. , 

Art. 86. § 1. Jeżeli błąd wywołała druga strona pod
stępnie, ~chylenie się od skutków prawnych o świadcZenia 
woli złożonego pod ' wpływem błędu lń6ze ' nas(ąpić -lak.że 
wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak równiez wtedy, gdy nie 
dotyczył treści czynności prawnej. 

§ 2. Podstęp ~soby trzeciej jest jednoznaczny z podstę 

pem strony, jezeli ta Q podstępie wiedziała i nie zawiadomiła 
o nim drugiej strony albo jezeli czynność prawna była nie
odpłatna. 

Art. 81. Kto złozył · ośw-i~pczenie woli pod , wpływem 
bezpr~wnejgróZby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten 
moze uchylić się od skutków prawnych s~e90 oś~iadczenia, 
jezeli z okoliczności wynika, ze mógł się obawiać, iz jemu 
samemu lub innej ,osobie grozi powazne niebezpieczeńśtwo 

'osobiste lub majątkowe. 
Art. 88. § 1. Uchylenie , się , od skutków prawnych ' 

oświadczenia woli, które zostało złozone inne l' osobte pod 
wpływem błędll lub groźby, następuje przez' o:ś-wiadczenie 

złózone tej osobie na piśmie. 
§ 2. Uprawnienie do uchylenia się ·wygasa: , w razie 

błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a 'I.' razie groż
by - z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. ..,. 

Dział V. WARUNEK 

Art. 89. Z zastrzezeniem wyjątków w usta\Vle ' przE'w'
dzianych albo wynikających Z właściwo,ścic,lynnośCipraw-



·ne};pow.stanie· iuh< ustanie skutkÓw 'czynnoŚc;iprawnej maż
'pa uzależnić od zdarzęnia pr.żyszłefH) i niepewneg,o (wanmek). 

.. Art . .90:. ' Zisz~zenie , się waru~ku nie .ma ,Jl10Cy wstecznej, 
: ,d~yPa ' ~ę . inac;zej żastrzeżono. ,- ' 

·Art. lU. Wawnkowo uprawniony < może wykonywać 
wsżelkie czynności; które zmierzają ",do zachowania jego' 

'.prawa;- l,. . ... , 

· Art. , 92. § 1. Jeże.ii czynność pa~~a obej~ująca ' roz~ 
porządzenie prawem .zostala dokon'ana pod warunkiem, póź~ 
ntejsze rozporządzenia tYITr praweip. trac'ąJllOCŹ' 'chwilą zisz- . 

· czenia ·się w ar'unkuo tyle, '() ile udaremni; ją lub ograniczają 
skutek ziswźenia s-i~ wanink'l. . 

o, .§ 2. j'ednakże gdy na podstawie takiego rozporządzenIa 
osoba ·trzecia,. nabywa j:m{w.o . lub zostaje zwólriiona cod obo-

o • ,.wiązJcu, . stol'lJję , się .oóRowie(,i:nió PLZ~Pj.~y o · ochr~ni.eosób, ' . 
" .Iąóre W; dobre}<wierze pokonały 'c z;ynności prawnej"z osobą 

.' 

'. nieąprawnloo-ą' do, rozporządzanra'"pJawem. , 
' :;' .,'.Art. '93,: ,§ L'." .JeżeHstrońa, ';któlej" 'zależy na nieziszcże
· niu ', się wćfrii,uku, przeszkodzi w ,'sposób sprzeczny 'z zasadami 

" współżycia o' ~połeczneyo ' ziszczeniu , się 'warunku; na-stępują 
. 'skutki tak;ie" 'jak , by warune,k się ' ziśćą,~. <, .~. . '-

§ 2, Jei .e li strona, któreJ ' zalhy-n'a "ziszczeniu ',się wa" . 
" runku, doprp~ ... adzL. w . sposób sprzeczny z zasadami współ

życia społ.ec~nego do , zis.zc.zenia si.ę warun.\{u~ następują skut-
ki ' takie, jak by . warunek się-nie. ziścił. . ~ 

Art. 94. Warunek riiemożliwy, fak równief .wai unek 
przeciwny ustawie , lub zasadom Współżycia społecznego 'po': 
ciąga za sobą nieważn'ość czynności pF9-Wnej, jdy ięst zawie
izającYi uważa się za" nie zastrze~óny, gdy jest rozwfązujący. 

.D z l.a ł VI. PRZIi:DSTAWIClELSTWO 

, , 

Art. ,95. §. 1. ·Z zaśtrzeżeniEim wyj.ątków w ustawie prze
widziimycp ' albo wynikaj'ących z ... właściwości czynności 
:p.r:avvmij, mqżna .. doko.p.ać , czynności prawnej przez' przed-
~tft.w.iciela. ..' . . . . 
'c § }.. C:zYnność prawna doko{lana przez przedstawiciela 
W ,g,rańiC;;9ch umocowania pociąga .za sobą skutki bezpośred-

;·llJq. ,dJa .re;Pf,.ezent9wanęgO. 
<,. " . ·- Ąrt.·;'9&., Umocowanie do działania w cudzym imieniu 
· moż~ opi.erać się na- usta"\ ... ie (przeds tawiciels two , ustawowe) 
-'. albo na oświac.lczeniu repr,ezentcwanego (pełnomocnictwo}. 

. Art. '97. Osobę czynną w ·Iokalu przedsiębiorstwa ' prze
znaczonym do obsługiwania' publiczności póczytuje się w ra
.zie wątpliwości . za umocowaną do dokonywania czynności 
.py;a,wnyc h , ktore,,--zazwyczaj bywają dok'onywane z osobami 
korzy~tającymi z ush.lg tego prze lsiębiorstwa, 

A~t. 98. Pełnomocnictwo ogÓlne obemuje umocowanie 
' do czynności zwykłego zarządu. Do czynności ,przekraczają
cych zakres zwykłego , zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo 
określające. ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomoc- , 
nictwa ,do posżczególnej czYr:nośc~. . 
, \ Art. 99. § 1. Jeżeli' do ważności czynności prawnej po_o 
trźebna jest szczegÓlna forma, ' pełnomocnictwo do dokonania 

· te j czynności powinno. być udzielone 'w tej samej formie. 
,_ ,' , . §) . . Pełnomo~nictwo ogólne powinno. qyć 'pqd rygorem 
~Il}ewa~~ości " ;lldzie lone ni? piśmie. " 

, :'~ . . Art. - l,OO. 0kol:iczność, że pelnomoćnik 1est o'granh::zony 
w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na waż
ność c.zynno~ci doko,panej przez niego w imieniu moq)dawcy. 

, Art. ,~llł-h '.§:"L o Pel n o.moe nic t w,o'. ,moż'e by{; 'Y.. każdym 
,.czasie odwołane, chyba 'Że mocodawca zrzekł się odwołapia 
pełnomoonictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku 

" prawnego będące.g.o podstawą pełnomocnictwa. 

§ 2. Umocowani,e, wygasa' ze ' śmiercią mocodawcy lub 
·.·pełnomocnika) .chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrze

:żono i z przyczy,n .uzasadnionych treścią stosunku prawnego 
będącego podstawąpełilomocnicl'Wa . 

. ' 

A';t. ' 102. Po wyga,ś~ięc~,u u}~oc6w,aniap~ł!1o.~oenikó~9-
wiązany jest zwróciĆ mocodawcy ~okumentpełnorńo~nfctwa. 
Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wy
gaśu'ięc ie umocowania powinno być ·. na. 'odpisie :zazna~zone. 
. Art. 103. '§ ' L Jeżeli ' za';"ie;ająĆy umą;;"ę jako " pełno

mocnik ni'e . ma umocowania albo . pr.zelqq(:źy , j~go zakr~s, 
ważność umowy · zalezyod jej' potwierqzenia ~ przez :, Qsobę, 
w której imieniu umowa została zawarta. ' 

§2. Diug.a strona może wyznaczyć osóbi~, w ' któl'e'j 
imieniu umowa została zaWarta, Odpow'iedrrt teqlTin do ' po
t wierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upły-
· wie wyznaczonego terminu. ' . ., , 

.§ 30 W braku 'potwierdzenia' ten, kto " zawarł umpw,ę 
w ,cudzym)mieniu,obowiąza~y·, jesldo zwrotu tego, co otrzy
'mal odd:rugie j strony w wy:konaniull·mo.wy"or.az. clo }la,pr'a~ 
wienia szkody, 'którą druga strona poniosła przez ' to, że za
wa:rła . umowę nie .wiedząc o' braku 'umocowania' lub o'· prze-
kroczeniu jego zakresu. . . , 

Art. 104,. , Jednostronna czynność prawna, dókonana-w cu': 
dzym imieniu bez . vmocowania lub ' z. przekioczeniem .'je·go 
za~'resu jest nieważna . . Jedna,~żegdy', te'n; k.óin.u 'zustał,o .tlo- ' 
żone oświadczenie- Woli w C'udzym "imieniu, : zgodzit ,się , na, 
działanie bez umocowania, stosuje ' się odI>owiednio prze,pisy 
o· zawar.ciu umowyl bez umoG:·owania. , .." .. 

Art. 105. Jeżeli pełnomocnik< po wygaśnięciu umocowa
nia 'dokona w imieniu mocodawcy cz)mnoścCprawnęj; w-' gra
nicach pierWotnegoumocowa.nia; czynność pr.awnaje'st waż

, na, ' c'hybśl że druga strona o wygaśnięciu tiln.ocowani·a wie-
działa lub z .łatwością mogła się dowiedzieć. ,. 

Art. 106. Pełnomocnik m6że . ustanowić dla ' mocodawcy 
innych pełnomocników tylko wtedy, gdy . umocowanie takie 
wynika z treści pełnomocnictwa; z ~ustawy ' lub że .stosUnku .'. 
'prawnego będącego podstawą peJnon;lO€nictwa. 

Art. · 107. Jeżeli mocodawca ustanowił kilku pełnomoc
ników z takim samym zakresem umocowania, każdy z nich 
m0że działać ~amodzielnie, chyb_~ że co innego wyntka ztr:e
ścipełno~oc.nictwa. · PTzepistęn" :stosuje , się .... oclpowiędn.ioq.,o 
pełnomocnik6w, ·>których· pełnomocnik sam dla mocodaw.cy. 
ustanowił. . . - ". -

Art. 108. Pełnomocnik nie może być drugą stroną czyn-
ności prawnej, której dokonywa w imieniu .. -moc.odawcy, 

· chyba żę co innego wynika z treści :pe~nomocnictwa albo że 
ze względu na treść czynności prawnej wyłączona ' jest moż
liwość naruszenia interesów moc oda wc y, ...... Prze pis ten stosuje 

'się odpowiednio . w wypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje 
;>bie strony. "/ 

Art. .109. Przepisy. działu ninie jszego stosuje się odpo
wiednio w wypadku,ęjdy oświadczenie woli ma być złożone 
przeqs ta wicielowi. 

Tytuł V. TERMIN 

Art. 110. Jeżeli ustawa, orzeczenie sąd~lub państwowej 
kOl1)isjf arbitrażowe..j, 'decyzja innego . ofgan'u pańśtwowego 

· albo czynnośĆ ,·prawna oZ]1acza termin ,nie.,...,określaj,ąc sposobu 
jego obli9ania, stosuje się przepisy, poniżs,ze~ . 

Art. 111. § 1. Ter.min . o:zna,czony w dniach kończy si~~ 

z upływem os-tatniego dnia" «, . 

§ 2. Jeżeli początkiem terminu ' oznaczonego w dniach 
jest pewne~ z<tarzenie, nie . uwzgll.:dnias.ię przy oblicza:niu ter-
minu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. ' 
, Art 112. Tenńin oznaczony w tygodniach, miesIącach 
lub latach kończy się . z 'upłyW~ńI dnia, . który na~wą lub datq 
odpowięda początkowemu dniowi termiilu, 'a gdyby takiego 
dnia w ' ostatnimmiesiącuniebył-o ~ w ost<itniIń dniu t~go 
miesiąc a. ' Jednakże przy ' 6blicźariiu, wieku osoby fizycznej 
termin upływa z'początkiem ostatniegb dnia. . 
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. Art. 113. § 1.- Jeżeli termin jest oznaczony na początek, 
środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, 
piętnasty lub ostatni dzień miesiąca, 

§ 2. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom. 

Art. 114. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach łub 
latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy 

, się za dni trzydzieści, a rok za dni trzysta sześćdziesiąt pięć . . 
Art. 115. Jeże li koniec terminu do wykonania czynności 

przypada na- dziell uznany ustawowo za wolny od pracy, ter
min upływa dnia następnego. 

Art. 116. § 1. Jeżeli skVtki czynności prawnej mają p~
wstać w oznaczonym terminie, stosuje się odpowiednio prze-
pisy o warunku zawieszafącym. '. . 

§ 2. Jeżeli skutki czynności prawnej mają ustać w 
ozna czonym terminie, stosuje się odpowiednio przepisy 
o warunku rozwiązującym 

T Y t u ł VI. . PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 

Art. 117. § l.Z zastrzeżeniem wyjątków ·' w u stawie 
przewidzianych, roszczenia , majątkowe ulegają przedawnie
niu. 

§ 2. W stosunkach między jednostkami gospodarki uspo
ł ecznion ej , które podlegają państwowemuarbitrażOlNi gospo
darczemu, roszczenie przedawnione wygasa. W innych sto
sunkach nie można roszczenia przedawnionego dochodzić, 

·chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzek a 
się korzystania z przedawnienia; zrzeczenie nie może nastą
pić przed upływem przedawnienia. -

§ 3. Sąd, państwowa komisja arbitrażowa lub inny organ 
powołany do rozpoznawania spraw danego rod zaju uwzględ

nia upływ przedawnienia z urzędu. Może jednak nie uwzględ
nić jego upływu, jeże li termin , przedawnienia nie przekracza 
lat trzech, a opóźnienie w dochodzeniu roszcz7llia jest uspra
wiedliwione wyjątkowymi okolicznościami 6 ni~ jest nad-
nlierne. '. 

Art. 118. W stosunkach między jednostkami gospodarki 
. uspołecznione j, które ' podlegają pańśtwowemu arbitra żowi 
gospodarczemu, termin przedawnienia wynosi jeden rok, 
chyba że dla ros"lczeń danego rodzaju przewidziany jest 
krótszy termin albo że przepis szczególny przewiduj e dla 
określonych stosunków między takimi jednostkami termin 
dłuższy. W innych stosunkach termin przedawnienia wynosi 
lat dziesięć, a dla . roszcźeń o świadczenia okresowe lat t rzy, 
chyba źe przepis szczególny . przewiduje krótszy termin. 

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 wy
magalność roszc ze nia zależy od podjęcia określonej czynno
ści przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczy na się od dnia, 
w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby upraw
niony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. 

, § 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpo
czyna się od dnia, ' w którym ten, przeciwko komu roszczenie 
przysługuje, nie zastosowilł się do treści roszcze nia. 

Art. 121. Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a roz
poczęty ulega zawieszert·iu: 

1) . co do roszczeń , któr.e przysługują dzieciom przeciwko 
rodzIcom - ' przez czas trwania władzy rodzicie lskiej; 

2) co do . roszczeń, które przyshJ,gują osobom nie mającym 
pełn e j zdolności do czynności prawnYGh . przetiwko os o
bom sprawującym opiekę lub kuratelę -:- przez czas 
sprawowania przez te osoby op'leki lub kurateli; 

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

4) co . d~ ,wszelkich r oszczeń, gdy .. z powodu siły wyższej 
~lprawniony pie. może ich doch()dzić przed sądem"pań
stwową komisją arqitraż,ową lub . innym organem powo-

łanym doroipoznawania ' spraw danego rodzaju - przez 
czas trwania przeszkody. 
Art. 122. § 1. . Przedawnienie względem osoby, która ni. 

ma pełnej zdolności ' do czynności prawnych, ' nie może skoń
czyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od ustanowienia 
dla niej przedstawiciela ustawowego albo od ustania przy-. . . \ 
czyny Jego ustanOV{le ma. 

§ 2. Jeże li termin ' przedawnienia je st krótszy niź dwa 
lata, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela 
u stawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego 
ustanowienia. 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do bie
gu przedawnienia przeciwko osobie, co do której istn ieje 
podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. 

Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się: 

1) przez każ~lą czynność przed sądem, państwową komisją 
arb itrażową lub innym 'organem powolanym do rozpó
znawania spraw lub egzekwowania roszczeń daneSIoro
dzaju albo przed sądem polubo,vnym, przedsięwz i ę tą 

bezpośrednio w celu dochodzenia lub ~stal e nia albo za
spokojenia lub zabezp ieczenia roszc ze nia; 

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko które j 
roszczenie przysługuje. 
§ 2, W stosunkach między je dnostkami gospodarki uspo

łecznione j, które podlegają paóstwowemu arbitrażow i gospo
darczemu, uznanie roszczenia nie przerywa bieg u przedawJ 
nien ia . 

Art. 124. · § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia 
biegnie ono na nowo. 

§ 2. Jednakże w razie przerwania przedawnienia przez 
czynnośc w postępowaniu przed sądem, państwową ~omjsją 
arbitrażową lub innym organem powołanym do rozpO /.na wa~ 

nia Spraw lub egzekwowania roszczeń danego rod zaju albo 
przed sądem polubownym przedawnienie nie biegnie na 
nowo, dopóki postępowanie nie zostanie za·kończone. 

Art. . 125. § L Roszczenie stwierdzone prawomocnym 
orzeczeniem sądu lub innego organu powolanego do rozpo
znawania. spraw danego rodza ju albo orzeczen iem sądu po
lubownego, jak również ros zczenie stwierdzone ugodą zawar
tą przed sąde'm albo przed sądem polubownym przedawnia 
się z upływem lat d ziesięciu, chociażby 'termin p.rzedawnienia 
roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten 
sposób roszczenie obejmuje świadczenia. okresowe, roszczenie 
o świadczenia okresowe należne w przysz łości uleqa prze
da wnieniu trzyletniemu. 

§ 2. Jednakże ros zczenie stwierdzone prawomocnym 
orzeczen ie m państwowe j komisji arbit rażowej przeda. .. vnia 
się z upływem roku od dnia, w któ rym orzeczenie stało się 

wykonalne. 

KSIĘGA DRUGA 

WŁASNO$Ć I INNE PRAWA RZECZOWE 

T y t u ł I. WŁASN(}SC 

D z I a I I. PRZEPISY OGOLNE 

\ Art. 126. Własność ' społeczna jest albo socjalistyczl~ą 
własnością ogólnonarodową (pań stwową), albo własnośCią 
spółdzielczą lub własnością innych organizacji społecznych 
lud u pr aClI jąceg o.· 

Art. 127. § ' 1. Ochrona w,łasności społecznej przed gro-, 
żącą ,je j szkodą jest obow i ązkie m 'każdego obywatela. ' 

§ 2. Obywatelowi, k tóry c hro niąc własność społec~ną 
poniósł szkodę na osobie lub mieniu, należy się oc1szkoclowa~ 
nie . Jeżeli wskutek ochrony ,,:Iasności spo ł ecznej obywatel 
ten utracił życie , osoby , wzqlędem których ciążył nazmar
łym ustawowy obowiązek · al imentacy jny, oraz ' 'i:nne OSOQy 
blisk ie, . którym zmarły dobrowolnie_ i stale dostarczałśrod
ków utrzymania, mogą żądać odpowiedniej renty . 

.. 

.. ' 
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; 

~ 3. W wWlPadku g:oy m:::amna M.a<Sfi.ości sp@~ec:zne j :była 
zawodowym lub służbowym obow·j,ą·zkieUl poszko.dow,anego, 
nateżRe oąszk.o40wa;l1ie .okreś laj ,ą odi'.ę;łme pr:zepisy . . 

Art. 123. :§ 1. SocjaHstyczna własn<jl'ść og{,)1nol!l~r-od:owa 

(państwo';'val przysługuje niep0'clziehil,ie Państw·u. 

.§ 2. W 'ęJra·!iticach swe1 ZGo·lflO ści pra·,vnej fyaństwowe 

osoby prawne wykony,vają w imieniu własnym wz,glę:clem 
zarządzanych pn:ez nie części mienia t')gólfi:Ol'laro~I:owego 

up;rawn1en'ia płynące z własności państwQwej. 
Art. 4.'29. , Przy tłumaczeniu i stosowaniu prwpi,sów ni

ni-ejszeg:o .kodeksu należy mi eć na względzie, ze w1as;I1ość 
sp;ałec.zt:la, jako podstawa ustroju Pol'skiej Rzeczyp.ospóliŁej 
Ludowej, pozostaje p.od szczególną ochroną praw,a. , 

Art. 13~ . . G,r,unly., b~ldynki i inne śrOOki pr.od~cji, które 
n;ie S~qn,owi,ą wy~ącznego prz,eomjo:tu w li:I,sn o.śc i , spo,ł.e,c.znej, 

m,ogą być, na Podstilwie j w granicllch lli> ta w" prz.-edmiotem 
włą:snoscj .osób fizycznych Jw~'sn.oŚć indywidualnp) .. 

Ąft. 131,. Przy tł.u.macZoelij,i·u i ,sto:s-owani'li pr;l.ępi~sów nłliliej

,~go kO,deksu uleiY mi&' .W w~1~4ie I3piel:;:.ę, którą Pol
ska R1.ecz'pospolitą L\J!.Wwp otąClą iJł.(iywid ;ual~ g01;~dar

st~,i,ł rolne PHi'CUj.ącydl chłopów. 

Art. 132. § 1. Własnosci.ą osobistą jest własność rzeczy 
pł"7.e;Zl'lGCzony,c:n ,clozaspok<ij~niia osobistych ~trzeb ma te
riahaych j lUiIlwrB'lnycn wlaoŚciCiie:La i ~ego bHskkh. 

~ 2. Za własflośt osbbiS'l:ą uważa si~ także własność 
drobnych środk.ów ' produkcj i, które służą do wytwar.:r/dnia 
przedmiotów przeznaczonych 6.0 zaspokajania osobi'stych po
trzeb własciciela i jego bliskich. 

Art. 133. .§ 1. Prz..e.cJmiotem włi,łsności os'Obistej mog,,! 
być w S_'l.czególnosci: . dom jednorodzi-nny lub lokal miesz
kaJ,ny slan.owiący odrębną nieruchomość wr~ z P.otrzebnymi 

.,dp korzystWl'ia z nich :zab.u.dpwaniami gospocll~TczymiJ rzec7.y 
na l eżące dQ urządzenia i · gospodarstwa domowegD, pojazdy 
JIlechaniczne. ' 

.~ 2. W ,plniczycb sp.ółdzielniach produkcyjnych przed- ' 
m.iotelll własności ospbiSLej$4 także, w9Hnic~<;:h określo
nych ,s:tatllt.em, budyn~i i u):ząd~nia gDspodarcw, inw.entarz, 
d r(')b , nąrzędzia oraz inne rzeczy przeznQc:wne go prowadze
nil! gospodllrstwa na"dziake p.rzyza.grodow.ej . 

Art". 134. Dmnem . jecln0wd:zinnvm 'je$t dom mies'zka lny, 
jałt również Jiamodzielnat:Zfl5ć dom·l,ł bH:żniaczego Iti!) ,szere
gowego, jeżeli są przezJlacz!}:ne do 'z.a5pokaj.ania potrzeb 
mieszkaniowych właściciela i jego , bliskich i nie przekraczają 
ro.zmiar.ów określonycb. przez wtaściwe przepisy. 

Ad. 135. § 1. Lokal mieszkalny może -Stanowić odrębną 
niel'udi(n'l1ośt, je7..e!i ~est przeznaczony · do zaspok:aja'llia po
'trzeb mieszkaniowych właściciela i jego bliskich i nie prze
kracza rozmiarów określonych przez wła ściwe przepisy, 
li znajduje .się w domu mieszkalnym, w którym stosownie do 
tych przepisów , d!lpuszcz.illne jef;t wvodręłmienie własności 
poszczególnych lokali. 

§ 2 . .Jeżeli w domu mieszkatnYlll,w którym wyodręb
niona została własność poszczególnych lokali, znajdują się 

lokale użytkowe konieczne do wykonywania zawodu przez 
włąśddela lokalu, 'stanowią one część składową lokalu 
mieszkalnego. 

Art. 136. § 1. W razie wyodrębnienia własności .poszcze
gólny ch lokali mieszkalnych działka gruntu, na któf,ej został 
W7,niesiony dom mieszkalny, wraz z gruntem związanym 'l ko
rzystaniem: z tego domlJ, jak również wszelkiecz.ęŚci , .domu 
I inne lJrządzenią, które nie służą wyłącznie .do użytku wla
ścidelj po,s'zczegó1nych loka'li" stanowią współwl,asność wła
ścicieli 10J<:aJi. 

§ 2. Udział właściciela !okal1ł mieszkalnego we w,spól
włl;!snpś,cj nierucbomości jest prawem związanym z własno
ścią lokaju, Nie mo,żna żądać 7.;l'lięsienią współwlasn.ości/ nie
ruchomości, dopóki trwa odrębna własność lokali. 

, ~p(O'%. '9:3 
----------------------------~------_r---

Art. U7.. ~ 1. 0.0 uS1lan{lwie!liliia odr.ębnce j wła.snośd lo
kali mi€s:zka~ no/.ch po1! ze:bna j.est l!lmtowa zaW.ar1a w f<OTililrie r 

aktu notar ialnego. 
§ ~. iUIililowa powinna w .szcz.e.gó lno.śd okr.eśi.a·ć: ' 

i) fo rl.z.a1, pokow ,r{ie i r.G,l Ił1Wf p.o·szcae g,ólny.ch dolQah; 
2~ wielk o:ść .udz·i.alów p.rzyp.a,dąJ"icy.ch wiaśckietom posz,cz,e

g ódny ch lokali we wlSjil.óhvł,.asLlpści nieT(\llCncGmośdj 

3) .sp.osó,b zarządu wspólną nieruchomoŚCi.ą. . 
Ał'.t. 138. WynaJęcJe c:z.ę·ści ";domu jednO';r.<~&inn.eg,o l11b 

lokalu mieszkalrl'ego stanowiące~o ~vJp.srH~,ść ~sohis,ł4 nie 
j.e'st uw,ażane ;ut zmianę je.gG prz.eznac.zentia; to satJ>Hil dGtwczy 
wy:lł8.jęcia w całoi;ci odmuu jOOno,r,Gd z;i"Jile~91 lo tub ~o.ka1u IJli,esz
kainego, jeżeli nastąpiło z U7.aS9.dn·i,Gl;n,ej pTzycźWny i z z.ach\(;) ~ 
w..ani.em tnybu :pGst-ępowallła określo,u.ę<g<G we wlakiwych 
ptz.ep1sach. 

Art. , 139. przy tłumaczeniu i 1i~wiólniu przepJ..S0w ni
niejszego kodeksu należy mie.ć na względzie całkowitą ochro
nę, którą PoitiU -R:wc.zpm>ł,iIOłita Lwłowa P.or.ęeuI własn.ości 

osobistej . 

Dl: la J II. TIl.ESC 1 WYKONYWANIE W.L~SNOŚCI 

Art. 140. W gran.ica€ho.kreś10nych przez usia wy i .zasa
dy woSp.ólżycia 6p~ZtieqO w 1,a{;Ckie I może, 2: w"{łączell'lie'n 
mnych orob, ' lwrzvstać 1. f7.H ::ZV zglj)dn~ :'Ul społocZ$w-qmot,)O~ 
darczym ~'rzez.nacze1lil.jem SlW'eqo prawa, wszcze{Jólnośd moie 
p.0bi~rać pożytk.i i itilae dochooy 7. uecz"{. W ty.c:h samych 
~r:ąn;ic.ach może !ozparząazać rzeczą, 

Art. Hi. Kto sprawuje zarząd wydzielonych części mie
nia ogólnon'arodowego, hm ebewiqza'ny jest ·zar.z.ądzać n:imt 
w sp;osó'b zapew'niający naJ!eps7.€ wykonB'l'iie 'l.ad.tlń, ze 
względu na któt'e , został mu :powletzony zarząd. 

, Art. 142.* l.Wlaściciel ni.e mOże się sprzeciwić uzy~ 

ciu a nawet uszko,dzeniu lub zniszczeni·u "rzeczy ?r'zez inną 
psobę, jeżeli to jestkonieczn-e 40 odwrót:enia niebezpiec.l.efl
stwa grożącego b~z.pośFedniodobrQ!Il <osobistym tej O'so'by 
lu):> osoby trzeciej. Może jedrwkżądai: !1i1p r'aw.ienja wynikłej 
stąd szkody. , 

§ 2. Przepis powyższy stosuje się także w razie niebez~ 
pieq-etlstwa grożącego dobrom majątkowYm, chyba .ze gro
żąca s,zkod,a jest ()czywiScie 1 niewspółmiernie mniejsza ani
żeli usz,czerbe k, który mógłb ponieść wlaśdclel wskutek 
użycia, us.zkodzenia lub zniszczen:ia rzeczy. 

Art. 143, W gril ni ca ch okre.ś IDny.ch - pr.zez sp.ołeczno-gó
spo.cJarcze przeznaczenie ,g fl,mlu własność gruntu rozc.iąga się 
na przestrzeń nad i pod Jego powierzchnią. Przepis ten nie 
uchybia, przepisom reg ulującym prawa do wód i kopalin. 

Ąrl. H·t Właścicjel nieruchomof;ci powinien przy wy
kOl.1ywąniu swego p·rawa powstrzymywać się od d zciałari, któ
re by zak.ł ócały kpr zysliwie z nieruchomości sąs iednichi' po
nad przeciętną mjarę, wynikającą ze spol.eczno-gospo:d.arcze. 
go prze znaczenia nieruchomości i s t.o sunków ~liejscowych. 

Ad. 14.5. § 1. J ewli nłerocholl)ość ni.e ma odpowiednie
gD d.ostęp~ do dw{;'i pubhc znej lub do n.ależących do tej n ie
ru chomości budy nków gospodarskich, wła ścic iel może żąda~ 
od właścicieli grun tów sąsiedni,ch ustanowienia 'la wynagro
dzen iem potrzebnej służebności rlrogowej ~.dro ga kpni.eezna). 

§. 2 . Przeprowadzenie drogi konieczn.e j nastąpi z llw2g1ęd

nieniem potrzeb nieruchomoki nie ' mającej dostępu do .drogi 
publict:ne j praz z niijmniejszym obl;jązeniem g.runtów, przez 
któ.re droga ma prowadz,it. Jeże li potr.leba ustanowienia drog.b ,,,",c;': .. 
jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej czynności praw-
nej, a między interesowanymi li.ie dojdzie do porozumie.nia, 
sąd zarządzi, o ile to jest możliwe , przeprowadzenie drogi 
przez grunty, które były przedmiotem t.ej czynnDści prawnej. 

§ 3 .. Przeprowadzenie dwgi koniecznej powinno uwzględ
niać interes społeczno-gospodarczy. 

Art . . 14.6. Przepisyartykllłu poprzedza jącego sto:su je się 
odpowie,dnio 00 s.amo1stnego posiadae,rtani,eruchomośdi jed-
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nakże posiadacz może 'żądać tylko usfanowienia sIuże-bnoścl 
O'sobistej.. 

Art. 147. \lVlaścicie l owi' nie worno aOKonywac robót 
ziemnych w taki' sposób, że'by to- 9rozil.o nierucnomościOln 
sąsiednim utra,tą; oparcia. 

Arf. lm. , Owoce opadłe z drzewa rub krze wu na g;funt 
"'sąsiedni sta'nowi'ą ieg,o pożytki. I?l:zepisu Ee g.o nie S[osllje się·, 
gdy grunt sąsiedni je st przeznaczony na użyteK puoliczny. 

Art. 149'. Właściciel gruntu może wej,ś ć na g.runt sąs i e

dni w celu u sunięcia zwfeszającycn się z j.eg,o dfZ'ew galęzi' 

lub OWOCOWo Właśc iciel' sąs.1edniego g.runtu może i ednak 
żąd'a ć naJ rawien'ia wyrrikfej stąd szkod'y , 

Art. 150. Właściciel grul}tu może oDciąć i za,chować dla 
siebie korzen-ie' pTzedrouzą'ce z S'qs:i'ed'rri;e'go' grun'tu. TO' samo 
d'ótyc2y gall'ę-zi' i' OWOCów {Wi;e'S<l.ii'j'ą·cydr się' z' sifsi'e'd'nire~JO' 
gruntu'; j'eclnakże; w wypa'd'ku fćfKim wla'scide'l pO'wi'nierr 
crprz'etfnib ' wyZITiKzyć sąsiadowi' O'd'PDwi'e-cfni te'rmin do' idr 
usunięcia. 

AJ'!, liSt. J'cż'en, przy wLlno'S'leni'lą blu,cd'Y'rrkll' lub i>luiego 
Ilłną~l'zeFlli'a przekFoClo>nJE>' beY w Fny w:rJ'YMnó'j' c;Fa;nike' s~ie'liii
F\.ret'J'0' 91'11n!rl~l, wfalś€i€ie't: te:\!!& \Jr1'J:FJ'~u, nJi'e' mm'e' ż~a'ć przy
-wrócenia slanu poprzedniego, ch yba że bez nie llI~aJS(f.ęj:mljJl!l)rre'jl 

zw łoki spneciwil sip, przekroczeniu granicy albo że grozi mu 
.... ni e wspólmiern ie wie lk a s-zk>oclićl'. Mo'i:ec on żądać a lbo stosow

nego wynagrodzenia w zamia'n za ustanowienie odpowiednie] 
służebności qruntowe i, a'l!fu;e> wykH'IJp.iienia zajętej części grun
tu, jak ró~vnież tej czp,śc i, która na skutek budowy straciła 

, olil'a n1;e'rJ'0' znat\t:'zc'm:i'e' Qj10,s-P€l'G'a;r<!ze. 
AII"_ f5>2. 'iVhłó'ci'€ ielie grrun,tów gą~ia<fllją;(Cy[b o:ThBwią>Z'a.ni' 

s:ą' cl'o WSi1)'ół:el:zi,a>!;an.i;a, Jl!'Z)'" r<Ycqr,anlf€'l?e'nii& g;F\:Jlhtk1'W 0'nn' ~r7tY 

u l r zy1Fly wa>l'1'!'I!j' S>IlcrJiydl' znląlR 0 W' ępf iłlltkznyc h,; &o.g;zty ra'l'gir;i.· 
Fl-i'ezenia l'iFa'Z' IH)&z~'ł un<ydą.e'f.l·f.CI' i 11.trzyn~'Y""J'a'f1.j'a stały€h zna
J(.&w 91J;a,n;1€Z1'l'Y'f!: li!; p>bnQ.s-zą' 1''0 pofo'W'i:e-. ' 

Art. .153. Jeżeli granice gruntów stały się sporne, al ś;f)a:-

1'1:1!1' p~'a'WJ.1ego, n~'e' H'llo.'Żn'if stwiEtl' €l:zict, wstala! si'ę' g.rilif1ij:ce W' e'dług 
~s.fia ~)l!li~~.o Spo.k0jn'e'\'JlE>' staITiJ'U: p'0s>i.ad:ćl!ni:a:.,' Gcl.!yo'y r0·wwfez 
~a;ki~Jo S~ćifJi1lU. n41Et' F/Il0-Żn'a oyw' stwie-rrilib.i.t, 11' p.os.f~pólWam,re' tO'rl:" 

granicze niowenie ' dlO'p-FQ.wadlżił~ c~~ lll,g-ody między i:rrteTe8-0). 
wra-n)'l'l'Iiui" !łą:rl, l>IiS{aJJi, Cłlli <Wl'ke z, t1'W:;{~I ę,dn4e'ni~'Fni w~Z'e'lkicm." oko
ti<€ ?.TI'oŚ<l: iJ ; ffi(i)'le p'FZ:y' tyrru' pnyzna-<f: j.e-cll'lemu z w łaś-cid'el i , od>
J1>f)w j (!>\ll'Fbi'~ d'Cl'iilłal\,ę; pienię2n'ą:. 

Art. 154. § 1. Domniemywa się, ~e- mury, płoty; prl,ie
a ze" ro.'wy h in,noe llll1zą'!lltzen.i1a- p~1'.I;@bne , znajduJące' s ilę n-d! gra
n ic y 9TUntów sąsiadntącY <i: łiI'. sJtlżą aD W$'pól'IH~q0 "l,ży, H~u s-.ą- , 

sI.a·d.ów. To So,mQ, dot.y czy d r.ze w i. k lizewów na' gra.ruicy, 
§ 2." Konys.ta;jący z wy mieni'onych urządze'ń obowiązći>ui 

&ą. peno s.ić. wspólnie koszty ich utrzylI~ania,. 

D z i a I Hl. NAB'l'CIE' I ( ,TRATA WLASNOSC'( 

Ito,zd<z i a.ł I 

JP'rz'e-n-ile'~ wł3sn~śe1i 

A'lit,. t». §, 1-. Hmo'~a- s>~rzec;lćl'Ży, zami<łny" d'a-rc)w,izny 
lu,b, i'll'D.at urnO'Wd> z-obowi'cw:tII>j4t:a< d,(l)· przen,j;esiemJa wlasnośd 

r zeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własne,ś€ na' na,.. 
bywcę, r;'1'.,yba że przep'is. szczeg,ólny stanowi iniłl€zej alGO że 
s.twn,y ~nacze j, post.a>no.wHy. 

§ ' 2. Jeże ri przedmio tem umowy zobowiązujiij,cej do prze
nie s ienia własności, są. rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, 
do przeniesfenfa wfasnoścf pohżet:me jest przenfe'sie'nie po
siad'an ia rzeczy. To samo d'oryczy wypadk.u" gdy przedmio-
1!em umowy zO'bowiązującej' do przenie sie ni.a wl'asności są 
r zeczy przyszłe. " 

Art. 156. Jeżeli zawa'rcie urnowy przenoszącej własność 
następuje w wykonaniu zobowiązania wynikająceuo z uprzed
ni o zawartej, u.mowy zo,bowj,ąz,uj~ej do pr:zeIl!iesienia własno
ści, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lu!> ' Z. innego 
zda.r:zen,ia", ważność lłm,owy pFzenoszącej wlasnoM z,ależy od 
istnienia teg,0 zoo0wiązania. · ' , 

Art. 151, §; , t. Wlashość nieruchomości nie może być 
przeniesiona' pod' war u n k iem ani z za's tr :t.eienie m termi'nu. 

§ 2. Jeżeli u m o wa 7; ob o wiązującado przenie s ;'eni'a wf1l'S'
n(j'ści ni'eruchoJ\l'O'ści została' źa'waita pod waTun'kh"l1T lu:i» z 'tif

str Z'eżen'ieTll fe rll1' trl'u, d'CY plr t.e'n-i'E" si!eFlra wła'sl'l'O ści: p'O t f'Zebne 
jest d o'd'a'tkGlwe poro:ttlliri'Em'i;e- s er'<1Jn' obejnru'j'ąc e- ich: b'e'twa
runko'Wą zgodl€)' rra> meZ'Wrl!lczne ptz'e'j'ście-' wrasnośc i:. 

Arf. i:;a:. l!Jnmwa zo"hcO'W'i·ą"'i.'U jąC if do' prze'TJksie'n'ra' włas
nośc i nieruchomości powinna być zawar ta w form'fe> ak,tu, -
nl(l)',tCl'rialln;e1}0l. 1'0-, SQ\IJHY dbtyC'Lly U-11JĄ;OIWy prZ'e')i)!o's;tąltt e'j' Wfa'S'
IiI .OŚć, k-t&ra Z0s:tiJjte: za;Wił,r.C1ii Vii' [ e lu wykon'3n ~iI' j:3.~ri'feją!('ego 

Gp>~:7.e dH'j.0' Z E}190wią>7.anila d!0, pneniIesiieJrJia: wJć'fs'lloŚ€ i IflIi'e''1\.llcho
m0'śd; Z'obomąrl<łiLIUe' plO"ivinńl(l)) być w a.Itd e wy miertli'one, 

Art. 159, Przepi,sów O' 'obowiązku zachoW(iI]'l'ilai fi.(}frny 
aiktu l1'(!))~C3'ria! l:ne>g0' 11I1ie 'S ~ €}'Sui:e'!łi~ w wy P'tlcVk>1!1_ g;Q.y , g,F\1.nty 
wnies-iI01'le j:d!kio wk had 00 Folil1i,CJ: 'l.e j, Sip6łdzieln:ji p11OCLmkcyjlieJ: 
Iirlaoji!' s-taIĆ się ws-pÓil'Wła&n(1)Ś(:t~ <fo.tycnc:tiJso-wycl>l! wr.a;'cki'e l ~. 

Art.. 1,6&. § 1<. Wl'Cr,S<I'\<'0iŚĆ nierncn{)';m us'Ci roJnej: ' lub jej 
€ZęS,(!: l' ID'0'Że być JWzem:iesi'alii,a: na rżen O'S'd J'Yy hzsr€rn~j tlylk o 
wtedy, g«;fy n'ti'b.ywcit- mil' kWCI'IJi,t tJt;a;cje do, pro,wcruLenia go
S'J!lm!fa'fstwa r. O'rneglo,. (l):~a):l<iez'cJ1lie- t e ' wie db t'S'cl'y pr le
l'I:i!e'słel1,i1a w!:a's·no;śd cl1'z:i>al'ki J~'a ctio'Wla.ńej- o~fe{; llor.Jej stosow
not€' dO' pn:ep oj,s:ów G' ferenac h b-ułT0wl;CI'!'lycJiJ; n'i:i- 0·ms'/,iH(ł (' h 

wsi' IN;\)' stosowrrri:e d10 pr,tep:fSÓW 0' pl'<łIlat€J:), Za19'Os.:)~ćl'row :mia 
pfZ'eslrzenne-cJ.Q\, jci'e'li' na:b<yw€a' nie rr:ra ' tal<'i l"'j d'7:j'iff.l~ i w te j 
Siaolł1€'j' miej.S€ 6'W'05€i. ' 

§ 2. Własność nIeruchomości rolnej lub- Je-y [z'~i może 
być prze1il\Fesi1oFl'/ł mr decz OS0011>y )l>ł'3'W1Te'j! ty lR;€) za; z'e7.wole
,lł1itel'Ft w~a;śdwego' 0>1' \'J:CfFlilW pe,ń'StrwowegJ0'.' OtJ FCl!I'Ij,(ze-tlli'e ~(!) l'JIj!e: 

<!ftę)ty€zy !i>Tzeni~g.re-f,).'i;a> wValS!iI\(1)s d , n'if. IfZ~Z PaJIIstwa; ro,~ n,kze'j 
spółdzielni produkcyjnej, kółka rolniczegO' a:l'bO' ll'ćli rzecz 
ir.)!n.ej 5pÓ-ł.d;zielc::zeJ ~uh sp0ł&Zl'lej; roLtl,k xej j:edno,suki OIigani
zacy}l'lej. 

§I 3,. Rozponą.cl,zenie ' Ra-ciy /Mil)ist~ów okre ś. li", jak.ic n.ie; 
rlil€homoś€i, 11ważóls,j,ę. za, n.i e ru.c!n.01TIo:ś c i, rtlyLrne" ID-ra,z QFg,a.n 
pa:F!st wowy w!,aści.wy do st wieTd zan.ia kw a.lif ik.a.c jj, l'l.ai:J.y wt y 
i do w y dawania ze zwoleń na nabyde nierucflomośd r o Ltl:ttj; 
przez osob y prawne. Rozporządzenie to może uząleżni ć prze
nies.ienie wł'asD'Ości nieruchomośCi rornej , od przejęc ia prl..ez. 
naby.wcę ciążących ha nfe j długów z tytułu nad'ani.a' albo 
z tytułu s przed'aży przez p'a,ństwo. ' 

Arf. f6f. § 1. Obszar nabytej przez osoDę ,fizyczną n re 
ruchomości rofnej wraz z obszarem nieruchomości rorn e i sI a 
nowiącej już wla sn-o ść n abywcy fub wra z z oo'S '/,arem o cl'p o'
wiaclaJącym je~ro ud7.1a-ł owi we wspMwłasnoś'Ci ta'!i::ie'j' rrieru
chomQści nie mo'że przekraczać ptętnastn heklarów, a' j eŻ'e'H 
nieruchomość ze wzgl'ęmr na rodzaj' użytków' r olny ch ma c'h a 
rakter go'S,po'd'arstwa hod'gw lan'eg.o - d'wuc]lliesfu hektarów. 
W razie przekroczenia' \'-vymieni:o rre go obszaru n'a'd wyżka rr-ro Ź'e 
być przejęta- na wła's.nó'Ść Państwa bez 0d'szkod'ow a'ni'a', w s.~ if
nie wolnym od obciążeń, z wyjątkiem obci'ąi'e'ń: z' tyh1'ftr sJ1l'
ze'~'!1lośd grlll-nofowycful. 

§ 2. W ralZie nab-ycianieHICh 01laosd ro,J;F1ejl p.rzez jledne
go, m:a>l'żO>l'lKa. tilwzg:fędin.hil Silę f,ą€Z!lly ó,I}SZa:f FFi:eH~cl\'o:molŚci, H)'l:
nye:h s,ta-llowi'ą't\:ydll wfii-sność ooojga m'a,ł:żonlt; <i> w fnb> obs;7,a;r 
odr>Q>w~ad'CI'jąiCy ich HdziJał0wi: we ws'p6łwl'if.snośei,. 

§ 3. Rozp0ną:dzende' Ra'l1l;y MflJ1 ,i'słfÓW O'K:reś.JljJ OF§JiiHl plifl~' 

s1:wowy wła'ś€i\y\w do' przejmowania nadwyżki. o-bsza'rlil' n a 
wlasno,M P~ńs:t:wat onz za;sacl,Y' przej'I>l1~Wid!l'\,j,(ł i try1J. p'OstiEtP'0" 
waml'if w ~ych, SliJ;Fawach. 

, Art., 162. Jeże-li l1liłbywcą\ n'reru caomO'Śtrl, rołiH;~'i test mał:./ 
żonek. lub. zstę,pny zbywcy albo jeżeU na-bywd\joą, wspólni e 
zstępny zbywcy i j,eg.o m'a.!żonek" zamiast n.0ttJ1l! obs7a.rowycb ' 
0kLeślonych, wartyknie poprzedza;:tąc ym stosuje. si.ę T.l.Ormy 
ohszaFowe, klór,e według" pX'zepisów o p.rze~wwa,c1zeni.u refor
iny 'rolnej stanowią górną grani.cę: o,J?S,Zanl, ni,er.lJlchom,ości. n}e, 
podlegaiącej p,rzejęciu przez Państwo na cele reformy rolnej. 

Art. 163. §, 1.. Jeżeli wsk.utek. p l<zeniesienia wlas,no ści 
'nieruchomości rolnej lub jej części miałby nastąpić podział 
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gospodarstwa rolnego, ,przeniesienie własrtości moż'enastąpić 
tylko wtedy: . 

l) gdy czę~ci utworLone' wskutek zbycia nieruchomości )ub 
jej części bądż same przez się, bądż ,vraz z nieruchómo
ściami stanowiącymi już własność nabywcy lub wraz 
z obszarem odpowiadającym jego udziałowi we współ
własności odpowiadają podstawowej normie obszarowej 
albo 

2) gdy nabywcą jest właściciel nieruchomości rolnej odpo
Wiadającej minimalne j normie obszarowej, a nabywana 
część nieruchomości ma wejść w skład gospodarstwa 
rolnego prowadzonego na nieruchomości nabywcy, 

.- a nadto: . 

a) pozostała częś'ć nieruchomOści ulegającej podziałowi 
odpowiada podstawowej , normie obsza rowej albo ' 

,,:.:b) ?bszat' tl'iertlchomoś~ i rolne j tiregając'e'j p'ód z,ialo\.vi]es t 
mnie jszy cid ' minimalnej ' normy obszaroweJ; albo' 

c) obszar ni eruchom'ości " tolnef ' u l egającej" pOdziałowi 
jes t mniejszy od podstawowej' normy obszarowej, lecz 
wskutek nabycia części tej nieruchomości łączny 

obsza r ni eruchon'lOŚci rolnej nabywcy będzie więks zy 
od obszaru nie ruchomości u1egającej podziałowi, albo 

d) obszar nieruchomo śc i rolnej ulegającej pódziałowi jest 
mniejszy od podstawowej normy obszarowej, lecz go
spodarstwo rolne zbywcy ulegnie likwidacji wskutek 
podz iału. 

§ 2. Jeżeli w skład gospodarstwa rolnego wchodzą d wie 
lub więcej nieruchomośc i, normy obszarowe, ,' zarówno pod- ' 
sta wowa, jak i minimalna, dotyczą wszystkich tych nieru
chomości łącznie. 

§ 3. Przy obliczaniu obszaru stosownie do przepisów pa
ragra fów poprzedzających tiwzg lędnia się zarówno nierucho
mośc i należące do wspólnego majątku małżonków, jak i nie
ru c!,lOmości . należące do odręhnego majątku .każdego z nich. 

" Nie dotyc zy _ to . wypadków, gdy .. nieruchomości te hie mogą 
stanowić całości gospodarczej. 

' Art. 164. Przepisów artykułu poprzedzająceg'o nie stosu
je się do przeniesienia własnośc i nieruchomości rolnej ,na 
r zecz Pańslwa, jak również do przeniesienia własności d z iał
ki hudow łan e j okresIohej stosownie do przepisów o te renach 

,budowlan ych na obszarach wsi albo stosownie do przepisów 
() planach zagospodarowania przestrzennego. ' , 

Art. 165. Rozporządzenie Rady Ministrów określi pod
stawowe i minimalne normy obszaro \ve gospodarstw rolnych 
oraz wamnki uznania gos po daf'stwa rolnego za ulegające 
likwidacji, jak również, organ państwowy, którego decyzja 
o zgodności zamierzon ego przeniesienia własności z obowią
zujący mi przepisami jest potrze bna do przeniesienia własno
ści nieruchomości. 

Art. 166. § 1. Zbyc ie przez współwłaścicie la nierucho-. 
mości rolnej ' udziału we współwłasności lub części tego 
udziału jest dopuszczalne tylko między współwłaścici~lami. 
Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel pro-

. wadzący jednocześnie gospodarstwo rolne zbywa swój udział 
we współwłasności wraz z tym gospod~l[stwem. 

§ 2. Przepisy o ograniczeniu >podziałlL~gospodarstw rol
nych w razie przeniesienia własności nieruchomości lub jej 
części stosuje się odpowiednio do zbycia przez właściciela 
nieruchomości rolnej ułamkowej części tej nieruchomości. 

Art. 167: Nieznaczne zmniejszenie obszarp gospodarstwa 
rolnego wynikające z zamiany nieruchomo'ści wchodzące j 
w jego skład na inną nieruchomość rolną nie jest uważane 
za podział tego gospodarstwa, j eżeli zamiana przyczynia się 

do poprawy ~ego struktury. 

Art. 168. Ograniczenia obrotu nieruchomościami, które 
nie są nieruchomościami rolnymi, określają odrębne prze
pisy. 

Art. 169. § 1. Je,iel i osotia nie uprawniona do rozporz,ą
dzania rzeczą ruchomą , zbywa rzecz i wydaje ją ,nabywcy; 
nabywca uzyskuje własność z chwilą obję~ ia rzeczy w po
siadanie, chyba że działa w złej wierze. 

§ 2. Jednakże gdy rzecz zgubiona, skradziona lub w in
ny sposób utracona przez właścicie la zostaje ' zbyta przed 
upływem lat trzech od chwili jej zgubienia, skradzenia lub 
utraty, nabywca może uzyskać własność dopiero z upływem 
powyższego trzyletniego terminu: Ogranicze nie to nie doty
czy pieniędzy i dokumentów na oka,zicie la ani rzeczy naby
tych na urzędowej licytacji publiczne j lub w toku ' postępo
wania egzekucyjnego. 

Art. 170. W razie prz.eniesfenia własności rzeczy ruchó- / 
mej, któr-a jest obciążona prawem, osoby trzeciej , prawo to 
wygasa z chwilą wydania rze,czy , nabywcy, .. chyba że, ten 
dZ,i,ala , w z łej wierze. Przepis paragrafu drug.iego prtykułu 
popn;edzająceg.o stosuje się odpowiednio. ' 

Ąrt. 171.. Przepisów d ochronie nabywcy w dobrej wie- , 
r ze nie stosuje się w ra zie zbyc ia rzepy ruchome j należącej 
do przedmiotów urządzenia trwałego państwowej jednostki 
organizacy jnej. 

' Rozd zia ł II 

Zasie<izenie 

Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej 
wła ścicielem na bywa własność, jeże li posiada nieruchomość 
nieprze rwanie od lat dziesięciu jako posiadacz samdistny, 
chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). 

§ 2. Po upływ ie lat dwudziestu posiadacz nieruchomości 
nahywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w zlej 
wierze. 

Art. 173. Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko 
które mu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie 
może sk ończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od 
uzyskania pełnoletności przet właściciela. 

Art. 174. Posiadacz rzeczy ruchomej nie będący . ,jej 
właścicielem nabywą własność, jeżeli posiada r;zecz nieprzer
wanie od lat trzech . jako posiadacz samoistny, chyba że 

pos iada w złej wierze. 
Art. 175. Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio 

przepisx o biegu przedawnienLa roszczeń. I ' 
Art. 176. § 1. J eżeli podczas biegu zasiedzenia nastą

piło przeniesienie posja/dania, obecny posiadacz może doli
czyć do czasu, przez ,który sam posiada: czas posiadania 
swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzy
skał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego po
siadania może być doliczony tyłko wtedy, gdy łącznie z cza
sem -posiadania obecn ego posiadacza wynosi przynajmniej 
lat dwadzieścia. 

, § 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wy
padku, gdy obecny posiadacz ~est spadkobiercą poprzedniego 
posiada cza . 

Art. 177. Przepisów o nabyciu własności przez zasie
dzenie nie stosuje się, j eże li nieruchomość jest przedmiotem 
własności państwowej. 

Art. 178._ Nie można nabyć przez zasiedzenie części nie
ruchomości roln ej, jeżeli według przepisów o ograniczeniu 
podziału gospodarstw rolnych zbycie tej części nie by ł o.by 
dopuszczalne. 

R o zd z i a ł III 

Inne wypadki nabycia l utraty ' własności 

Art. 179. § 1. Jeżeli nieruchomość jest przedmiott' m ' 
własności indywidualnej albo osobistej, właściciel może wy-
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zbyć się ~łasnośt::i Mzez to, że' się jej zrzekn'ie . ZrieC:len ie się 
WY1ńa 9a' : formy aktu notar,ialrtego: Do zrzeczenią się ' własnoś
ci nierucho'mosd potrzebna jes t zgoda , właściwego organu 
prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej. 

§ 2. Nieruchomość, której włas,ności wła ścicie l ~ię zrzekł, 

staje się własnością państwową. Skarb Państwa ponosi odo , 
powiedzialność z ni eruchomości za', je j obciążenia. Jeże li 
w chwili ' zrzeczenia się własności nieruchomości przysługi

wało Skarbowi Państwa w stosunku do niej ustawowe prawo 
pierwokupu, . odpowiedzialność taogranic7-a się do sumy, 
która 'należałaby się zrzekającemu w fazie wykonania prawa 
pierwokupu. 

Art. 180. Właściciel ' może wyzbyĆ się własności rzeczy 
ruchome'j przez to, że w tym ,zamiarze xzecz porzuci.. 

o', Art. ' 181. Włas'nok ruchomej rzeczy niczyjej rrabywa się , 
przez jej obję0ie w posiadanie . samoistne. 

Art. '182., ' § 1. Rój pszczół staje ' się niczyim, j.ezeli 
właściciel nie odszukał ' goCprzed upływem t rzech dni od dnia 
wyrojeOla. Właścicielowi. wolno -w pościgu za rojem wejść 
na cudzy grunt, powinien jednak naprawić wynikłą stąd 

szkodę. J ' 

§ 2. Jeżeli rój osiadł w' cudzym ulu nie zajętym, właś
·ciciel' może domagać się wyd'a:nia roju za zwrotem koszt.ów. 

§3. Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu ząjętym, staje się 
on własnością tego, czyją własnością był rój, który !iię w ulu 
znajd'Ował. Dotychczasowemu właścicielowi nie przysługuje 

w ,tym 'wypadku 1-oszczenię z tytułu bezpodsta~nego wzbo
gacenia. ' 

Art. 18,3; §, t. Kto znalazł rzeCz zgubioną, powinien nie
zwłocznie zawiadomić ' ó tym osobę uprawnioną do 'Odbioru 
rzeczy. Jeżeli znal9zcani€ wie, kto jest uprawniony do od: 
bioru rzeczy, altio jeżeli nie zna miejsCa zamieszkania osoby 
uprawni-onej, powinien niezwłocznie, zawiadomić o znalezie
niu właściwy or,!Ja~ państwowy. 

§ 2. Przepisy o rzeczd'ch znalezionych stosuje się og.po
wiednio do rzeCzy "porzuconych ' bez , .zamiaru wy.zbycia się 
własności. , jakrówIiiet do Z'wierżąt, ,kt.óre zabłąkały się lub ' 
uciekły. . 

Arł. 484 .. §i, ,1'. Pi'eniądze, papi:ery war;Łościowe; kosztow
nośd oraz rz;eczy ' mające wartość naukową lub artystyczną 
znalazc;a ' powinien ', oddać' 'niezwłocznie ,na ' ptzecho\yanfe wla;. 
ściwemu organowi państwowemu, inne zaś rzeczy' znalezio
ne -tylko na',żądanie tegoor~nu. ' 

§ 2. Jeżeli znalazca przechowuje rzecz u siebie, stosuje 
się odpowiednio przepisy- o 'nieodpłatnym :przechowaniu; 

Art. 185. RO'lporząg.zenie Rady Ministrów określi organy 
wląściwe do ' przechowywania rze~zy znalezi.onych i do po
szukiwania osób ,uprawnionych do' ich odbioru; zasady prze
chowywania tych rzeczy oraz sposób poszukiwania osób 
uprawnionych do odbioru, 

Art. 1'86. Znalazca, kfóry uczynił . zadoŚć swoim obo~ 
wiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dzie

' siątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił s we roszczenie naj póź
niej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do od" 
bioru. ' 

Art. 187. Pieniądze , - papiery wartosciowe, kosztowności 
, oraz tzęczy mające waTto'ść naukową lub artystyczną, ktqre 
nie zostaną przeż u,prawnioneg.o odebran.e w ciąyu roku od 
dnia wezwania go prL'eż właściwy ' orga n, a w razie niemoż
ności wezwani,a - w ciągu dwóch lat "'od ich znalezienia, 
stają się własno'Ściąpaństwową. Inne rzeczy ' stają się po 
upływie tych samych terminów ,własnośCią znalazcy, jeże li 
uc zynił on zadość swoim 'obowiązkom; j eżeli' rzeczy -są prze
chowywane przez oryan, państwowy;' znalazca moze je ode
brać za zwrotem kosztów. 

'Art. ' 188. Przepisów artykuł6w poprzeazających nie sto
suje się ,w razie zna lezienią rzec zy w budynku publ icznym 
albo . w innym' budynku l~b ' po.nlieszdeniu otwarl'ym dla pu-

", 

, bliczno.oki ani w razie znalezienia rzeczy w wago.nie / kolejó
wym, na statku lub ' innym środku transPo,rtu public.znego. , ' 
Znalazca obowiązany jest ' w ty<:h wypadkach oddać rzecz , 
zarządcy budynku lub pomieszczenia albo właściwemu za
rządcy Śfodków transpor.lu 'publicznego, a ten postąpi z. rze- " 
czą zgodnie z wła ściwymi. przepisami. ' 

'Art. 189. Jeżeli rzecz· mająca 7..na'czniejszą wartość ma: 
terialną albo wartość naukową lub ar,tystyczną została zna- , 
leziona ' w takich okolicznościach, że poszukiwanie właścicie- '; , 
la byłoby oczywiście bezcel.owe, znalazca obowiąz'any je9t 
odcl·ać rzecz właściwemu organowi państwowemu. Rzecz zna
leziona staje się własnośc ią pa~stwową, a -znalil.zcy , na]ety 
się odpowi~dnie wynagrodzenie. ' 

Art. 190. Upraw.nio.ny do. pobierania pożytków ,.Q.,atu.ral" 
nych~zeczy n'ab.yw~ ich wtasno~ć przez ,Odłączenie iCh od , 
rzeczy. . o • 

Art. 191. Własność , nier\lchómośd rQ:?ciąga się na nec!. 
ruchomą, .która ' zost<lła połączoI).a . z , nieruchomością w taki 
sposób, ze stała się jej częścią składową. 

Art. f92. § L Ten, kto I wytworzył . n'ową" rzecz . ruchol1~,4 
z cudzychmateriałów. staje się jej wł.aścicielem, jeżeli war
tość nakładu pracy: jest większa od wartośd maler.iałów. 

§ 2. Jeżeli przetworzenie rzeczy było. dokonane w złej 
wier,ze albo . jeże!.i wartość materiałów jest . wię,ksza od war": 
tości nakł'adu pracy, rzecz wytworzona staje -s.ięwłasnością 
właściciela materiałów. ' 

Art. 193.§ 1. Jeżeli rze.czy ruchome zostały połączone 
lub pomie~zane w taki .sposób, że przywrócenie, stauuPD: ' 
przedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub 
kosztami, dotychczasowi ' -właśddelestają się ' współw'łaśdcie- , 
lam! całości. Udziały we współwłasności oznacza się wedł'ug 
stosunk u wartości rzeczy połącz'Onych lub pomieszanych. , 

§ 2. Jednakże gdy jedna z rzeczy Pohlczonych ma wa,r
tość znaczni,e większ'ą aniżeli pozostałe, rzeczy mniejszej ' 
wartości stają się jej częściami składowymi. ' 

Ar:t. 194; Pr.zepisy oprzeŁwo'rzeniu, połączeniu i pomie
szaniu me uchybiają przepisom o' ' obowiązku napr.awienis 
szkody ani przepisom '.o .!>ezpoqslawnym wzbogaceniu. 

~ D z I a l, IV. WSPOLWLASŃOSC I. 

• . ". > ' t 

Art. 195. Własność tej samej r;zeczy' może Pfzysługiwac 
niepodzielnie kilku osobom współwłasność). 

Art. 196. § 1. Współwłasność jest albo wspólwłasnośc}ą 
w częściach. ułamkowych, albo współwłasnością 'łączną. .," 

§ 2. Wsp6łwłasność łączną regulują przepIsy dotyczące 
stosu-uków, z których ona wynika. Do, współwłasn ości w czę
ściach ułamkowych stosuJe ,się " przepisy niniejszeg.o dz ia'lu. . 

A~t. 197. Domniemywa się, że udziały współwłaścicieli ' 
są równe. 

Art. 198. Każdy ze wśpółwłaśeicieH może 'rozporząd'zać 
swoim udziałem bez , zgody" pozostałych współwłaściciel i. ' 

Art. 199. Dó rozporządzariia rzeczą wśpólną oraz do. 
innych czynności, które przektaczają zakres zwykłego ia
rządu,' po-trzebna jest zgoda wszyslkich współwłaścicieli. 
W braku takiej zgody współwł!lściciele, których udzi~ły wy- . 
noszą co najmniej połowę, mog'ą żądać ' rozstrzygnięcia przez 
sąd : który orzekn'ie maj,fć nra względzie cel zainiei-7;onej ' czyń~ 
ności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. . 

,Art. 200. Każdy ze współwłąśdCi~eli j~st obówiązany. do ' 
współdztiałania w zarzcjdżie ;r.zeczą wspólną. 

. Art. 201. Do czynności zwykłego zarządu rzęczą wspÓl
ną potrzebna jest zgoda większośc i współwłaścicieli. W bra. 
ku takliej zgody każdy ze współwłaścicielj może żądaćl,lpo~' 
ważnienIa .sądowego do dokonania czy'nności. 

, Art. ' 202:' Jeżeli większość współw,ła ścicieU 'poslanawia 
dokonać czynności rażąco sprzecznej .z zasadaini prawidło'" 
wegozarzą<iu rzec zą wspólną, każdy ' z pozostałych w~pół
wfaścicielimoże żądać rozstrzygn.ięcia prze~ sąd. 

f •. ~ 
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"~":'»'~~' ,! ... _,~:;'" ,!,,,,;;::~; .. _i?"';'I·' At;t;.-.",2Q.3. ~." Kaid'y~~. :, .z:,e ł~~-wsflOJw-la·śGieieJi~ - .nłOŻ.e ~_ wystą:pić ~~ dO' · ""·· ,,ws'p.ółwłaśoi€ie-li, ;" k ,tóry :d-aje ' najle:psz'ą~;"~ ~r~Y'aranc'J~ '. na,leiyłeg~ ~._, 
." są<;lu ,o wyznacz.ellię:. zarządcy, ',jeżeli nie , trwżna,·uzyskaó zgo-, : .. prowadzenia gospodarstwa.rolnego. 

, . ' ,<.;, ,.~,Jly w.ięk!;iwśct. ws'półwJaśqcieli ...., . istotnych , sp~awach d'Oty- § 3. Przepisy ' para-grafów poprzedzających stosuje się 
. , . c,zących,.z;wykieg,o za·rządu .. alb,o jeżeli większośĆ współwla~ odpowiednio. w Wypad,ku, gdy nieruchOlm>ść rolna, może , być 

J .. , ścicieli narUSZa .z.asapy prawidłowego . zarządu ' lub krzywdzi podzielona, ale liczba wydzielonych .części jest mn·iejs.za ,od 
." mniejszość. .. . liczby współwłąścicieli uprawnionych do otrzymania gospo· 

, Art. 20~. Większość WspQlwłaścicieli oblicza się według darstwa. 
wielkości udziałów: Art. 215. Zniesie nią' współwłasności nieruchomości roI· 

A~t . . 205; Wspóhy;łę:Ściciel ,. spraw:ujący . zarząd rzeczą . nej może żądać takie organ państwowy oznaczQny w.rozpo· 
· wspólną · może żąda[ód pozóstałych wspó~.wtaścicieli wyna- rządzeniu Rady Ministr,ów. 

" grodzenia odpowiadającego u~sadnionemu nakładowi jego Art. 216 . . § 1. Współwłaśt::iciel, któremu wskutek znie· 
pracy. sienia współwłasności przypada nieruchomość , rolna, obowią-

Art. 206: Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do zany jest do spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli, 
Współp'osiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania, z niej jeżeli w chwili zniesienia współwłasności ci współwłaścide'!e: 
w takim zakresie, jaki ' daje się po'godzić ie w~pÓłposiada-, 1) pracują w jakimkolwiek gospodarstwie rolnYIll albo 

"uiem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych wspólwla- 2) bądż są małoletni, bądź też pobierają naukę- zaw9du lub 
'ścicieli. " '. '. . ucz~szczają do sZk,ół, albo 

Art. 207. " Pożytki ' i 'inne prżythody z rzeczy' wspó'inej 3) są trwal.eniezdolni d>o pracy. 
· t przypadają współwłaścicielom w stosunku do ,wielkości § 2.Powyższęg'9 ograniczenia obowiązku spłat -nie sto-

udziałów; w . takim samym stosliriku współwłaściCIele pono- sllje 'się do spłat na rzecz mąłżonka w razie zniesienia współ-
· szą wydatki i cięiary związane z rzeczą wspólną. własnośoi nieruchomości rolnej, kJóra . stpsownie do przepi· 

. Art. 208. - Kaidy ze współwłaścicieli nie sprawujących sów kode)<.su rodzimnego i opiekuńczego należy do wspólnego .~ 
zarządu rZeczą wspólną może. żądać w odpowiednic;h terrni" majątku małżonk0w. . . 

" nach racn~llkui. :zmządu. . " . ' § 3: Oszacowanie_ nieruchomoścL rolnej w celu ustale-
, Art. 209. Każdy ' ze współwłaścicieli może wykonywać nia wartości udziałów współwłaścicieli przeprowad.za się we~ 

wszelkie czynności 'i dochodzić wszelkich roszczeń, które . dług przepisówdoty<?zących sprzedaży państwowych nieru. , 
zmierzają do zachowania wspólnego. prawa. chomościrolnych. 

Art. 210. Każdy ze współwłaśdcieli mbże żądać 2;uiesie- ' Art. 217. Jeżeli w chwili zniesienia współwłasnośCi źa· 
nia ;spółwłąsnosci. ·· Uprawnienie ' to mQźe być wyłączone den ze współwłaścicieli . nie ,odpowiada warunkom przewi· 
przez czynność 'prawną na czas nie' dłuzszy niż lat 'Pięć. Jed- dzianym dlaoŁrzymania nietuchomości rolnej w drodze znie
nakże w ostatnim . roku przed _ upływem .zastrzeżonego teT- sienia wsp'ółwlasności , a współwłaściciele nie porozumieli się 

-' 'nlinu dopuszczalne" -Jest ' jego przedłużenie na- d/alsze lat "pięć; co do sprzedaży -tej l).h~ruchomosci osobie mającej kwąlifl-
przedłużenie nlożna ponowić. kacje do jej nabycia, nieruchomość będzie sprzedana sto-o 

Art. 211. Każdy ze wspÓłWłaścicieli fuoże żądać, ażeby . sbwnie do przepisów kodeksu postępowania cyw·ilnego. W 
~'/ . znie-sienie współwł~sności nastą.pilo przez podział 'rzeczy wypadku ' takim Skarbowi Państwa przysł\!,g'uje praw'ó pier· 

wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami wokupu. . _ 

; "'. 

u~lawy · hi!>. ze społecznó-gosPoda~zym przeznaczeniem rze- Art. 218. Roźperządzenie Rady Ministrów okre~li wa-
czy albo ' że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub . runki uznania' pracy w gospodarstwie rolnYIP za wykony· 
znaczne zmniejszenie jej wa'rtości. . waną nie·przerw~.nie co · najmniej od toku, wypadki, ·w~. któ-

Art. 2t2. § 1. ,Jeżeli zl1iesienie v:spółwłasności następu- rych pobieranie nauki za wodu lub uczęszcźanie do . szkół 
je na mocy . órzeczenja sądu, wartość poszczególnych uązia- uprawnia do otriymania spłaty z tytułu ~niesieni a ' współ
łów moie być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy pO- . własności, oraz zasady i tryb stwierdzania trwałej nieidol-
'dziale gruntu .. sąd może obciążyćposzcżególne części potrzeb- ności do pracy. 
Dymi służebnościami gruntowymi. . - Art. 219. Ograniczeń dotyczących zni~sienia współwłas~ 

. § 2. Rzecz, która nie daje się podzielić; może być przy- ności nieruchomości rolnej przez podział między współwła
znana stosownie do okoHczności jednemli ze wspÓłwł~ścicieli . ścicieli nie stosuje się do wkładów gruntowych stanowiących 

· z obowiązkiem spłaty . ' pozostałych albo sprzedana stOSOwnie współwłasność członków rolrriczej spółdzięlni produkcyjnej, 
do -przepisów kodeksu postępowania cywilnego. jeżeli zniesienie współwłasności tych wkładów następuje 

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd , ozna- wskutek likwidacji spółdzielni albo wskutek wystąpienia 
- czy termin i spos'ób' ich uiszczenia, wysokość odsefek,' a w ra- członka spółdzielni. 

zie potrzeby t.akże sposób ich zabezpieczenia. W, razie roz- Art. 220. Roszczenie o żniesienie współwłasnośCi nie 
łożenia dopłat. i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie 

ulega przedawnieniu. 
"m'ogą łącznie przekraczać lat dzie-s,ięciu. 

Art. 221. Czynności prawne określające zarząd i sposób 
Art. 213. Zniesiehie współwłasności nieruchomości rol- korzystania z rzeczy wspólnej albo wyłączające uprawnienie . 

nej przez podział między współw.łaścicieli może nastąpić tyl- do zniesienia współwłasności odnoszą skutek także wzglę-
k.o z zachowaniem przepisów dotyczących po~z.iału takiej . l b 

dem n91,:>ywcy ud,ział~/ jeżeli naQywca Q nic.hwied:ua./p " 
v lli.eruchomóś€i ·w fazie ~przeni.esienia własności. -' 'z Jatw:9ś.cią mĆ)głsię dowiedz-ieĆ. 'lo samo dotyczy wypad~:u, 

Art. 214. § L , Jeżeli zniesienie współwłasności nieru- gdy sposgb korzystania z rzecży żostał ustalony w orzecze-
' chomośd -rolnej przez podział między '. współwłaścicieli nie . niu sądowym. . 
je.st dopuszczalne, własność nieruchomości ' będzie przyznana 

· temu ze współwłaścicieli, który ' pracuje nieprzerwanie co 
najmniej od roku w gospódarst\vie rolnym obejmującym.; tę 
nieruchomość. ' 

§ 2. JeżeU kilku współwłaścicielhpracuje nieprzerwanie 
co najmniej od roku w gospodarstwie rolnym, 'w którego 
skład wchodzi nieruchomość stanowiąca prz~dmiot współ
własności, wlasnośćnieruchomości będzie przyznana t.emu 
z nich, na · którego wyrażą zgodę wszysc y współwłaściciele; 

w braku takiej zgody sąd przyzna nieruchomość temu ' ze 

D zł a ł V. OCHRONAWŁASNOSCl 

Art. 222. § 1. Właścićier- może żądać od osoby, która 
włada faktycznie jego_ rzeczą, azeby rzecz została mu wyda
na; chyba że osobie tej przysł\łguje skuteczne względem 
właściciela uprawnie,ńie do władanita rzeczą. 

§ 2. Przeciwko osobie, która ' narusza własność w inny 
sposób ani±eli przez pozbawienie właściciela faktycznego 
władztwa nad rzec z ą, przysługuje właścicielowi 'roszczenie 

A 
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o przywrócenie slanu z~odn.ego r praw·em .L Q raniechanie 
naruszeń, 

, Art. 223. § 1. Roszczenia w-łatściciela przewidziane w ar
tykule poprzedzającym nie ulegają przedawnieniu, jeżeli do
tycZ'ą ni:ertlchomośct. 

§ 2. Ros,zczeni.e właściciela· Q wydanie' rzeczy ruchomej 
ll,ie ulega przedawnreniu, je'żeli wyni:ka T. wtasności państwo
wej, at pr~-y:sług uje przeciwko osobie fizycznej lub- osobie 
prawnej nie będącej jednostką gospodarki! uspołenni:o nej. 

§. 3. ilV stosunkach luiędzy jednostkami gospodarki 
uspoJe€Znio.nej, które podleyają państwowemu arbItrażowi 
gospodarczemu, roszczenie o \vydanie' rzeczy ru.chpmej sta
nowiącej przedmiot urządzenia trwałego przedawnia się 

Z' upływem Jat dzFesfędu. -
Arf. 22'.t. ' § 1': ' Samoistny po"siadaq w dobrej wierze 

Dre jest . obowiązany . dOwynagTodzenia za korzystanie z rze
czy r nie jest odpowiedzialny ani za jej ' zużycie; ani za jej 
pogorszenie lub utrat ę. , Nabywa własnóśćP9zytków natu
Tlttnych, które zostały od rzeczy odłączone' w czasie· iego 
posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, Jeżeli 
stały się w tym czasie wymagalne·, 

§. 2. Jednakże od chwili, w której" samo'istny posiadacz 
w dobrej wierze dowiedz iał się o wytoczeniu przeciwko !,lie
mu powództwa o wydan-i'e rz'eczy, lest on obowiązany do 
wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy r jest odp.owiedczialny 
za jej zużycie; pogorszenie lub utratę, chyba że pog.orszenia. 
lub utrata nastąpiła bez j~go winy. Obowiązany j,est zwrócić 
po.brane od powyższej cJiwili pożytki, których nie· zużył, jaK 
również- uiścić wartość tych. które zużyL 

Art. 22S-~ Ollowiązk:i samoistnego po,siadacza w złej wie
rze względem właściciela są takie same- ja'k ooowi.ą:z,ki s.a
.moistnego posiadacza w dobrej wierze od chwili, w której 
ten dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powódz
twa o wydanie rzeczy. Jednakże samoistny posiadacz w złej 
wierze obowiązany jest nadto zwrócić wartość pożytków, . 

których z powrxluz-łej gospodarki nie uzyskał, oraz jest od
pevviedziaJny za' pogorszenie i utratę rzeczy, chyba że. rzecz 
uległaby pogorszeniu lub 'utracie także wtedy,' gdyby znaj
do-wała się vi-pO'si:ad'aniu uprawnionego. 

_ Art. 116.. § i. Samoistny pqsiadacz w dobrej wie.rze 
może żądać żwrotu nakładów koniecznych o tyle , o ile nre 
mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał ' z rzeczy. Zwro
tu innych nakładów może żądać ' 0 tyle , o Ue zwiększ.ają war-

' tość rze€zy w chwili jej wydania właścicielowi. Jednakże 
gdy nakłady zostały dokonane po chwilr, w której samois-tny 
posiacfacz w dolnej wierze cfowiedział się o wytoczeniu 
przeciwko niemu powództwa o wyda nie rzeczy, może on 
. żądać zwrotu Jedynie nakładów koniecznych. 

§ 2. Samoistny posiadacz w złej wierze może żądać 

jed-ynie- zwrotu nakład ów koniecznych, i to tylko o tyle, o ile 
właściciel- wzbogaciłby się 'bezpodstawnie jego kosztem. 

Art. 2T1. § 1. Samoistny posiadacz może, przywracając 
stan ' poprzedni, zabrać przedmioty, które połączylz rzeczą, 

chociaźby stały się jej częściami skŁadowymi. 
. ł 7· Jednakże gdy połączenia dokonał samoistny posia
. dad w złej wierze albo emolstn.Yposliidacz w dobrej wierze 

po chwili; w której" dOwiedziliłsię o w,ytoC'ienlu przeciwko 
ll,h!iID.u p.0,w6dztwa o wy dan:fe:rzeczy, w Ia'śddeF -może przy
łączone przedmioty za-trzymać, 2wracają.c sarnol stn'aiini pOll'jia~ 
da,ezewi ich wlI<rtość Jko-szt .robodmy (tIbo surn~ od p<? wla
dającą zwięks,zeniu wartości rzeczy, 

Art. 228_ Przepisy O'kcaŚ'laJlłce prawLl i obowl"zki sa
moistnego posiada.cza w rlobl'eJ wterze od chwllf, w której 
dowiedział się on () wy~oczanl·u . przsdwko nfemu powództw(l 
o w -ydanie rzeczy. stosuje. sltł takŻ. w wypadku, gdy sa
moistny posiadacz rzeczy będącej przedmiotem własności 

państwowej został wezwany przez wlaśc!wy. orga,n państwo
wy do w.ydama f:l,ec:t:Y, 

Art. 229. § 1. Roszczenia właściciela' przec:~wko ' samo
istnemu posiadaczowi o ' wynag.rodzenie za korzystanie z rZ.e
r;.zy, Q zwrot pożytków lub o zapłatę. ich wa,rtośCi, jak rów
nież roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia 
rzeczy przedawniają się- z upływem roku od dnia zwrotu 
rzeczy. To samo dotyczy roszczeń samoistnego posiadacza 
przeciwk9 wtaścicielowi O' zwrot nakładów na rzecz. 

, § 2. Jednakże gdy roszczenie przysługuje jedno·stce gio

spodarki uspołecznionej, termin przedawnienia wynosi Lat 
pięć. 

Art. 230. Przepisy dotycząee mszczeń właściciela prze
ciwko samo'Istnemu p osiadaczowi Ci) wyna'g,rodz'enie za. korzy
staITle z rzeczy, Q zwrot pożytk.ów łub o . zapłą.tę icb --war
tości oaz o nap.mwienre szkody z powodu pogorszenia, fub 

. un",ty rzeczy, . jak równięż przepisy dotyczące- roszczeń sa
~O'is.tnego ,pGs~ad:acza o zwrot nakładów na rz-ecz, ,s tosu-je 
SH~ odpowled-lllo €lo s~osunk1:,l . między wlaściciel'em ,rzeczy 
ci: pOsiadaczem . za·leinym, Q' ,ile .rpJiepisów reguł.ującyth 
ten sto5\'l!l.ek nie- wynika; nic innegn, 

Art. 231. § 1. Samoistny posiadacz gruntu 'w dObrej 
wierze, który wzniósł- na· powferzchn~ lub pod powierzchnią, 
gruntu budynek lub ' inn~ urządzenie o wartoścf przenoszącej 
znaczn.ie wartość zitję-fej Da ten cel dzia-lki, może' żądać, 'aby. 
właściciel p.rzeniósł 1'1.!ł niego wrasrrosć z'aJętej działki t a od
powiec1nim wynagrodzeniem. 

§ 2. Właśdere·ł grunt u, na którym wzniesiono bud yne'k: 
lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie war
tO'ść zajętej na ten cet działki, może żądać, aby ten, ·kl9 
wznfósł budynek lub inne urządzenie,habył' od niego wła,s- . 
ność działki za odpowiednim wynagrodz.eniem, 

§ 3. Jeżeli wznies,ienie budYEłku lub innego lIfząd./',eara 
nć!' gruncie stanowiącym p'rzedmiot wlasno . ..';ci państwowej 
zostało dokonane przez samoistnego pos'iaclacza b.~·dą(:e90 
osobą fizyczną, Skarb Pańslwa może w~dług. swego wyhor-u· 
arbo oddać ten ,gnmt w uży tkowanie wieczyste , albO' nabyć 
budynek lub inne urządzenie za ceaę odp,Q,wiada-jącą mInko-
cfowanfu w wypadku wywłaszczenia. . 

. , 
Ty t. u.ł 1I~ UZYTIiGWANIE WlEC~,YSTĘ 

Art. 232. § 1, Gnmt,,_ stanowiące wrasność' pa,ństw t!wą 
a położone w gra.nicach aclminis,tracyjn.ych miast łuh ósiellli 
oraz grunty państwowe położone poza ty mi ' granicami, le cz 
włączone do planu zago.spodarowania przes.lrzennego mi,a$ta 
łub osieclla iprzekal ane do realizacji zacła;ń Je'go gospo(tarki 
(tereny państwowe ) , mogą być oddawane w uiytko.wanie 
wieczyste osobom fizycznYm. jak równi.eż. s póldlrelniom b.u 
downictwa mieszkaniowego i innym osobom pra w oym ók.re-
ślonym w przepisach szczeg.óln ych. -

§ 2.W wyparlkach pr2ewidz·ian:ych w plZepisa,ch SZCLe
gólnych prze€lmi.otem użytkowania. wieczystego mogą być 
także inne grunty pańs,twowe~ . 

Art. 233. W granicacf1, określonych przez ustawy 'i za
sady współżyci'a- społecznego ora-z przez' umowę .0 octdatlle 
terenu pa'J1.stwoweg:o w , użytkowaniewi"eczys l e, uż)'lko"\,vni k 

m(i)że- korZY$tać Z terenu 7; .wyłączeniem innych·.:osób, W tych 
samych grankach użytkownik . wieczysty mote sw-Oim pra~ 
wern rozporzqdzać. 

Art. · 234; Do.odda.nia, terenu państwowegO' w użytko,wa
nJe wieczyste stosuje się, odpowiednio przepisy o przeniesie
niu wł'asnośct nfe'ruchomośGi. 

Art. 23.5. ~ 1. Budynki i inne ur~ądzenia wl!nies·jóne na 
terenie. p!tl~stwowym. prz&~ wieczysteg,o uiytko.wnika. stanu
wlą jeg.o WłBlłElOŚĆ, To samo dotyczy budynków i in-11)1c h 
urządze ń., które wieczysty użytko.wnik nabył z€!,0dni.e. z wła
sciwymi przepisami prżyzawBrc!u umowy o oddaoie·' terenu 
w użytkowanlti1 wl"czy~l6. 

. r 
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§ 2. Przy~lugująca wieczystemu użytkownikowi włas
ność budynkÓw i urzcłd'zeń na użytkowanym terenie jest pra
wem związanyim z użytkowaniem wieczystym. 

Art. 236. I§ 1. Oddanie terenu pa~stw.o~e~o .w .użyt~o
waniewieczy$te następuje na okres dZlewlęcdzleSlęClU dZle
"";. ęciu lal. W 'wypadkach wyjątko.wych, gdy cel gospodarczy 
u żv tkowania WieczysterIo nie wymaga oddania , terenu na 
d zie więćdziesiąt dz i ewięć lat, dopuszczalne jest oddanie te
renu na okres krótszy, co ' najmniej jednak na lat czter
d z ieści. 

§ 2. W ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem za
strzeżonego w umowie terminu wieczysty użytkownik może 
Ż'l dać jego przedłużenia na dalszy okres od czterdziestu do 
dziewięćdzies'i:ęciu Elziewięciu lat; jednakże wi.eczysty użyt
k ownik może i wcześ nie j wystąpić z takim żądaniem, j eże li 

-..:..: , ' . 
okres am0rtyzac ji; zamierz,Ó'nyc:h na 'użytkowanym terellle 
nakładów jest zna'cznie · dłuższy ani-ż$l·i · czas, który po,zostaje 
do u pływu za:strzeżonego w umowie terminu. Odlllowa prze
dłuie nia Jest 'ctopuszczalna tylko ze względu na ważny inte
res społeczny. 

§ 3. Umowa o ' prze dłużenie wieczystego użytkowania 
powinna być zawarta w formie aktu notarialnego . 

Art. 237. Do przeniesienia użytkowania wieczysterIo sto
su je się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nie
ru ch omości. 

Art. 238~ ,Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwa
~ nia, swego prawa opłatę roczną'. 

Art. 239. I § 1. Sposób korzystania z terenu państwowe
go przez wieczystego ·u żytkownika powinien być określony 

w umowie. 
§ 2. Jeżeii oddanie terenu w u żytkowanie wieczyste na

s tępuje w celu wzniesienia na gruncie budynków lub innych 
\J r ządzeń, umqwa powinna określać: 

1) termin rozpoczęci a i zakończenia robót; 
2) rodzaj budynków lllb urząd zeń oraz Obowiązek ich utrzy-

mywania'W należytym stanie; . 
- 3) warunki i, termin odbudowy w razie ' zniszczenia albo roz

biórki budynków (lub urządzeń wczasie ' trwania użytko- ' 
wania wieczystego; 

4) wynagrodZfmie należnewieczyśtemu llżytko\.vnikowLźa 

budynki lub urządzen ia istniej ące na terenie w dniu 'Wy
gaśnięcia , użytkowania wieczystego. 
Art. 240. Umowa o oddanie terenu państwowego w u żyt

kowanie wieczy.ste może ul ec -rozwiązaniu przed u pływem 

Jkreślonego w nie j terminu, j eże li wieczysty użytkownik ko
rzys ta z terenu w s posób oczyw iście sprzeczny z jego prze
znaczeniem ()kreś lonym w umowie, w szczególności jeieli 
wbrew umowie użytkownik nie wzniósł określonych w nie j 
budynków lub urządzeń . " 

Art. 241. , Wraz z wygaśnięciem użytkowania wieczys te
go wygasają ustanowione na nim obciążenia. 

Art. 242. W razie wygaśni ęc i'a użytkowania wieczystego 
należy się użytkownikowi ustalone w umowie wynagrodze
nie' za wzniesione przez niego lub nabyte na własność bu
dynki i inne' urządzenia istniejące w dniu zwrotu użytkowa
nego terenu. , W braku , umownego ustalenia tego ,wynanro
dzenia należy się wyn agrod zenie w wysokości jedne j czwar
tej części wartości budynków i innych urządz€ń i stnie jącycjl 

w ' dniu zwwtu UżytkowanerIo 'terenu. Za budy nki lub urzą

dzenia wnliesio,rie wbrew postanowieniom umowy wynagr07 
dzenie się nie: n~leży; wieczysty użytkownik obowiązany jest' 
na żądanie ddłączyć je od gruntu, przywracając teren do 
stanu poprzedniego. " 

Art. 243. ' Roszczenie przeciwko wieczystemu użytkow- , 
nikowi o naprawienie- szkód wynikłych z niewlaściwego ko-

, rzystania z terenu państwowego, jak rówmeż roszcźenie wie
czystego użytkownika o wynagrodzenie za budynki i urzą

dzenia istn~ejące w dniu zwrotu użytkowanego terenu prze
dawniają się z upływem lat trzech od tej daty. 

T y t u ł III. PRA W A RZECZOWE OGRANICZONE. 

D z I al I. PRZEPISY OGOLNE 

Art. 244. § 1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: 

użytkowanie. służebność, zastaw, spółd zielcze prawo do lo
kaJu w spółdzie lniach budowlano-mieszkaniowych i hipoteka. 

§ 2. Spółdz ie lc ze prawo do lokalu i hipo tekę regulują 
odrębne prze pisy. 

Art. 245. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie prze
widzianych, do ustanowienia ograniczoneg,o ' prawa rzeCzowe
go stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu włas
ności. 

§ 2. J ednakże ,do ustanowienia ' ograniczonego prawa 
rzeczowego na nieruchomości nie stosuje się przepisów o nfe
dopuszcźa lpości warunku lub terminu. Forńla aktu notarial
nego jest potrzebna tylko dla oświadczenia' właściciela, któ
ry prawo us ta nawia . 

Art. 246. Jeżeli uprawniony zrzeka się ograniczonego
prawa rzeczowego, prawo to wygasa. Oświadczenie o zrr,e- , 
czeniu si ę prawa powinno być z łożone wlaścicietowi rzeczy 
obciążonej. 

, Art. 247. Ograniczone prawo rzeczowe , wygasa, j eże li ' 
przejdzie na 'właściciela-rzeczy obc iążon e j albo jezeli ten, ko
mu prawo tak ie przysługuj e , nab ędzie własność rzeczy obcią
żonej. 

Art. 248. § 1. Do zmiany treści ograniczonego prawą 
rzeczowego potrzebna jest ul110iva między uprawnionym, 
a właścicielem rzeczy obciążonej. ' , 

§ 2. Jeże li zmiana treści pra wa dotyka praw osoby tr7.e
ciej, do zm iany po trzebna jest zgoąa tej osoby. Oświadc z~ nie
osoby trzecie j powinno być złożone jednej ze stron. 

Art. 249. § 1. J eże li kilka ograniczonych praw rzecz o
wych obciąża tę samą rzecz, prawo powstałe później nie
może być wykonywane z uszczerbkiem dla prawa po wstałe-
go wcześniej ( pi erwszeństwo ). ' , -

§ 2. , Przepis powyższy 'nie uchybia przepisom, które
okr,e ś lają pierwszeństwo w sposób odmienny. 

Art.2s"O. § 1. Pierwszeństwo ograniczonych praw rze-
czowych może być zmienione. Zmiana ni e narusza praw ma
jących pierwszelistwo niższe aniżeli prawo ustępuj ące pierw
szeńslwa. a wyższe aniże li pra wo, które uzyskuje p'ierwszeń
stwo ust ępuj ącego prawa. 

§ 2. Do zmia ny pierwszeństwa praw rzeczowych 'ogra
niczonyc h po trzebna jest umowa międ zy tym, czyje prawo 
ma ustąpi ć pierwsze li s twa, a tym, czyje prawo ma uzyskać 
pierwszeńst wo u s tępującego prawa. 

§ 3. Zmiana pierwszeństwa staje się bezskuteczna 
z chwilą wygaśnięcia prawa, które ustąpiło pierwszeńs twa. 

Art. 251. Do och ron y praw rzee:zowych ograniczonych 
stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności. 

J) z I a I 11. UZYTKOWANIE 

Rozdział I. l 
Przepisy ogólne 

Art. 252. Rzecz można obciążyć prawem do jej używa~ , 

nia i do pobierania jej pożytków (użytkowślnie). 
Art. 253. § 1. ' Zakres użytkowania można ograniczyć 

przez wyłączenie oznaczonych pożytków rzeczy. 
§ 2. Wykonywanie użytkowi'lnia nieruchgmości można 

ograniczyć do jej oznaczonej części. 
Art. 254. Użytkowanie j~st niezbywalne. 
Art. 255. Użytkowanie wygasa wskutek niewykonywa-

nia przez lat dziesięć . , 
Art. 256. Użytkownik powinien wykonywać swoje pra

wo zgodnie z wymaganiami prawidłowej ' gospodarki. ' 
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Art. 257. .§l. ... ~eżeH użytkowanie 9gejm\,lje ' określony 
zęspół 'środkow produkcji, u'żytkownik rUoie w grankach pra
widłowej gospodark(,za .s'tępo'wać ,poszczególne składniki in
nymi. VV'lączone w ten sposÓb składniki . stają się własnością 
właściciela \lżytkowaneg.o zespołu środków produkcji : 

. § 2. 'Jeżeli użytkow.any zespół środków produkcji ,ma 
być zw.rócony według oszacowania, użytkownik ' nabywa 
własn~ść (jego poszczególnych składników z chwilą, gdy za
stały mu wydane; po ustaniu użytkowania obowiązany ·jest 

'zwrócić zespól tego . samego rodzaju i ~ej samej wartości, 
chyba że inacze j zastrzeżono : " 

Art. : 258. W · stosunkach wzajemnych między użytkowni
kiem a ' właścicielem użytkownik ponosi c'i~żary, które zgod

" ' nie .· z wymaganiarni- .'prawidł.owe} . gospodarki powiriny 'być 
pokryw aue ?:pożytków rzeczy. . . 

Art. 259: , · Właściciel nie .ma obowiązku- ,czynić nakładów 

na rzecz · obciąż·oną użytkowanieIltJeżeli takie n~klady po
" czYl1-ił, może od użytk ownika ' 'żądać ich zwrotu według prze'" . 

pisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. '" 
Art. 260. . § h Użytkownik obowiązany jest 41okonywać 

napra'w i innych nakładów ' związanych ze zwykłym korzy~ 
staniem z rzeczy. O potrzebie innych napraw i nakładów' po
winien ~iezwłocznie zawiadQrriić właścioiela ·i zezwoliGmu 

' na dok,onanie pqtrzebnych ' robót. 
§ 2, Jeżeli użytkownik poczynił nakłady, do których 

nie był obowiązany, stosuje się odpowiednio 'przepisy o pro-
wadzeniu cudzych spraw bez zlecenia. ' 

Art. 261. Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko · użyt
kow~ikowi roszczeń dotyczących własności rzeczy, użytkow
nik. powinien niezwłocznie ząwiadomić o tym właściciela ~ 

.Art. 262. Po wygaśnięciu użytkowania- \}żytkownik obo-
l wiązany jest zwrócić rZecz właścicielowi w tilkim stanie, 

w jakim powinna się ' znajdowa'ć stosownie . do przepisów 
o wykonywaniu użytkowania. 

Art.. 263~ § 1. ,Roszczenie właściciela przeciwko użyt-
',' ' kownikowi o napra'wienie szkody z powodu pogors.zenia rze

czy albo Q.zwrot nakładów na rzecz, jak również roszczenie 
użytkowNika przeciwko właścicielowi o żwrot nakładó'w na 
rzlkz ' przedawnIają się z up.łyWem ' roku od dnIa zwrotu 

. rzeczy; 
§ 2. Jed,n,akże gdy ros'zczenie przysługuje . jedri.ostcego

~podarki uspołecznionej, termin przedawnienia wynosi lat 
pięć. 

Art. 264. Jeżeliu,żytkowanie obejmuje pieniądze lub inne 
rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, ' użytkownik staje się 
z chwilą wydania mu tych przeąmiotów ich właścicielem. Po 
wygaśnięciu użytkowania ohowiązany jest da Z\\rwtu we

'dług przepisów . O ' zwrocie pożyczki (użytkowanie Iliiepra
widłowe). 

Art. 265. § 1. Przedmiotem użytkowania -mogą być lako' 
że. prawa. , 

, § 2. Do u,?:ytkowania 'praw stosuje s.ię odpowiednio prze-
pisy/o użytkowaniu rzeczy. . 

i, § 3. Do ·ustanowienia 'użytkowania na Rrawie ~tosuje sią 
'Odpowiednio prżepisy o przeniesieniu tego prawa. 

Rozdział II 

U.żytl~owanle pl'zez osobyfłzyczne 

'\ 

Art. 266. Użytkowanie ,ustano'wione, na f:l;eczosoby ,fi
zycznet'wygasa najpóźniej z jej śmiercią. 

Aft. 267. § 1. Użytkownik . obowiązany jest źachować' 
substancję rzeczy oraz: jej dótychcza-sowe pf?eznaczenie. 
. . § 2.} ednakże użytkow,ni~ gruntu może zbudować i eks

, ploatować nowe urządzenia słhżącedo wydobywania. kamie
ni, żwiru, piasku, ' gliny. oraz innych części gruntu nie podle-
gających prżepisom 'prawa górniczego. ' . 

" 

'" 

J .... 

.§ 3. Przed przyst:ąpieniem do robót użytkownik powi, 
nien W odpowied,ńirh terminie " zawi:adomić właściciela o swym 
zami.arze.J eżeli ,larnierwne urządzenia ~'żmiep.iałyby przezna~ 
czenie gruntu' albÓ nciruszały wymagania . prawidłmvej gos po
darki, właściciel może iąda{; ich zaniechani.a albO' zabezpie
czenia rasz.czenia Ó naprawienie szkody: ' l , 

.Art. 268. Użytkownik może zakładać ,w pomie,szczeniach 
nowe urządzenia w takich gra.nicach · jakna-jemca .. 

Art. 269. § 1. Właściciel może' ż ważnych powodów żą __ 
dać' od użytkownika zanezpie.czenia" wyznaczając, muCw tym, 
celu odpowiedni termin. P6 bezskutecznym . upływie wyzna
czonego terminu właściciel może wystąpić ,do sądu o wyzna~ 
czenie. 'Zarządcy, I . 

, § 1, Użytkownik, ; ~{)ż,e żądać \l<:l1Ylenia' zarzą<:\~ • . je:Ż~Ii 
daje odpoWiednie zabezpiecZfmie. ' , . " . . 

.Art. 270. Właściciel może , odmówić wydania: ,przedmi~ . 
tów obj.ętychuży:tkowanIem, niepraw:idłew:Y;ll},!iop(>k,inie " 
'Otrzyma. Q!i!>pwiedniego zabezp.iec'l.oofa-: •. 

R Q Z d z i al III 

Użytkowanie p.rzez rolniczedlpółdzlelnle produkcyjne 

/ Art. 271. Użytkowanie gruntu stanowiącego · własność . 

państwową może być ustanowione na rzecz rólniczej s .pół
dzielni proc;lukcyjnej jąko prawo termi.nowe lub jaką, prawo 
bezterminowe. W każdym razie użytkowanie takie wygasa 
z chwilą lik widac ji spółdzielni. ' . 

Art. 272. §/ 1. J e.żeli rolniczej spółdzielni produkcyjnej 
zostaje ' przekazany do użytk,owania państwowy grunt zabu
dowany, przekazanie budyrtków i inl!ych urządzeń może na- . 
stąpić albo do użytkowania, albo na własność. 

§ 2. Budynki i inne urządzenia wzniestoneprzez rolni- . 
czą spółdzielnię produkcyjną na/ użytkowanym przez nią :' 
gruncie państwowym stanQwią ·własność spQłdzielni, chyba . 
że w decyzji oprzeka'zaniu gruntu zostałp .zasj.rzeżone. iż 

mają się stać własnością państwową. 
§ 3. Odrębna . własność . b~ldynków i innyCh urządze6., 

przewidziana w paragrafach poprzedzających, jest prawerIl 
z'wiązaąym z-u,iytkowaniemg-Tuntu.,," .. .~ .. 

. Art'. 273. Jeżeli uzytkowanie grtintupanstwowego przez: 
rolniczą spółdz,ielnię produkcyjną wygasło, budynki i inne 
uuądze.nia trwale z gruntemzwiąiane i stanowiące własność 
spółd.zielni stają się własnością państwową. Spółdzielnia , mo':· 
że żądać zapraty. wart,ości tych budynków i urządzeń w chwili 
wygaśnięcia użytkowania. chyba że zostały wznies:ione wbrew 
społeczno-gospodarc;zemu przeznaczeniu: grul1tu. · . . .. ' 

Art. 274. Przepiśy dotyczące własności budynkÓw i in-,' 
nych urządzen na gruncie' państwowym . użytkowan.ym przez 
rolniczą spółdzielnię , produkcyjną stosuje się odpówiednio ' 
do drzew i inny~h r~ślin. '.' 

Art. 275. Rolniczą. spółdzielpia produkcyjna . może zmie
nić przeznaczenie' uzytkowanych pr.zez siebie gruntów .pań
stwowych albo narmzyć ich subst~łllcję, chyba' że w decyzji 
o przekazaniu grlintuinaczej za:stJ;,żeżano. 

Art: 216; Przek~zywanie roinicży.m ' spółdzielniom ' pro-' 
dukcyjnym gruntów państwowych do użytkowania reguluje, , 
rozporządzenie Rady Ministrów. , . ' 

. Art 271. § 1. JeŻelisJ.atut rolnicz~j sp<?łdzielrr( produk
cyjnej lub umowa z członk;iem spółdzielni inaczej nie posta
nawia, spółdzi.elnla nabywa z c4wilą przeję-cia wniesionych 
przez członków wkładów gruntowych ich użytkowanie, ' 

, § 2. Do , wniesienia wkładów gruntowych ,nie :stosaje się 
przepisÓw o obowiązku zachowania ' formy aktu notarialnego 
przy ustanowieniu użytkowania nieruch9moścl. . . 

Art. 278. Statut rolniczejspółdzieini produKcyjnej może , 
postanawiać, że -'- gdy wymag~ tegopraw'dłowe wykon a",T'l !8' 
zadań spółdżielni ..,.... przysług:uje jej uprawnienii:! I d\> ,żm i<iri~ , 

. ~ '-, 
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; pl'z~na:częI!ićk wkładów;g):u;ntQ'w:~ch.'-:o1j:a'l .:. u.p(~wnienie,<-do · , -, też na, ,tym;, żewłaścicael.owi . nieruch.om.oś.cI .obciążcne] ·. nie . . \ 
n,aruszenia jch. slJbsta,n'cji .. l:IJb() ..• Jedna z, tyd~ .1JP,rawnień. ," " w.oln.o wykcnywać · .określcnych uprawnień, k'b@re : mu · wzgIę- ''/ 

Art; 279.§ 1. Budynki , ·i ,inne ' urzą~lzenia . ,~zniesi.on€ dem nieruch.om.ości władnącej przysługują na- p . .odstawie prze-
przez r.olniczą spółdzielnię produkcyjną ' na gruncie' stanowią- pjsów.o treści i wykonywaniu wlasn.oś€i (służebność grun-
cym wkład gr.untowy. stają .się jejwłasn.ością:T.o-, samod.oty- towa). ' 
czy drzew i innych roślin / zasadzonych lub zasianych przez § 2. Służebność grunt.owa m.oże ' mi,eć jedynie na celu 
spółdzielnię. zwiększenie , użyteczn.ości nieruchom.ości władnącej lub . jej 

§. 2.' . W razie wygaśnięcia użytkowania gruntu działka', .oz,nacz.onej części. . 
na której znajdują się budynki lut? urządzenia bęoące wlas- Art. 286. Na rzecz r.olniczejspóldzie lni pr.odukcyjnej 
nością spółdzielni, ' m.oże być przez s 'półdzielnię przejęta ' na można ustan.owić służebność ' grunt.ową bez . wźględu ną t.o, · 
własn6ść - za zapłatą wartości w chwili wygaśnięcia użytk.o- czy spółdzielnia jest właścicielem gruntu. 
wania. Drzewa i inne i"ośliny Zasadz.one lub zasiane przez· Art. 281: Zakres s-łU'Żebności gruntowe'j i sposób jej wy-

' spółdzielnię stają się własnością właściciela gruntu. konywania .oznacza' się, w braku innych danych .. według za-
Att. 28Q: ,§ 1. ,Statut rolniczej spółdzielni proQukcyjnej sad wsp:ółżycia sp0łeczne!w~ pfzy" uwzglęcl-nieniu ,zwyczajów -"', 

rmoż~ postąnawiaó, że użytkowanie przez spółdzielnię wkła- miejscowych. 
" dów gruntowych będzie odpłatne. Jednakże ' gdY' wkład,. prze~ ': Art. 288. Służebność gruntowa,~pow.inna, być wykonywa .. 
wyższa obszar piętnastu hektarów, .. zastr,zeżenie statutu o .od- na- w takj sposób, że~y jak najmniej utrudniała korzystani,e 

r ~łatnośc,i użytkowania nie może. ' dotyczyć , nadwyżki. ponad - z nieruchomości obciążonej. ' 
, ten obszar. Art. 289. § 1. W braku odmiennej umowy oh.owiązek · 

..... § 2, W razieodpłatneg.o użytkowania wkładów grunto- utrzymywania -urządzeń potrzebnych do wykonywania , slu-
. wych statut powinien postanawiać, czy 'zapłata będzie dóko- żebn.ości gruntowej obciąża ~łaśćiciela nieruchom.ościwład-
n ywana w postaci udziału w. podziale dochódów,cży też we- nącej . 
dług ' ust~lonych stawek; w ostatnim wypadku statut powi- . §. 2, Jeżeli obowiązek utrzY!P-ywaniatakich urządzeń zo-

. nien określać zasady ustalania stawek. stał włożony na właściciela nieruchom.ości · .obciążonej, wla- ",-
. ściciel odpowfedzialil1Y. jest także ' .osobiście za wykonywanie 

Art. 281. Jeżeli . cZ,lonek rolniczej , spółdzielni ,produkcyj-, tego obowiązku . . Odpowiedzialność osobista współwłaścicieli 
nej wniósł do spółdzielni budynek lub wkład ' inwentarzowy, jest s'olidarna. 

5' , który zg.odnie Z postanowieniami statutu lub umowy ma być 
po usta,niu członkostwa zwrócony w naturze, spółdzielhia na- Art. 290. §1.W razie pcdziału nieruchomości władną-
bywa użytkowanie budynku lub przedmiotów stanowiących cej służebność utrzymuje się w mocy na rzecz każdej z części 
wkł,ad iriwentarz.owy. utworzonych przez podział; jednak;że ,gdy służebność zwięk-

Art. 282. Użytkowanie prze-t rolniczą ' spółdzielnię pro- sza użyteczność tylko jednej lub kilku z nich, właśCiciel nie-
, ruchomości obciążone j może żądać zwolnienia jej od służeb-

dukcyjną budynków lub wkładów inwentarzowych, wniesio- ności względem części pozostałych. ,- '~ 
nych jak.o wkłady zwrotne, m.oże być odpłatne. W razie od- § 2. W razie podziału nieruchomości obciążonej służeb-
-płatności użytk.owania takich wkładów statut powinien po- ność utrzymuje się w mocy na częściach. utworzonych przez 
-stanawia~, cży zapłata będzie dokonywana w postaci udziału podział; jednakże gdy wykonywanie siużebności ogranicza 
'w podziale ' dochodów' spółdzi ę lni, czy też według ustalonych się do jedriej lub kilku z nich, właśCiciele pcwstałych części 
stawek; w ostatnim wypadku statut powinien określać zasa- mogą żądać ich zwolnienia od służebności. 
dy ustalania stawek. " § 3. Jeżeli wskutek podziału ' nieruchoni'ości włatinącej 

. 
R o z &z ta ł- IV 

Inne wypadki użytkowania 

Art. 283. Do użytkowania przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej nie objęte przepisami ro zdziału poprzedzają
cego stosuje się odpowiędnio przepisy rozdziału I niniejszeg o 
działu" o ile użytk0'Vanie to Thie jest inaczej ' uregulowane 
()drębfymi przepisami. 

Art. 284. § 1. Do użytk.owariia przez osoby prawne nie 
będące' jedn.ostkami gospodarki uspołecznionej stosuje się 
odpowiędnio przepisy I i Ii rozdziału niniejszegą działu. 

§ '2. Użytkowanie na ri ecz takiej osoby prawnej nie 
może być ustanowione na czas dłużs'zy niż lat dzies)ęć. 
W każdym razie wygasa ono z chwilą ustania .osoby prawnej. 

D .. l a.ł III; SLUZEBŃOS'CI 

Rozdział L 

Słuiebności grunło,we 

Art., 285. § 1. Nieruchomość móżna obciążyć na rzecz 
. właściciela innej nieruchomośoi(nieruchomości władnącej) 

prawem, którego treść polega bądżna tym, że właściciel nie
ruchom.ości wlaąnącej ' może korzystać w oznaczonym ' zakre

_ sie z _ nieruchomości obciążonej, bądr -na tym, że właściciel 
nieruchomości bbeiąionej zostaje ograniczony w możności 
doie.onywania w stosunku do niej określonych działań, bądź 

/ 

a.lbo ni'eruchomości obcictżonej - sposób wykonywania siużeb
nościwymaga zmiany; s'ilosób teI). w braku porozumienia 
stron będzie ustal-ony przez sąd. , 

, Art. 291. J eże li po ustanowieniu służebności gruntowej 
powstanie ważna potrzeba gospodarcza, . .właścicielnicrucho
mości obciążonej moie żądać za wynagr.odzeniem ,zmiany: 
treści lub sposobu wykonywania służebności, chyba , że żąda
na zmiana przyniosłaby niewspółmierny uszczerbek nieI u
ch.omości władnącej . 

Art. 292. , Służebność gruntowa może być nabyta pr-zez 
zasiedzenie tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu 
z trwałego i widocznego urządzenia. Przepisy b ' nabyciu 
własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się .odp·o-
wiednio. ' 

,Art; 293. ' § 1. Służebność gruntowa wygasa wskutek 
niewykonywania przeż Jat dziesięć. -, 

§ 2. Jeżeli treść s!nż'eb'riości grunt.owej polega- na' obo
wiązku niecz-rnienia, przepis powyższy stosuje !>ię tylko wte-

- dy, gdy na nierucn.omości .obciążonej istnieje od lat dziesię- -
ciu stan rzeczy sprzeczny z: treśCią służebności. . 

Art. 294. Właściciel nieruchomośd obciąż-.onej może ŻIf

da<': iniesięnia s}użehnośc'igrunlowej za wynagrodzeniem, 
jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się -dla 
niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do pra
widłowego korzystania z n,ierucho.rności władnące j, 

Art. .295. J p.że li służebność gruntowa utraciła dlarrie ru
chomości władnącej wszelkie znaczenie, wł.aściciel nierucho
mośd obciążonej mo"że żądać zniesienia służebnoścLbez wy
nagrodzenia. 

" 
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Rozdział II. 

Służebności osobiste 

Art. 296. Nieruchomość można obciąży~ na rzecz ozna
. czonej osoby fizyc znej prawem, którego treść , oclpowiada 
treści służebności gruntowej (służebność osobista) . 

Art. 297. Do służebności osobistych stosuje się odpo
wiednio przepisy o służebnościach gruntowych z zachowa
nie m przepisów rozdziału niniejszego. 

Art. 298. Zakres służebności osobistej i sposób je j wy
konywania oznacza się, w braku innych danych, według 

osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem z·asad 
wsp~łżycia społecznego i zwyczajów miejscowych. 

Art. 299. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze 
śmiercią u prawnioneg'o. 

Art. 300. Służebności osobiste są niezbywalne. Nie moż
na również przenie'ść uprawnienia do ich wykonywania . 

Art. 301 .. § 1. Mający służebność mieszkania może przy
jąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby 
może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane 
albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
Dzieci przyjęte jako małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu 
także po uzyskaniu pełnoletności. 

§ 2. Można się umówić, że po śmierc i uprawnionego 
s łużebność mieszkania przysługiwać będzie jego d zieciom, 
rodzicom i małżonkowi. 

Art. 302. § 1. Mający służebność mieszka nia może ko
rzystać z porri1ieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspól
nego użytku mies'zkańców budynku. 

§ 2. Do wzajemnych stosunków między mającym służeb
ność mieszkania "a wła ścicielem nieruchomości obciążonej 
stosu~e się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby 
fi zycz.ne . . 

Art. 303. Jeżeli uprawniony z tytułu służebności osobi
ste j dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu 
swego prawa, właściciel nieruchomości obciąźonej może żą

dać zamiany służebności na rentę. 

Art. 304. Służebności osobistej nie można nabyć przez 
zasiedzenie. 

Art. 305. Jeże li ni e ruchomość obciążona służebnością 

osobistą została wniesiona jako wkład do rolnicze j spółdziel
ni produkcyjnej, spółdzielnia może z ważnych powodów żą 

da ć zmiany sposobu wykonywania służebności albo jej za 
miany na rentę . 

Dział IV. ZASTAW 

Rozdzi ał I 

Zastaw na rzeczach ruchomych 

Art. 306. § 1. W celu zabezpieczenia oznaczone f wie
r7.yte lności można rzecz wchomą obciążyć prawem , na mocy 
którego wierzyciel będzie mógł dochodzić zasp oko jenia 
z r zeczy bez względu na to, czyją st.ała się własnościg , 

l ' z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właści
ciela rzeczy, wyjąwszy tych, którym z mocy us ta wy przysłu
guje pierwszeństwo szczeuólne. 

§ 2. Zastaw można usta nowić także w celu zabezpie[ze
nia wierzy te lności przyszłej lub warunkowej. 

Art. 307. § 1. Do usta nowienia zastawu potrzebna jes t 
um owa między właścicielem a wierzycielem oraz, z zastrze
żeniem "Y'yjątków w ust a wie przewidzianych, wydanie rzeczy 
wi erzyc ielowi. albo' osobie trzecie j, na którą stro'ny się zgo
dziły. 

§ 2. Jeżeli r zecz znajduje się w , d zierżeniu wierzycie'la, 
do ustanowienia zastawu wystarc za sa ma umow a. 

145 - Poz. 93 

Art. 308. § 1. W celu zabezpieczeRia ,udzielonych przez 
bank państwowy kredytów można ustanowić na rzecz banku 
zastaw na rzeczach ruchomy.ch .zastawcy z pozostawieniem' 
łch w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej . 

§ 2. Zastaw pozostaje w mocy na rzeczach obciążonych 
bez względu na zmiany, którym przedmiot zastawu może ulec 
w toku przetwarzalllia, a w razie połączenia rzeczy obciążo
n e j z innymi r zeczami zastaw obejmuje również te inne 
rzeczy. 

§ 3. Umowa o ustanowienie takiego zas;tawu powinna 
być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie i. określać 
przedmiot zastawu w sposób odpowiadający jego właściwo
ściom. Umowa powinna być wpisana do rejestru zastawów 
prowadzonego przez ba,nk. z.astaw powstaje z chwilą .wpisa
nia umowy do rejestru. 

A rt . 309. Przepisy o nabyci u własności rzeczy ruchomej 
od osoby nie uprawnionej' do rozporządzania rzeczą stosuje 
s ię odpowiednio do ustanowienia zasta wu. 

Art. 310. Jeżeli w chwili ustanowienia zastawu rzecz 
jest już obciąż,ona innym p rawem rzeczowym, zaslaw po
wstały póżn iej ma pierwszeńsfwo przed prawem powstałym 
wcześniej, chyba że zastawnik działał w złej wierze . 

Art. 311. Nieważne jest zastrzeżenie, . przez które za
stawca zobowiązuje się względem zastawnika, że. nie dokona 
zbycia lub obciążenia r zeczy przed wygaśnięciem zastawu. 

Art. 312. Zaspokojenie zastawnika z rzeczy obciążoneJ 
następuje według przepisów o sądowym postępowaniu egze
kucyjnym. Statuty instytucj i kredytowych mogą wprowadzić 
inny tryb zaspokojenia zastawnika. . 

, Art. 313. · J eŻe li przedmiotem zastawu są rzeczy mające 
określoną przez zarządzenie właściwego organu państwowe
go cenę sztywną, można się umówić , że w razie zwłok i z za
platą długu przypadną one w odpo\'Vlednim stosunku zastaw
nikowi na wł,asność zamia"st zapłaty, według ceny z dnia 
wymagalności wie rzytelności za bezpieczone j. 

Art. 31~. W ~Jranicach przewidzianych w kodeksie r.;o
stępowania cywilnego zastaw zabezpiecza także roszc zen ia 
związane z wierzytelnością-zabezpieczoną, w szczególnośd 
ros zczenie o odse tki nie przedawnione, o odszkodowan ie 
z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobo
wiązania, o zwrot nakładów na rzecz oraz o przyznanę koszty 
~aspoko jenia wierzytelności. 

Art. 315. Zastawca nie będący dłużnikiem może nieza 
l eżnie od zarzutów, które mu przysługują osobiście prze
ciwko zastawnikowi, podnosić zarzuty, które przyslugują 

dłużnikowi , jak r ówilież te, których dłużnik zrzekł się po 
ustanowieniu zastawu. 

Art. 316. Zastawnik' może do<;:ilOdz ić zaspokojenia z rze 
czy obciążonej zastaw.e m bez względu na ograniczenie odpo
wiedzialności dłużnika wynikające z przepisów prawa spad
k owego. 

Art. 317. Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej 
zastawem nie narusza uprawnienia zastawnika do uzyskania 
zaspokojellla z r zeczy obciążonej. Przepisu powyższego nie 
stosuje się do (oszczeni a o odsetki lub inne świadczeni a 
uboc zne. 

Art. 318. Zas tawnik" któremu rzecz została wydan a, po 
winien czuwać nad jej zach owaniem stosownie do przepisó w 
o przechowaniu za wynagrodzeniem. Po wygaśnięciu iasta lNU 

powinien zwrócić rzecz zastawcy. . 
Art. 319. Jeżeli rzecz obciążona zastawem przynosi po

żytki, zastawnik powi,nien, w braku odmiennej umowy , po
bierać je i za li czać na poczet wierzytelności -i związanych 
z nią roszczeń. Po \vygaśnięc ill zastawu obowiązany jest z ło
żyć zastawcy rachunek. 

Art. 320. J eże li zastawnik poC/?:ynil nakłady na rzecz, do 
których nie był obowiązany, stosuje się odpowiednio prze
pisy o-prowadzeniu cudzych spraw bez zlece nia . 
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'Art.3'l1.§ 1. Jeżeli. rz~cz qbciążon~ zasta:-v~~ zostaje 
narp'żofla na " utiatę ' hibuszkopzenle, zastawca I).10żeżądać 
bądż ' złożenia rzeczy do depozytu sąclow~go,bądż zwrotu 
r zeczy za· jednoczesnym ustario\vieIli'em innego za bezpiecze- , 
nia 'wierzytelności, bądż sprzedaży rzeczy, 
( § 2. W razie sprzedaży rzeczy zastaw przechodzi na 
uzysKaną cenę, która powinna być złożona do de pozytu są~ 

, dowego . 
Art. 322. § L ' Roszczenie zastawcy przec iwkg zastawni

kowi o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy , jak 
również" roszczenie zastawnika przeci wko zasta wcy- O zw rot 
naklBdów. na rzecz przedawniają się z upływem ro ku od dnia 
zwrotu rzeczy, 

§ 2. Je'dnakżegdy roszczenie przysługuje jednostce go
s podarki uspołecznionej, te rmin przedawnienia - wyńosi lat 
pięć. , 

Art. 323. § 1. Pr.zenie sienie wierzytelnościzabe'zpieczo- ' 
nej zastawem pociąga za sobą przeniesienie zastawu ~ \"1 fa 
zie, przeonięsienia wierzytelności z wyłączepiem zasta wu za-
litaw wygasa. , 

§ 2. Zastaw nie może być przeniesiony bez wierzyte lno
Ści, którą zabezpiecza. 

Att. 3~4. Nabywca wierzytelności zabezpieczonej zasta
wem może żądaĆ od zbywcy wydania rzeczy obciążonej, je-

o że'li za~tawca wyrazi na to zgodę. W braku takiej zgody na
bywca może żądać złożenia rzecZydo depozytu sądowego: 

Art. 325. § L Jeżeli z astawnik zwróci r zecz zastawcy, 
zastaw wygasa bez względu na zastrzeżenia przeciwne. 

§ 2. Zastaw nie wygasa pomimo nabycia rzec zy obcią

żonej przez zastawnika na własność, jeżeli wierzytelno~ć za 
bezpiecz~ na zastawem jest obciążona prawem osoby trzeciej 
lub na jej rzecz zajęta. 

Art. 326. Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpo
wiednio do zastawu, który powstaje z, mocy us tawy. 

RozdZIał II > 

Zastaw na prawach 

,Art. 327. Przedmiotem zastawu mogą być także prawa" 
Je żeli są zbyWalne. ' 

Art. 328. Do zastawu na prawach stosuje się odpowied
nio przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych z · zacho wa
niem przepisów rozdziału ninie jszego, 

Art. 329. § 1. Do ustanowienia zastawu na prawie sto
suje się odpowiednio przepisy o prze nie5ieniu tego prawa. 
Jednakże umowa' o ustanowie nie zas tawu powinna być za 
warta na piśmie z datą pewną, chociażby umowa o przenie
sie nie prawa nie wyrnćlgala takiej formy. 

§ 2. Jeże li ustanowienie zastawu na wierzytelno ści nie 
następuje przez wydanie dokumen tu ani przez ind os, do u sta
n.owienia ' zastaw:u potrzebne jest pisemne zawiadomienie 
dłużnika wierzy telności przez zastawcę . 

Art. 330. Zastawnik rrioże w.ykonywać wszelkie czynno
ści i d,ochodzić wszelkich roszczeń, które zmierzają do zacho
wania prawa obciążonego zastawem. 

- Art. 331. § 1. J eżeli wymagalność wierzyte lności obcią
żonej zależy od wypowiedzenia przez wierzyciela, zastawca 
może d okanać wy powiedzenia bez zgody Ził'S tawnik a . Jeżeli 
wierzytelność zabezpieczona zastawem jest już wymagalna, 
zastawnik może wierzytelność obciążoną wypowiedzieć do 
wysokości wierzytelnośCi zabezpieoczOńej . . 

§ 2. Jeżeli wymagalność wierzytelności ' obciążonej za
litawem zależy od wypowied zenia przez dłużnika, wypowie
dzenie powinno nastąpić także względem zastawnika. 

Art332. W razie spełnienia świadc,zenia zastaw na wie-
rzytelno~ci przechodzi na przedmiot świ,adczenia. -

' Art. 333. Do odbioru świadczenia uprawnieni są za
stawca wierzytelności i zastawnik łącznie. Każdy z nich mo-

że żądae': spełnienia świadczenia do : rąk ich obu łącznie ' albo 
złożenią przedmiotu świadczeq.ią , .do depozytu sądowego. 

Art. 334. JeŻel·i dłużnik wierzytelnośc i obciąŻ:6nej Z'a
stawem spełnia świadczenie , zanim wierzytelność zabezpie
czona stała się wyma~J alna, zarówno za s tawc a, jak i za
stawnik mogą żądać złożenia przedmiotu świadczenia do de" 
pozy tu sądo wego. 

Art. 335. Jeżeli wie rzyte lność pieniężna zastawem za
bezpieczona jes t już wymaga lna, zasfawnik może żądać za
miast zapłaty, azeby zastawca przen iósł na nieg o wierzytel
ność obciążoną, j eżeli jest pieniężna, do wysokości wierzy
t elno śc i zabezpieczonej zastawem. Za stawnik może docho
d z ić przypadłej mu z teg o ty tułu części wierzytelno ści 

z pi,e,rwszeństwem , przed częścią puysługującą " zastawcy. " 

T Y t u ł IV . . POSIADANIE 

Art,. 336. Posjadaczemrzeczy jest zarówno ten, kto l1ią 

faktycznie włada jak wla ~;cicie l (posiadacz samoistny), jdk 
i ten, kto nią faktyc znie wlada jak użytkown i k, zastawnik, 
najemca, dzierżawc a lub mający inn,e prawo, z którym łączy 
si ę określone , władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). 

Art. 337. Posiadacz samoistny nie traci posiCldania przez 
to, 'że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie za leżne. 

Art. 338. Kto rzeczą fdktycznie włada 'za kogo innego, 
jest d zierżycielem. 

Art. 339. Domniemywa się, że ten, któ rzeczą , faktycz
nie włada, Jest posiadaczem samoistnym. 

Art. 340. Domniemy wa się ciągłość posiadania. Niemoż
ność posiadania wywolana przez przeszkodę przemijającą 

nie przerywa posiadania. 
Art. 341. Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne 

ze stanem prdwnym. Domniemanie to dotyczy również po-
siadania przez póprzedniego posiadacza. ' 

Art. 342. Nie w olno naruszać samowolnie posiadania, 
ch ociażby posiadacz był w zlej w;erze. 

Art. 343. ' § 1. Posiadacz może zastosować obronę 1$:0-
nieczną, ażeby odeprzeć samowolne naruszenie posiadania. 

' § .2. Posiadacz nieruchomości może niezwłocznie , pD sa
mowolnym naruszeniuposiądania przywrócić własnym dzia
łaniem stan poprzedni ; nie wolno mu jednak stosować przy 
tym przemocy względem osób. Posiadacz rzeczy ruchomej, 
jeżeli grozi mu ni e bezpieczeń stwo niepowetowanej szkody, 
może na tychmiast po samowolnym pozbawieniu go , posiada
nia za stosować niezbędną samopomoc w celu przywrócei1ia 
s tanu poprzedniego. 

§ 3. Przepis y paragrafów poprzedzających stosuje się 

odpowiednio do dzierżycie la. 

Art. 344. § 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył 

posia danie, jak również przeciwko temu. na czyją korzyść , 

naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszcze nie 
o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naru
szeri.. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posia
dacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chy
ba że prawomocne orzeCzen ie sądu lub innego powołanego 
clo rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego 
stwierd z iło, że stan posiadania powstały na skutek narusze

'nia jest zgodny z prawem. 
§ 2. RoszC7.enie wygasa, j eżeli nie będzie dochodzone 

w ciągu roku od chwili naruszenia, 
Art. 345. Posiadanie przywrócone poczytuje się za nie 

przerwane. 
Art. 346. Roszczenie o ochronę posiadania nie przysłu

guje w stosunkach pomiędzy współposiadaczami tej samej 
rzeczy , j eże li nie da się usta lić zakresu współposiadania. 

Art. 347. § 1. Posiadaczowi nieruchomości przysługuje 
roszcze nie o wstrzymanie budowy , jeżeli budo-wa mogłaby 
narnszyt jego posiadanie albo grozić wyrządzeniem mu 
szkody. 
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§ 2. RoszCzenie ' lnoże być dochodzone 'przed rozpoczę
ciem budowy; wygasa ' ono, jeżeli nie będżie -dochodżone 

w ciągu miesiąca od ro'zpoczęcia btldowy: 
Art. 348. Prze niesienie -posiadania następuje przez wy" 

danie rzec zy. -Wydanie dokumentów,' które : umożliwiają roz
porządzanierzeczą, jak również wy.danie środków, które ~Ia- _ 

ją faktyczną władzę ' nad _ rzetzą, jest jednoznaczne z wyda
niem samej rzeczy. 

Art. 349. Przeniesienie posiadani-a samoistnego może 

nastąpić tak że w ten sposób, że dotychczasowy ' posiadacz 
samoistny zachowa rze~ z w swoim władaniu jako _posiadacz 
zal eżny albo jako dzierżyciel , na podstawie stosunku praw
nego, który strony j e dnocześnie ustalą. -

Art. 350. J eże li- rzecz znajduje się w posiad~riiu ;- al e ż
n ym albo w dzierżeniu osoby trzecie j, przeni_esienie - posia
da nia samoistnego następu j e przez umowę l11ięd ~y slronami 
i pr zez zawiadomienie posiad'acza zależnego albo d zierży
cie la. 

Art. 351. Przeniesienie ' p osiadania samoistnego na po
siad acza zależnego albo na dz ierżyc ie la następuje na mocy 
same j umowy między stronami. 

Art. 352. § 1. Kto faktycznie korzys ta z cudze j ni eru
chomości ' w zakresie odpowiadającym tr eśc i slu żebnosci, 
jes t posiadaczem służebności. 

§ 2. Do posiadania t> lu żebno ści stosuje się odpowiednio 
pr z", ,) i~y o posiadaniu rzeczy. 

KSIĘGA TItZECIA 

ZOBOWIĄZANIA 

T Y l u ł I. PRZ~PISY OGOLNB 

. Art. 353. § 1. Zobowiązanie r f)le ga na tym, że wie
rzycie l może żądać od dłużnika świadczen i a, a ,dłużnik powi
n ien >owiadczenie spełnić. ' 

§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na 
za niechaniu. 

Art. 354. § l. Dłużnik powinien ~ykonać zobow iązanie 

zgod nie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi 
s :oleczno-gos podarczemu oraz zasadom współżycia społ ecz

n eC_lo, a j p żeH - istnieją w ty m zakresie ustalone zwyczaje -
tak że w s p osĆ)]) odpowiadający tym zwyczajom. ' 

§ 2. W ' taki sam sposób powinien wspó łdziałać przy wy
k onaniu zobowiązania wierzyciel. 

Art. 355. § 1. Dlużnik obowiązany jest · do staranności 

o gó lnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (nale żyta 

staranno ;;ć) . . 
§ 2., Jeże li zobowiązanie dotyczy mienia spo.łe cznego, 

) - na l eżytą slaranność określa się przy uwzględnieniu obowiąz

ku szczególne j ochrony tego mienia. 
Art. 356. § 1. Wierzyciel może żądać osobistegoświad

c zenia dłu żnika tyl k o w tedy, gdy to wynika -z t reści czynno
śc i prawn ej, z us tawy albo z właściwośc i świadczenia. -

§ 2. J e że li wierzytelność pie niężna jest wymagalna, wie
rzyciel nie m oże odmówić. przyj ęcia świadczenia od osoby 
trzecJej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika. 

Art. 351. J eżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia 
r zeczy oznaczonych tylko co do gatunku, _ a jakość ' rzeczy 
nie jest oznaczona przez właściwe przepisy lub przez czyn

. ność pra\vną ani nie wy nika z okoliczności, d~użnik powi-
nien świadczyć rzeczy średniej jakośF i. ' , 

Art. 358. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie prze
widzianych, zobowiązania pieni ężne na obszarze Polskie j 

-Rzeczypospoli te j Ludowe j mogą być wyra żone tylko- w pie
niąd zu polskim. 

§ 2; Spełnienie świadczenia pieniężnego na stępuje przez 
zapłatę jego sumy nominalnej, chyba że prżepis szczeg'ólny 
,stanowi inacze j. 

Art. 359. § 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą si~ 
tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z usta
wy, z orzeczenia sądu: pailstwowej koinisji arbitrażowej lub 
z decyzji innego właściwego organu. :_ 

'. § 2. J e żeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób 
okreslona, należą się odsetki ustawowe. ' 
, § ' 3. -Wysokość odsetek ustawowych określa rozporzą
dzenie Rady Miniiitrów. Rozporządzenie to rl;o~e zakazać 
zastrzegania, jak również pobierania odsetek wyższych od 
ty ch, które okreś la jako maksy malne. I 

Art. 360. W braku odmiennego zastrzeżenia co do ter
minu l?łatności odsete)<. są one platne co ! oku 'z d ołu, a j eżeli 
t ermin platno ści sumy pieniężne j jest króts zy niż rok - jed
nocześnie z zapłatą t e j sumy. 

Art. 361. § 1. 'Zob owiązany do odszkodowania ponosi od
powiedzialność tylko za normaln e n as t ęps l'iVa cI zia łania lub 
zaniechania, z k tórego szk oda wynik ła . 

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmie nnego 
przepisu ustaw y lub pos tano wien ia umowy, na pra wienie 
szkody obe jmuje ,s tra ly , które pQszkodowan y ponió s ł. oraz 
korzyści, które mógłby os i ągnąć , gdyby mu ' szkody nie wy: 
rządzono. 

Art. 362. J eż,e li poszkodowany przyczyn ił s ię do' po
wstania lu~ zwiększenia szkody , o bow iązek je j naprawienia 
lll eya odpowiedniemu 'zmnle jsze niu stosownie do okó'licz-
ll;Ości, a zwłaszcza do s topnia w(n y Ob ~l stron-o . 

Art. 363. §l. Na prawienie szkody powinno nastąpić, we
dług wy boru poszkodowaneg o, bądż przez przywrócenie sta
nu poprzedniego, bądż przez za płat ę odpowiednie j sumy pie
niężnej. J edna kże gdy by przywrócenie s tanu ' poprzedniego 
by ł o niemożliwe albo qdyby pociągało za sobą dla zobowią
zaneg.o nadmierne t r udno śc i lu b kos zty , roszczenie poszko
do wanego .ogranicza si ę do świadczenia w pieniąd zu. 

§ 2. J eżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pienią
dzu, wysoko ść odszkodowania powinna , być us talona według 
cen z daty ust a le nia odszkodowa nia, chyba że szczególne 
okolic zno ści wymagają przyjęcia za podstawę ce n istnieJą
cych w inn e j chwili. 

Art. 364. § 1. Il e kroć usta wa prze widuje obowiązek za
bezpieczenia, zabezpieczenie powinno nastą p ić przez zloże
nie pieniędzy do depozytu' sądow ego. 

§ 2. J ednakże z wa żnych powodów z~bezpi ec zenie mo:' 
że nastąpić w inny sposób. 

Art. 365. § 1. J eżeli dłu znik jest zobowiązany w tell 
sposób, że wykonanie zobowiązania może nastąpić przez 
spe łni enie jednego z kilku świadczeir (zobowiązanie prze
mienne ), wy bór świadczenia nal eży do dłużnika, chyba że 

z czynnośc i prawne j, z ustawy lub z oko liczności wy nika. 
iż urirawniony m do wyboru jest wierzy cie l lub osoba trzecia. 

§ 2. Wyboru dokonywa się ' przez złoże ni e oświadczenia 

drligie j stronie . J eże li ' uprawniony m do wyboru jest dłużnik, 
może on d okonać wy boru także przez spełnienie świadczenia. 

§ 3. J eżeli strona uprawniona -do wyboru świadczenia 

wyboru tego nie dok ona, druga strona może jej wyznaclyć 
w ty m ce lu odpowiedni t ermin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu uprawnienie do dokonania wyboru 
przechodzi na stronę drugą. 

T y t u ł II. WIELOSC DLUŻNIKOW ALBO WIERZYCIELI 
'-

D z l a l l . ZOBOWIĄZANIA SOLIDARNE 

Art. 366. § L Kilku dłużników może być zobowiązanych 

w te n sposób, że wierzycie l może żądać cało ści lub części 

świadczenia od wszystkich dłużników łączni e , ocl kilku z nich 
lub cid każdego z osobna, a z aspokoj enie , ~vierzyciela przez 
któregokolwie]c z dłu żników zwalńia pozostałych (soliciarność 
dłużnikŚ>w). 
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§. 2. Aż do :wpelnego zaspokojel1ia wierzyciela wszyscy, 
dl ui.nicy solidarni p0zostają zobowiązani. 

Art. 367. § 1. KHku wierzycie li może być uprawni onych 
w te n sposób, że dłużnik może spelnić całe swiacrczeniEi do 
rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregoko lw ie k 
z wierzycieli dług wygasa wzglr;dem wszy slkich (solidarność 
wierzycie li). ' 

§ 2. Dłużn ik może spełnić świadczenie, wedlu§ swego 
wyboru, do rąk któregokolwiek z wierzyGieli solidarnych. 
Jednakże w ra zie wytoczenia powództwa przez jednego , 
:l- wierzycieli dłużnik powinie'n spełnić świadczenie do jego 
rąk. 

Art. 368~ Zabowiązanie może być solidarne, 
każdy z dłużników był zobowiązany w sposób 
albo ch0ciażby wspólny dłużnik był zobowiązany 
oumienny względem każde~Jo z wierzycieli. 

chociażby 

odmienny 
w sposób 

, Art. '369. " Zobowią:zan'ie jest solidar'ne, jeżeli [o wynika 
z ustawy lub 'z czynności pt:awnej .. 

Art. 310. Jeże li kilka osób ,"a c iągnęło zobowiązanie do
tyczące ich wspó lnego mienia, są one zo~o '';iązane solidar
nie, chyba że umówiono s,ię inaczej. 

Art. 371. Dzięłania i zaniechania jednego z dłużników 
solidarnych n'ie mogą szkodzić w.spć,ltllużnikpm. 

Art. 372. Przerwanie lub zawieszenie ' bie.!J·u pnedawnie
ni-a VI' stosunku do jednego 1. d.łużników solidarnych nie. ma· 
.skut ku względerl1 współdlużników" 

Aft. 373. ZwolIlienie z długu ·lub zrzeczenie się solidar
nGści pniU wierzycie la względem jednego z dł·użników soli
darnych ri e ma skutku wzgtędem współdłużników . 

Art. 374 . . § 1. Oflnowren~e dokonane międ:zy 'wierzycie
lem a, Jednym z dłużników sdlidamych zwalilia współdłuż

n4k.ó w, chyba' że wi'erzycie l zastrzegł , iż zachowuje przeciw
'1<'9" nim' swe prawa. ' 

§ 2. 'Zwłoka , wierzyciela w,zg;lędem jednego z dłużników 
svH(laJnych l-na skutek ' taK:iew,7.ględem wspóldłużników . 

Art .. , 37'5·. § L Dłl' ż.nik solidarny ,może się bronić i.Mzn
lami, które przysl'ugują mu osobiście względem wierzyciela, 
-ja'k równiez ' tymi , które 1.'e wzglę.du na sp:csób powstania 
lub treść zohowiązania są wspó,Jne wszystk im' dłużnikom. 

§ 2. Wyrok zapadly na korzyść jednego z Mużn-i-ków 
soliGlarnych zwalnia ws'półdlużni·ków, }e~.eli uwzględnia za·
f1.U.t.y. które są im wszystkim wspólne .. 

Art. 376. § 1. Jeże li jeden z clł\lipików solidamych speł

J)if świadczenie, treść istniejącego mi.ędzy współdłużnika mi 
stosunku prawnego rozsltzyga {) tym: czy i w j~kich częiciach. 
może· on żądać zwrotu od ws.połdłużników. Jeżeli z tresci 
lego stosL1nku nie wynika nic innego, dłużnik, który świad
czeni'e spełni-!, może żądać zwrotu w częściach równych. 

§ 2. Część przypadając;:a na dlużnika· niewyplacalnego 
HJZkład a się między współdłużników. 

Art.' 377. Z'v/ loka dłuż. nika, -jak również .przerwanie lub 
zawi'e'szenie bieg u przedawnienia wzg.lęd em je dnego z wie 
Tzydeli solidarnych ma skutek tak że względem współwi'e

rzydeli. ' 
Art. 378. Jeżeli jeden z wierzycieli solidarnyc h przy jął 

świadczenie, treść istniejącego między współwierzycielam i ' 
stosunku prawn ego r07.st rz~i9a o tym, czy i w . jakich czę 

ściach Jest on oclpowi'edzialny wZ{Jlędem współwierzycieli. 

J eże li z treści tego stosunku nie wynika nic innego, wierzy
c iel, który przy j.!'lł świadczenie, jest odpowiedzialny w czę-

ściach równych . . 

D 2 I a I U. ZOBOWIĄZANIA PODZIEI:.NE I NIEPODZIELNE 

§ _ 2. Swiadcze·nie jest podzielne, j eżeli może być spd
nione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub war
tości. 

Art. 380. §. 1. Dlużnicy zobowiązani do świadczenia nie
podzieln e!Jo są odpowiedzialni za spełni enie św iadczenia 
jak dłużnicy solidarni. - ' . 

9 2. W braku odmienne j um owy dłużnicy zobowiązani 

do świadczenia podzielne!Jo są odpowiedzialn i za jego speł

nienie solidarnie, j eżeli wzajemne świadczenie wierzyciela 
jest niepodzie lne. 

§ 3: Dłużnik , który spełnił świadczenie niepodzielne, 
może żądać od powstałych dłużników zwrotu wartości swiad
czenia według tycb , samych zasad co dłuinik' solidarny. 

·Art. 381. § l. Jeż-e li jest kilku wierzycieli uprawnionych 
doświadczenia niepodzielnego, każdy z nich' może ż·ądać 

,spełnienia całego sw·iadq;enia. . 
§ 2. Jednakże w razie spTzeciwu chocia·ż.by jednego 

z w!erzyc ie li, dłużnik obowiązany jest świadczyćwszystkitn 
wi"erzyc ie lom łącznie albo złożyć przedmiot świadc'zenia do 

' depozy tu sąd owego . . 
Art. 382. § 1. Zwolnienie d,lu:i.:ntk.a z długu przez Jednego 

z wie rzycieli uprawnionych do" św.iadczenia niepodzielnego 
nie ma sk ut ku wzgllidem pozostalycn wier.zycieli. 

§ 2. Zwłoka d1uznika, jak również przerwanie· lub za
wies~enie biegu przedawnienia. względem jednego z. wie
rzyci e li upra-wnionych do ś:wiadczeni-a niepodzielne.go. ma 
skutek wzglępem pozosta'lych w·j erzyciełi. ' 

Art. 333. Jeże,li jeden z wierzycieli uprawnionych do 
'świadczenia niepodzielnego prz)tjął świ-adczenie. jest on od~ 
pewiedzialny wzg.h;~em pozostałych wie,r,zYl:ieli według tych 
samych 7.il'sad c{) wieI.zyciel saHdamy. 

Ty ł u l III. OGOLNE' PRZE;PISY O ZOBO-W.ł'ĄZA<NIACH 

1JMOWNY(j;B 

Ar"~ 384. § t. Rada Minisfrew lub li jej apCYWainlenifl : in- ' 
ny: oo.c7:t!I.ny o·rgan. ą,dminis1..facji panstwcQwej- moie . usmhJ.Ć 
og.0fn.e w.arun.ki' t.u.b }Yzory mnó-w d·ta @kTe'ślonej kategorii . 
um'Ó>w ft.;Y(ędZy jednostrkan1i. g05.})@d·i!r·ki· uSpO'wónionej <tlbo 
mil:dzy tymi j.ednO!;tkallli .a innymi osubami. 

§ 2. Przepisy przewid:ziane w par'a!fr,afie p'G-ptZ'ed.zaj:ą

cym mogą określae, w jak.ich granicach: n:i,e lJę~ą d;upuffitczal
ne postan-qwlenia umowne odb.ieg.ające Gd ' ustalonych wa
runków lub wzorów· lłłll()W'. 

Arr. 38'S. §. 1. Regulamin wydany pr,z:ez stronę upoważ

niemq do te~o przez własciwe prze.pisy i· w. g<l'anicach tych. 
pneprsow, jak również · regulamin zatwierdzonY .pr.zez własci
wy organ pal'tstwowy wi.ążedrugą. shonę, je.żeli został jej 
doręC7,~)ny pny zawarciu umowy, a jeżeli p'Osłoglwa.ni:e się, ' 
regulaminem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo 
przyjęte - 'także wtedy, gdy druga strona. mO!Jła z łatwością 
d'Owiedzieć się o treści regulaminu. 

§ 2. _Regulamin,' wydany w Cl.llsie trwania stosunku 
prawnego o charakterze ciąg łym wiąże clrug'ą stronę, jeżeli 

zoslały zachowane przepisy par.<I.g(ofu poprzedzającego, 

a druga ' strona nie ' wypowiedziała mnow'y z najblLższym 
terminem wypowiedzenia. 

.§ 3. Regulamin nie może być spr7.eczny z umową. 

·Art. ' 386. Jednostki gospodarki uspołecznionej powinny 
ze sobą wspóldzialać zarówno przy zawieran.iu umów, ' jak 
i przy ich wykonywan·iu. mając na wzg.J ędzie obowiązki wy
nikające z narodowych p 'lanów gospodarczych, ekonmni';;z
ność produkcji i obrotu maz' 'zabeżpieczenie 9'Ospodarki" na
rodowej I>rzed stratami.. 

,Art. 379. § 1. J-e'Żeli jest kil~u dłużników arbo kilku wie- "Art. 387. § 1. Umowa o świadcz€l'lie niemożliwe jest 
rZ)l d.el.i, aświadC7.enie jest ,podzielne, z-a .równ'o dług" jak nieważna. 
i wj,erzytoel .ność dzielą się na ' tyle niezależnych oa siebie § 2~ Strona. która w chwili zawarcia umowy wiedziała 
czeki. Hu jEl-St' dłużników albo wierzycieli, Cz(}sci te są, łÓW- o niem.oż!iwości sWl'adczenia, ' a drugiej . stronyz'-b ł'ęd u n~'e 
De: jeż(m -" 71; b:kóli:eiłlóśti -.uie·,w-yo'j.ka-',nk- · im1e'90. ' : ,;·w,yprow.adz-Ha, ,J{)bo-wi'ązana. jest . d;o , ,. na<pr<i.wielłia . • szkooy; ,~ 
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którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie 
wiedząc o niemożliwości świadczenia. 

Art. 388. § 1. Jeżeli jedna ze stron, wyzyskując przymu-' 
sowe położenie, niedołęstwo lub niedoświadczenie drugiej 
strony, w zamian za swoje świadczenie przyjmuje albo za
s!tzega dla siebie lub dl'a osoby trzeciej świadczenie, którego 
wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym 
stopniu wartość jej własnego świadczenia , druga strona mo
że żądać zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia 

należnego jej świadczenia, a w wypadku gdy jedno i drugie 
byłoby nadmiernie utrudnione, może ona żądać unieważnie
nia umowy. 

§ 2. Uprawnienia powyższe wygasają z upływem lat 
dwóch od dnia zawarcia umowy. 

Art. 389. Umowa, przez którą jedna ze strón lub obie 
zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa 
przedwstępna ), powinna określać ' is totne postanowienia 
umowy przyrzeczonej oraz termin, w ciągu którego ma być 
ona zawarta . 

Art. 390. § 1. J eze li strona zobowiązana do zawarcia 
umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia , druga 
s trona J.lloże żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez 
to, że liczyla na zawarcie umowy przyrzeczonej, 

§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość 
wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczo
nej ,' w szc z'ególno śc i wymaganiom co do fonriy, strona 
uprawniona' może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej . 

,§ 3. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem 
roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być za
warta, Jeżeli sąd lub państwowa komisja arbitrażowa oddali 
żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenie o napra
wienie szkody przedawnia się z upływem roku od dnia, w 
którym orzecienie stal o się prawomoc!,\e. 

Ar~. 391. Jeżeli w umowie zastrzeżono,że osoba trzeci a 
zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone 

świadczenie, ten, kto takie przyrzeczenie uc zynił, odpow je
dzialny jest za szkodę, którą druga strona , ponosi przez to, 
że osoba trzecia odmawia zaciągnięcia zobowiązania albo 
nie spełnia świadczenia, 'Może ' jednak zwo lnić się od obo
wiązku napra~Nienia szkody spełn iając przyrzeczone świad-

- czenie, chyba że sprzec iwia si ę to umowie lub właściwości " 

świadczenia . 

Art. 392. Jeże li osoba trzecia zobowiązała 's ię przez umo
wę z · dłużnikiem zwolnić go od obo\-viązku świad czenia, jest 
ona odpowiedzia lna wzgl ędem dłużnika za to, że wierzyc ie l 
nie będz ie "od niego żądał spełnienia świadczenia. 

Art. 393. § 1. J eże li w umowie zastrzeżono', że dłuż,nik 

spełni świadczeni e na rzecz osoby tr zeciej , osoba ta, w braku..... 
odmiennego postanowienia umowy, może żądać bezpośrednio 

od dłużnika spełnienia zas trzeżonego świadcze nia. 

§ 2. Zastrzeżenie co do obowiązku świadczenia na rzecz 
osoby trzecie j nie może być odwołane- ani zmienione,jeże li 

osoba trzecia oświadczyła którejkolwiek , ze stron, że chce 
z zastrzeżenia skorzystać. 

§ 3, Dłużnik może podnieść zarzuty z umowy także 

przeciwko osobie trzeciej, 

Art. 394. § 1. W braku odmiennego zastrzeże riia umow
nego albo zwyczaju zadatek dany! przy zawarciu umowy ma 
to znaczenie, że w razie niewykonania umowy pr.;zez jedną 
ze stron druga strona może bez wyzhaczenia terminu do
datkowego od umowy odstąpić ,i ot zym,any.zadatek zacho
wać, a jeżeli · sama go dała, może żądać sumy pwukrotnie 
wyższej. 

§ 2.W razie wykonania um owy zadatek ulega zalicze
niu na pocze t świadczenia strony, która go dała; jeżeli za
liczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi. 

§ ·3, W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być 
zwrócony,' a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej 

odpada, To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umo
wy nastąpiło -wskutek okoliczności, za które żadna ze stron 
nie ponosi odpowiedzialnóści albo za które ponoszą odpo
wiedzialność obie strony. 

Art. 395. § 1. Mozna zastrzec, że jednej lub obu stronom 
przysł ugiwać będzie w ciągu oznaczonego , terminu prawo 
odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświad-
czenie złożone drugiej stronie. ' 

§ 2. W razie wykonania prawa, odstąpienia um owa uwa
żana jest za nie zawartą. To, co strony ju ż świadc zyły, ulega 
zwr otowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była 
konieczna w granicach zwykłego zarządu, Za świadczone 
usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stro-

, nie odpowiednie wynagrodzenie, . . 

Art. 396. Jeże li zostało zastrzeżone, że j ednej lub obu 
stronom wolno od umowy odstąpić za zapłatą oznaczone j 
sumy (odstępne), oświadczenie o odst ąp ie niu jest skuteczne 
tylko wJedy, gdy zostało złożone jednocześni e z zapłatą 
odstępnego . 

T y t u I IV. OBOWIĄZEK ZAWIERANIA UMOW 
MIĘDZY .JEDNOSTKAMI GO.SPODARKI USPOł.ECZNIONEJ 

Art. 397. Jeżeli na podstawie właŚCIwych przepis6w 
włożony został na oznaczoną jednostkę gospodarki l!społ ecz 
nionej obowiązek zawarcia z inną oznaczoną jednostką 'gos
podarki uspołecznione j umowy sprzedaży , umowy dostawy 
lub umowy o inne świadcze ni e z jednoczesnym o k re ś leni em 
przedmiotu umowy oraz terminu, w ciągu którego umowa 
ma być zawarta, drug iej stronie przysługuje roszczenie o za
warcie tej umowy. 

Art. 398. § 1. J eże li jednostka gospodarki uspołecznione j 
zobowiązana do zawarcia umowy odmawia przyjęc ia oferty 
złożonej przez upra wnioną jedn ostkę gospodarki uspo'łecz 

nionej , jednostka upr a wniona może- wystąpić do państwo 
wej komisji arbitrażo wej o zawarcie umowy i ustal enie je j 
treści (spór przed umowny) , , 

§ 2. Roszczenie o ;t-awa rci e' umowy wygasa, ' j eżeli : j ed
nostka uprawniona nie złoży oferty w terminie, aw razie 
odmowy przy j ęc ia oferty przez jednostkę zobowiąza ną, je 
żeli jednostka uprawniona nie wystąpi ze sporem przed
umownym w ciągu czter'nastu dni od otrzymania odpowiedzi 
odmownej, 

Art. 399. § 1. Jeże li jednostka gospodarki uspoł ecznione j 

zobowiązana do zawarcia milowy przy jmuje ofe rtę czyniąc 
zastrzeżenia co ,do jej poszczególnych postanowień, po,.vinna 
ona stwierdzić treść swych zastr zeżeń w prot01cole rozbi eż

ności i przesłać niezwłocznie protokół jednostce, która ofer
tę złoży ła. 

§ 2. J eżeli jednostka, która złożyła ofertę, nie godzi 
się . z zastrzeżeniami zawartymi w protokole, może ona w cią

gu 'dni czternastu od dnia otrzymania teg o protoko łu wystą
pić ze sporem przed umownym. W razie b ezskutecznego uply~ 
wu tego terminu umowę poczytuje się za zawartą na wa
runkach określonych w protokole rozbieżnośc i. 

Art 400. Jeżeli jednostka gospodarki us połecznionej zo
bowiązana do zawarcia umowy nie odpowlad'a na złożon ą 
jej ofertę, jej milczenie uważa się za przyjęcie oferty, W 'wy_' 
padku - takim umowę poczytuje się za zawartą z upływem 
czternastu dni od otrzymania oferty. 

Art. 401. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się 
odpowiednio w wypadklY, gdy obowiązek ~awarcia umowy 
został włożony na obie oznaczohe jednostki gospodarki us po

, łecznionej , 

Art. 402. Jeżeli jednostka gospodarki uspołecznionej, 

które j inna jednostka gospodarki us połecznionej złoży ła 

' ofertę, nie jest zobowiązana clozawarc,ia umowy, powinna 
ona zawiadomić o tym składającego ofertę niezwłocznie po 

/ 
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jer()tr~ym~ni~~ W razieu\llIedb,ania~awi~dornieni9Ponosi 
odpo~yie,diialność za wynikłą stąd sz kodę. . 

. : Art. 403. § 1. Jeżeli n,a podstawie właściwych przeplsow 
W~OŻglly zosŁał na oznaczoną j ednos tkę . gospodąrki uspolecz
ni911.e j obowiązek określonego . świadczenia · na rzecz innę j. 
oznaczonej jednostki gospodarki uspołecznionej,powstaje 

mię~zy tymi jednosll<:ami stosunek zobowiązaniowy , do któ
reg o stostqe się .. odpowiednio przepisy o zobowiązaniach 
um,owl?-ych. 

§ 2. W razie wątpliwośc i poczytuje się, że decyzja, któ
ra wIdada na oznaczoną j ednostkę obowiązek świadczenia 
na rzecz inne j oznĘłczon e j j-ędnostki , zobowiązuje tylko uo 
zawarcia określonej umowy. 

Art. 404. Prze pisy arlykułów poprzedzających . ~to5;uje 
się odpowiednio w wypadku, gdy ' na jednoslkę gospodarki 
uspołecznionej włożony . zostai obowiązek zmiany lub rozwJą- , 
zall.i..a już zawarte j umowy albo zmiany lub zaniechania .wy
k6:1}ania świadczenia wynikającego z istniejącego· stos.unku 
zol;>,owiązaniowego . . 

T ~ t u ł V. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE 

Ar~. 405. 1):to bez podstawy prawnej uzyskał korzyść 
majątkową kosz lem innej osoby, obowiązany jest 'do wyda
nia korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do 
z~i'otu 'jej wartości. . 

. Art. 406. Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie 
tylko korzyść bezpośrednio uzysl~.aną, lecz także wszystko, 
co w ~ razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane 
w ' zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody. 

Art. 407. Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał 
korzyść majątkową ' koszte m innej osoby, rozporządził ko
rzyścią na' rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek ' wy-
diiilia kbrźy'ści przechodzi na tę osobę trzecią. ' -

. Art. ' 408 . . § 1. Zobo~iązany do wydania korzyśc i może 
żądać zwrotu , nakładów koniecznych o tyle, o Ue nie ' zna la zły 
pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innvch 
n,ą ,kłĘ!dów ' może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość lw- _ 
rzyści w chwili. jej wydĘ!nia; może jednak zabrać te, nakła-
dy, pr-..ywracającstan poprzedni. . 

§ 2. Kto czyniąc nakłady wiedzia ł, że korzyść mu się 

nie należy, ten może żądać zwrotu nakładów tylko o tyle, 
o ile zwiększa ją wartość korzyści w chwili jej wydania . 

. § 3. Jeżeli żądający wydania korzyści jes t zobowiązany 
do zwrotu nakładów, sąd lub państwowa komisja arbitra żo

wa może zam iast wydania korzyści w naturze nakazać zwro t 
jej ' wartości w pieniądzu z odliczeniem wartośc i nakładów, 

które żądający byłby obowiązany- zwrócić. 

, . Art. 409. Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej 
warto ści wygasa, j eże li ten, kto korzyść uzyskaI; zużył ją 

lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba 
. że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był 
licZyć się z obowiązkie,m zwrotu. 

Art. 410. § 1. Prze pisy artykułów poprzedzających s to
suje się w szc zególności do świadczenja nienależnego. 

_ § '2. Swiadczenie . je st niena leżne. jeże li ten, kto je 
spę łnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie byi zobowiąza
ny' wzg lędem osoby, które j świadczył , albo jeże li podstawa 
Świadczen ia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie zo
stai osiągnięty, albo' jeże li czynność prawna zobowiązując a 
do świadczenia _ była nieważna i nie stała się ważna po speł
nieniu świadczenia. 

Art. 411. Nie można żądać zwrotu świadczen ia: 
:1) jeże li spełniający świadczen i e wiedział, że nie był do 

świadczenia ~ zobowiązany, chyba że spełnienie świad
czenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu 
uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czyn
ności prawnej; 

'.1 

2) jeżeli s pełnienie , świ,adczenia czyni zadość- zasadom 
współżycia społecznego; 

3) jeżeli świadczenie zostafo sp~łnjone ' w celu zadośćuczy- . 
ni enia przedawniOliemu roszczeriu, chyba że wskutek.' 
przeda wnienia roszczen-ie wygasło; , 

4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelnQśĆ 
stała się wymagalna. 

Art. 412. To, co zostało świadczone świadomie w zamian 
za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub sprzecz
nego z zasadami współżycia społecznego albo ,w wykonaniu 
czynności prawnej mającej cel sprzeczny z ustawą lub z za
sadami współżyc ia społecznego, ulega pl:zepadkowi na rzecz 
Skarbu Parlstwa. Jeżeli przedmiot świadczenia został zużyty 

. lub utracony, przepadkowi ulega jego wartość. . ' 

,Art. 413 .. § 1. Kto spełnia świadcienie z gry lub zakładu, 
nie może żądać zwrotu, ,chyba że gra fub zakład, były zaka~ 
zane alJ:>onierzetelne. 

§ 2. Roszc zeń z gry lub zakładu można dochodzić tylko 
wtedy, gdy gra lub zakład zostały . z,arządzone lub zatwier
d zone przez wła ściwy organ ' pal1stwowy. 

Art. 414. Przepisy niniejszego tytulu nie uchybiają prze~ 
pisom o obowiązku naprawienia szkody. 

T y t u ł VI. CZYNY NIEDOZWOLONE 

Ad. 415. Kto z winy swej wyr~ądził drug.iemu szkodę, 
obowiązany jest do jej naprawienia. 

Art. 416. Osaba pTawna jest obowiązana do naprawie
nia szkody wyrządzonej z winy jej organu. 

Art. 417. § 1. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność 

za szkodę wyrządzoną przez funkcjonarius za państwowego 
przy wykony waniu powierzonej mu czynności. 

§ 2. Funkcjonariuszami państwowymi w rozumieniu 
niniejszego ty~ułu są pracownicy organów wład zy , ' admini
s tracji lub gosp'odarki państwowej. Za Junkcjonariuszy pań- .. 
s two wych uważa się również osoby działając e na zlecenie 
tyc;h organów, osoby powolane z wyboru, sędziów i proku
ratorówora z żołnierzy sił zbro jnych. 

Art. 418. § 1. Jeże li szkoda została -w'yrządzona pfL:ez 
. funkcjonarius za państwowego na skutek wyd ania orzeczenia 

lub zarządzenia, S)(a rb Pallstwa ponosi odjJowiedzialno ',ć 

tylko wtedy, gdy przy wy daniu orzeczenia lub zarządzeni a 

nastąpiło naruszenie pra wa ścigane w trybie postępowania 

karneqo lub dyscyplinarnego, a ' wina s prawcy szkody zo
sla la stwierdzona wyrokiem karnym lub orzeczt=łniem dyscy
plinarnym albo uznana przez organ przełożony nad sprawc ą 

szkody. 
§ 2. Brak slwierdzenia winy w wyroku karnym lub 

orzeczeniu dyscypl!narnyńl nie wyłącza odpowiedzialności 

Skarbu Państwa za szkodę, j eżeli wszczęciu albo prowadze- / 
'niu postępowania karneg o lub dyscyplinarnego stoi na prze
szkodzie okolicznośc wyłączająca ściganie. 

Art. 419. W wypadku gdy Skarb Państwa nie ponosi 
według przepisó w niniejszego tytułu odpowi edzialności. za 
szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwó\ve9'o .przy 
wykonywaniu powierzonej mu czynnosCI, poszkodowany 
może żąc1ac całkowitego lub częściowego naprawienia sźko
dy . przez Skarb Państwa, jeżeli doznał uszkod zenia ciała lt~b 
rozstroju zdrowia albo utracił żywiciela, a z okoliczności, 
zwłaszcza ze wzg lędu na niezdolność poszkodowanego do. 
pracy albo ze względu na jego ciężkie położenie materialne, 
wynika, ze wymagają tego zasady współżycia społecznego. 

Art. 420. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez funkcjo
nariusza państwowej osoby prawnej, odpowiedzialność za 
szkodę ponosi zam,iast Skarbu Państwa ta osoba prawna. 

Art. 421. Przepisów 'powyższych o odpowiedzialności 
Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariu-
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• Sila, p.aństw,d\Vego«ll'ie , stosltje' ,się;, jeżeli'. odpowiedzialność ta 
, .' jest ure~ulowana ', wpr.zepisaf:h szczeyó.lliych. , 

,Art. '422. ',' Za szkodę oclpowiedihllny ,'jest nie tylko ten, 
' kto ' ją ' bezpóśrednlowyrządził, ' 1ecz takżeten.\ kto -inną oso
bę do' wyrządzenia szkody : 'naklonił 'a'lIw był jej pomocny, 
jak' 'również ten, kto św'iadolnie skorzystał z wyrządzonej 
drllgiemu szkody. ' 

Art. 423. Kto działa w obronie konięcznej, odpierając 
bezpośredni i bezprawny, zamach na jakiekolwiek dobro 
własne lub innej osoby, ten nie jes t odpowiedzialny za szko
dę wyrządzoną napastnikowi. 

Art. 424. Kto zniszczył lub uszkodził cudzą rzecz albo 
zabił lub zranił cudze zwierzę w celu. odwrócenia od siebie 
lub od innych niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio od 
t e j rzeczy lub zwierzęcia, ten nie jest odpowiedzialny za 
w y nikłą stąd szkodę, je żeli niebezpieczeństwa sam nie wy-

" w .)łal , a niebezpieczeństwu nie można było inaczej zapobiec 
i j eżeli ratowane dobro jest oc zywiś,cie ważniejsze aniże li 
dobro naruszone. 

Art. '425. § 1. ' Osoba, która z jakichkolwiek powodów 
znajduje się w stanie wylączającym świadome albo swobod
ne powzięcie decyzji i wyraźenie woli, nie jest odpowie-, 
dzialna za szkodę w tym stanie wyrządzoną. 

§ 2, Jednakże kto uległ zakłóceniu czynności psychicz
nych wskutek użycia napojów odurzających albo innych 
podobnych środków, ten obowiązany jest do na prawienia 
szkody , chyba że stan zakłócenia został wywołany bez je-

, § 2. 'ChóGia:żby os'oba, która zwierzę chowa lub się nim 
posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów para
grafu poprzedzającego; poszk6dowa'ny' nioże od niej żądaĆ 
całkowitego ' lub , częściowe'go naprawienia szkody, jeżeU 
z okolicznośCi, a zwłaszcza ' i , j:>oiównania stanu majątkowe
go poszkodowanego ' i tej 'osQby" wynika, że wymagają tego 
zasady współżycia społecznego. 

Art. 431. § 1. Posia,dacz gruntu może zająć cudze zwie
rzę, które wyrządza szkodę na gruncie, jeŻt~ li zajęcie ', jest 
potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie 
szkody. 

§ 2. Na zajętym zwierzęciu posiadacz gruntu uzyskuje 
ust:awowe prawo zastawu dla zabezpieczenia należnego mu 
napra wienia szkody, oraz kosztów żywienia i utrzymania 
zwierzęcia, 

§ 3. Przepisów powyższych 'nie stosuje się, gdy z wierzę 
jest przedmiotem własności państwowej.' 

Art. 433. Za szkodę wyrządzoną wyrzucen iem, wylaniem 
lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z poini eszczenia 
jest odpowiedzialny ten, kto pbmieszc zenie zajmuje, chyba , 
że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższe j albo "yyłącznie 
z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmu
jący pomieszczenie nie ponosi odpowied zialności i której 
działaniu nie mógł zapobiec. 

Art. 434. Za szkodę wyrządzoną przez z.awalenie się bu
dowli lub oderwanie się je j części odpowiedzialny je$t sa
moistny posiadacz budowli, chyba , że zawalen ie się ~)udowli 
lub oderwanie się j ej c zęści ' nie wynikło ani z braku utrzy-

go winy, mania budowli w należytym stanie; ' ani z wady w budowie. 
Art. 426. Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, Art. 43,5. § L Prowadzący na ' własny rachunek przed-

nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, 
siębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił 

Art. 427. Kto z mocy usti,twy lub umowy jest zobowiąza- . przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) 
ny tło nadzoru nad osobą, której z powodu w ieku albo stanu ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, 
psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub 
obowiązany je st do naprawienia szkody wyrządzonej przez zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej 
tę osobę, chyba że uczynił' zadość obowiązkowi nadzor u albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, 
albo że szkoda byłaby ' powstała także przy starannym wy- za którą nie ponosi odpowiedzialności. 
kony waniu nadzoru. Przepis ten stosuje , się również do osób § 2, Przepis 'powyższy stosuje się odpowiednio do przed-
wykonywających bez obowiązku ustawowego' ani umowne- siębiorslw lub zakładów wytwarz'ającychśrodki wybuchowe 
go stałel pieczę rrad osobą, której z powodu wieku albo sta- albo posługujących się takimi środkami. 
nu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można , Art. 436. § 1. Odpowiedzialność przewidzianą w artykule 

Art. 428. Gdy sprawca z powodu wieku albo stanu psy- poprLedzającym ponosi również samoistny posiadacz mecha-
chicznego lub cielesnego nie jest odpowiedzialny za szkodę, nic'znego' środka komunikacji poruszanego za pomocą sił 
a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru albo gdy nie przyrody , Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek 

można od nich uzyskać naprawienia szkody, poszkodowany komunikacji w posiadanie za leżne , odpowiedzialność ponosi 
może żądać całkowitego lub częściowego napra wienia szko- posiadacz zależny. 
dy od same.Ho sprawcy, jeżeli z okoliczności, a zwła szcza § 2, W ra zie zderzenia si-ę mechankznych środków ko-
z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i spraw- munikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wy mienione 
cy, wynika, że wymagają tego zasady wspóiżycia społecz- osoby mogą wzajemnie żąda ć naprawie nia poniesionych 

" nego, szkód ty lko na zasadach ogólnych, Równi eż tylko na za sa-
Art. ~29. Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, dach ogólnych osoby te są odpowtedzialne za sz.kody ' wy-

ten jest odpowiedzialny za "szkodę wyrządzoną przez spraw- rządzone ' ty m, których prze wożą z ' grzeczności. 
cę przy wykonywaniu powierzonej mu czynnofci, chyba że Art. 437. Nie można wyłączyć .ani ograniczyć z góry 
nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynnosci odpowiedzialności określone,j w dwóch artykułach poprze-
powierzyłosobie, , przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w d zaj ąc:ych , 

zakresie swej d z iałalności zawodowej trudnią się wykon y- Art. 438. Kto w ce lu od w rócenia grożącej drugiemu 
waniem takich czynności. szkody alho w celu od'wrócenia wspólnego ni ebezpieczeń-

Art. 430. Kto na własny rachunek powierza wykonanie st wa przymllsowo lub nawet dobrowolnie , poniósł szkodę ma-
czynnośc i osobie, która przy wykonywaniu tej czynności jątkową , może żądać naprawienIa poniesion ych strat w od-
p od lega jego kierownictwu i ma obow'iązek stosować' się do pow i('(jonim stos unku od osób, które 7. tego odniosły korzyść. 
jeHo wska zó wek, ten jest odpowiedzialny za sz kodę wy rzą- , Art. 439. Ten, komu wskutek zachowani a się inne j oso-
dzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej je j by, Vi szczególno ści wskutek -bra ku należytego nad zoru nad 
czynności, ru ch em kie rowtlnego przez nią przedsiębiorstwa lub zakładu 

Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posłu9uje, albo nad sta nem pc siadane90 przez n ią budynku lub innego 
obowiązany jest do naprawienia wyrządzon e,j przez nie szko- urząd zenia, zagraża bez pośrednio szkoda, może żądać .' ażeby 
tly niezależnie od lego, czy było pod jego nadzorem, czy t e ż osoba ta przedsięwzięła środki ' niezbędn e do odwrócenia 
zabłąkało się lub uciekło , chyba że , ani oń, ani os'oba, i a. grożąc~90 niebezpieczell'slwa, a w razie potrzeby także,by 
którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy. dała odpowiednie zabezpieczenie , 
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Art. 440. W stosunkach między osobami fizycznymi za - do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkó-
kres obowiązku naprawienia s7.kody może b.yć stosownie do wych i ITwjątkowych zmarlego przez czas prawdopodobnego 

- okolicz ności ograniczony, jeżeli ze względu na " stan majątko- . trwania obowiązku alimentacy jnego. Takiej smnej renty mogą 
wy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę żądać inne osoby bliskie, którym zmilrly dobrowolnie i stale 
wymagają takiego ograniczenia . za sady współżycia sp\>- dostarcza! środków utrzymania , jeżeli z okoliczności v,'-ynika, 
łecznegn. że wymagają tego zasady współżycia społecznego. 

Art. 441. § 1. Jeżeli kilka osób ponosi .odpo\viedzialność . § 3., Sąd może ponadto przyznać n.ajbliższym członkom 
za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, ich odpo- . . rodziny zmarłego stosowne. odszkodowanie, jeżeli wskutek 
wiedzialność ' jes t solidarna. jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji 

§ 2. Jeżeli szkoda była wynikieJl1 działania lub zanie
"hania kilku osób, ten, kto szkodę napra wił , może żądać od 
pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okolicz
ności, a z\vłaszcza od winy danej osoby oraz od stopnia, w 
jąkim przyczyniła się do powstania szkody. -. 

§ 3. Ten, kto naprawi! szkodę, za którą Jest odpowie
dzialny mimo braku .... "viny, ma zwrotne roszczenIe do spraw
cy, jeżeli szkoda powstała z winy sprawcy. 

Alt. 442. § 1. Roszczenie o na_prawienie szk.ody wyrzą
dzonej 'czynem niedozwolonyn1 ulega przedawnie-niu z uply
w.em lat trz.e-ch 'od dnia, w krÓl'ym poszkodowańy dowiedział 
się o szXodzie· i o osobie obowiązanej d.o jej naprawienia. 
Jednakże w każdym w y padku roszczenie przedawnia się 

z ' upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastfłpiło zda 
-nenie wyr7.ądza jące szkodę. 

§ 2. , J eże li 'szkoda wynikła ze zbrodni lub . występku, 
roszczenie .o naprawienie szkody ulega przedav{nieniu 
z uplywem . lat dziesięciu .od dnia popełnienia prz~stępsl wa 
h ez ~zg lędu na to, kiedy poszkodowany cfowiedzial się 
() szkodzie i Q osohie obowiązanej do je j naprawienia. 

Art. 443. Ok.oliczn~ść, że działanie lub zaniechanie, 
z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanłe lub nie
należyte wykonanie istniejącego upnednio zobowiązania, ' 

nie wyłącza roszczenia. o napr'awienie szk.ody z- tytułu czy
n :):l niedozwolonego, chyba że z treści istniejąc€go uprzednio 
z@.b.owiązania wynika· CQ innego. 

Art, 444 . . § 1. W razie uszkodzenia ciała lub , wywołania 
w:z,stroju zdrowia naprawi·enie S'zkody 'obejmuje' wsze-Jkie 
w-ynikłe z tego ' pow.odu koszty. Na żądanie p.oszkodowanego 

' zobowiązany-do naprawieniasz'kody powi·nien wyłożyć zyó
ry sumę potrzebną na koszty leczenia, fi jeżeli poszkodowa
ny slał się inwalidą, ta-kże somę ' potrzebną na koszty przy
,gotowania do innego 7.awoclu. 

§ 2. Jeżeli poszkodowa'ny utra.cil. całkowicie lub części 0-

W~)" zdolność do pracy zllTobkowej' albo' jeżeli zwiększyły się 
jego po trzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przysz
łość , może on żądać od zobo~viązanego do naprawienia szko
dy odpowied-niej renty. 

§ 3. Jeżeli w chwili wydaniawyioku szkody nie da się 
dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana 

-renla tymczasowa. 

Art. 445. § 1. W wypadkach przewidzianych w artyku le 

życiowej. 

Art. 441. Z ważnych powodów sąd może na żądanie 

poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części 

odszk.odowanie jednotazowe. Dotyczy lo w szczególno"ści 
wypadku, gdy poszkodo-wa:ny stał się inwalidą, a przyznanie 
jednorazowego odszkódowania ułatwi mu wykonywanie no
wego zawodu. 

Art. 448. W ra zie umyślnego naruszenia dóbr osobistych 
poszkodowany może żądać, niezależnie od innych śro'dków 
potrzebnych do usunięcia skutków wyrządzonej szkody, aże
by sprawca ui ści! odpowiednią- sumę pieniężną na rzecz _Pol
skiego Czerwonego Krzyża. 

Art. 449. Roszczenia przewidziane wart. 444.--4.48 nie 
mogą być zbyte, ch yba że są jużwymagalhe i że wstały. 

uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym oI~eczeniem. 

T y &- u ł VU. Wl"KONANIE ZOBOWB,ZAR 
I SI\:UTKI ICH NIEWYKONANIA 

'. Art. -(,50. Wi~rzyci.el nie moie odmówi.€: pn.yjęcia świad

czenia -częSciowego, <:hociażby cala wierzytelność była· już 

wyma-galn&, chyba że ;pr,zyj-ęcie takie~o -świa;cJczenia narusza 
jego uzasadniony intcr;es. 

Art. ·451.§ 1. Djużnik mający wzgl~dem tego sameyo 
wierzyciela kilka dŁugÓw teg.o ' sailiego rodzaju może przy 
spełnieniu świadczenia wskazać, który dl'ug chce zaspokoit. 
Jednakże to, co przypl.l_~.l.I na poczet danego długu, wierzy
ciel może .przede wszystkim zaliczyc na zwią-Z'ane z tym dłu
giem zaległe na l eżnaści uboezne oraz na zalegaj-ą-ce świad-

czenia gŁówne. . 
§ 2. Jeiel i dłużnik ni:e wskazał, ·który z· kiJku długów 

c_hce' ~pokoić, li -pr1.j!jąłpokwitowanie, w którym wierzy
ciel zaliczył otrzylllane~wiadczeni.enll poczet jednego z tych 

. długów, dłużnik nie mt)ie już żą<l a·ćz.alic:tenia na poczet 
inneqod!lHJlL . 

§ 3. W braku oświadC7.enia dłużnik a lub wierzyciela 
' spełnione świadczenie za li C1.a się przede wszystkim na po

czet cll.ugu wymaualnego, a jeżeli jest kilka· d lugów wyma
galnych - na poczet najdawniej wymagalneg.o . 

poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpo- Art. 452. Jeżeli świadczenie zostało spełnione do rąk 
wiednią sumę tytułem zadośćuczyn ienia pieniężnego za do- osoby nie uprawnionej do jego przyjęcia, a przyjęcie świad- . 
znaną krzywdę. , c:r.enia nie zostało potwierdzone przez wierzyciela, dłużnik 

§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku jes!: zwolniony. w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze 
pozbawienia wolności oraz w wypadku, gdy kobietę sklonio- świadczenia skorzystał. Przepis ten stosuj€ 'Się .odpowiednio 
no za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku za- w wypadku, gdy ś\viaclczenie zostało spełnione do rąk wie-
leżnośc i do poddania się czynowi nierządneillu. r zyciela, który był niezdolny do jego przyjęcia. 

§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przecho-dzi na spad- Art. 453. J"€żeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobo-
kobierców tylko wtedy, gdy . zosfało uznane na piśmie albo wiązania spełnia 'za zg 'odą wierzycie la inne świadczenie, 
gdy- powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. zobowiązanie WYHasa. Jednakże gdy przedmiot świadczenia 

Art. 446. § 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wy- ma wady, dłużnik obowiązany jeśt do rę,kojmi według prze-
wołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, pisów o rękojmi przy , sprzedaży. . 
zobowiązany do naprawienia ~szkody powinien zwrócić Art. 454. § 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie 
koszly leo:enia i pogrzebu temu, kto je poniósł. jest oznaczone ani nie wynika z wlaściwości. zobowiązania. 

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym usta- świ·adczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w 
wowy obówiąze-k aLiJ'fle.ntacy~ny, . może- żądać -od whow.ią- · chwilipowst'a'nia ' 20bowiązańi~ .dhlżni.k . miał ' zami-eszkllnie - . 

. zane-g-ri do nppra w.ienia szko.dy .. re,nty obliczonej stosownie ,lub ,:siedzibę; Jedn'fl'kŻe-,,:ś-wi-adtzeuie ·, pienięine .powi-nno ' być :. 
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spełnione w Ill tC' Jscu zamres,~kania lub w siedzibie wierzy- ' 
ciela w chwili spelnie nia świadczenia; jeżeli wierzyciel zm!e
nił mie jsce zamieszka(lia lub sied zibę .po powstaniu zobawią
'zania, . ponosi spowod owaną przez tQ zmianę nadwyżkę 
kosztó w przesIan ia. 

§ 2. J eże li zobowiązanie ma związek z przedsi ębior

stwem dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świad
czenia rozstrzY~Ja siecl7.iba przedsiębiorstwa . 

Art. 455. J eżeli tennin spełnienia świadczenia nie jes t 
oznaczony ani ' nie w ynika z właściwośc i zobowiązania; 

świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po weZWd-
niu dłużn'ika do wykonania. ' 

Art. 456. J eże li w stosunkach między jednostkami gosfJo
dilfki uspołecznionej strony za'strzegły w uIllowi e, źe ' speł
n ien ie świadczenia następować b~dzie częsciami w ciąg u 
określonego czasu, ale nie ustalily wielkości poszczególnyc h 
świadczei) częściowych albo terminów, w których ma na
slttpić s ;}ełnienie każdego .z tych i.wiadczeli-" wierzycie l może 
przez oświadcz-enie, złożone dłużnikowi w czasie w la ściwym , 

ustalić zarówno wielkość poszczególnych świadczeń częścio
wych, jak i ' termin spełnienia każdego z nich, jednakże po
winien uwzględnić możliwości dłużnika oraz sposób speł
nien ia świadczenia. 

Art. 457. Term in spełnienia świa:clczenia oznaczony 'przez 
czynność prawną poczytuje się w r.azie wątpliwośc i za -Zil-
stueżony na korzyść diużnika. . 

Art. 458. Je7eJi cHużnik stał się .niewypJacalny a lbo je
Ż'eli wskutek oko·liczności , za które pojlOsi odpowiedzialność , 

·mbezpieczeni.e wierzytelności ul egło znacznemu zmniejsze.
niu, wierzyciel może żądać spełnienia świadczen ia bez wzglę

du na zastrzeżony" !ermin . . 
Art. 459. § L Zobo'wiązany do wydania zbioru rzeczy 

lub masy majątkowej albo do udzielenia i.viadomości o zbio
He rzec'li'f lub o masie majątk.owej powini-en przedstawić 
wierzycielowi spis rzeczy należących do zbioTu lub spis 
przedmiotów: wchodzących w skład masy majątkowej. 

§ 2. J eżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ż~ przed
staw iony spis nie jes t rzetelny lub dokładny, wierzyciel 
może żądać , - ażeby dłużnik złożył zapewnieniQ przed .sądem, 

iż s p orządził spis według swojej najlepsze j wiedzy. 
Art. 460. § 1. Zobowiązany do złożenia rachunku z za 

rządu powinien przedstawić wierzycielowi na piśmie zesta
wienie wpływów i wydatków' wraz z potrzebnymi dowodami. 

§ 2. Jeże li istniej e uza,-:1 dnione pnypuszczenie , że 

przedstawione zestawienie wpływów nie jest rzetelne lub 
dokładne, wierzyciel może żądać, ażeby dłużnik złożył zapew
nienie przed sądem, iż sporządzi ł zestawienie .\ vedlug swoje j 
najl e pszej wiedzy. 

Art. 461. § L Zobowiązany do . wydania cudze j rzeczy 
może j ą zatrzymać az dó chwili zaspokojenia . lub zabezpie
czenia ' przysługujących mu ros zczeń o zwrot nakła·dów na 
rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz wy
r ządzo'nej (prawo zatrzymania) . 

§ 2. Przepisu powyższego nie st.osuje się, gdy obowiązek 
wydania rzeczy wynika z czynu niedozwolonego albo gdy 
chodzi o zwrot rzeczy wynaj.ętych, WYDzierżawionych lub 
użyczonych. 

§ 3. Prawo zatrzymania n-ie przys ługuje względem pań

s twowej jednostki organizacyjnej . 
Art. 462. § 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może' żą

dać od wierzycie la . pokwitowania. 
§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szcżególnej 

formie, jeżeli ma w tym interes. 
§ 3. 'Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że 

umówiono się inaczej. 
Aft. 463. Jeżeli .wierzyciel odmawia pokwitowania, dłu:/:

nik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo 
złożyć przedmiot świa(lozenia do depozytu sądowego. 

Art. '464. Swia.dcze nie do Hlk osoby, która oki11.uje po
kwito wanie w ys tCi"ii one przez wierzycie la, zwalnia dłużnika, 
chy ba że by l'o zaslrzeżone , i ż świadczeliie ma nastąp ić do 
rąk własnych wierzyc ie la, albo chyba' że dłu żnik <jziala ł 
w zlei, wieu:e. 

Art. 465. § 1. Jeże li istnieje dok ulilent st wi e rclzający 
zobovv iązanie, dłużnik sp e łniając świadczenie Inoże żądać 
zwro tu dok ume ntu. Jednakże gdy wierzycie l ma interes w za
ch ow aniu cl o kUl~lentu. w szcz~gólności gdy świadczenie zo
stal·Q spełnione tylko częsciowo , dłużnik może - żądać ' uczy
ni enia odpowiedniej' wzmianki na· dokume ncie. 

§ 2. W raz'ie utraty dokum entu dłużl1i'k mcrze, . niezależ
nie (XJ pok wi towania, żądać' od wierzyciela oświadczenia na 
piśm ie, że dokument zosta ł utracony. 

§ 3. Jeże li wierzyciel. odmawia zwrotu dokumentu ' lub 
uc zyn ienia na nim odpowiedniej wżmicmki albo pi,semneg.o 
ośw iadczenia o utracie d'okull1cntu, _dłużnik może powstrzy
mać się ze spełnie niem świadćzenia albo złożyć jego przed
miot clo depozytu sądowego. 

Art. 466. Z pokwitowania zapłiłty dłużnej sumy wynika 
d'omniemanie zapłaty . należności ubocznych, Z pokwitowania 
świadczenia okresowego wynika domniemanie, że spełnione. 
zostały również ś.wiadczenia okresowe w ymagalne wczęśrriej. 

Art. 467. Poza wypadkami przewidzianymi ,,;, innyCH 
przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia ao de
pozytu sądoweHo: 

1) jeżeli wskutek okolic.z ności, za k tóre nie ponosi oupo
wiectzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie 
-zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyc iela. 

2J j eże li wierzyciel n ie ma pełnej zdolności do czynności 
prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do ·przyj.~- _ 

, cia świadczenia; 
3) J eżeli powstał spór, kto jest wierzycie lem.; 
4) jeżeli z pow o-d u innych okoliczności dotyc zących osoby 

wierzyciela świadczenie nie może być s.pełnione. 

Art. 468. § 1. O złożeniu przedmiotu świ.:tdcze nia do de.
pozytu sącłowego dłużnik powinien nitzwł oczn.ie ' zawiadOl'n i ć . 
wierzyciela, chyba ' że zawia.domienie napotyka trud·ne do 
przezwyciężenia przeszkody , Zawiadomienie pow inno n-astą
pić na piśmie. 

§ 2. W razie niewykonania pg wy ższego ' obowiązku dlll .ż
nik jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę. 

Art. 469. § L Dopóki wierzydei nie zażądal wy;lan-ia 
przedmiotu świadcze nia z depozytu sądoweg o, dłu żnik może 
przedmiot zło żony odebra ć. 

§ 2. J eże li dlużnik odbierze przedmiot świadcze nia z de- . 
pozy tu sądowego, z!oże nię do depozytu uważa się za nieb y le. 

Art. 470. Ważne złożen ie do depozytu sądQ\'yeg o ma ta
kie same skutki jak spełnienie świadczenia i zobowiązu je 
wierzyciela do zwrotu dłużn ikowi kosztów złożenia. 

D z l a ł II. SKUTKI N I EWYKONANIA ZOBOWIĄZA~ 

. Art. 471. Dłużnik obowiązany je st- do naprawienia szko
dy wynikłej z niewykonania li.1b niena l eży tego wyko nan ia 
zobowiązania, chyba 'ie niewykonanie lub nienależy te wyko
nanie jest następstwem okoliczności, za które ~dłu żr;ik odpo
wiedzialności nie ponośi. 

Art. 412: Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy a'lbo 
z czynności prawnej nie wy;nika nic innego, dłużnik odpo
wiedzialn.y jest za niezachowanie n~leżytej staranności. 

Art. 473. § 1. Dłużnik może przez umowę przY.iąć od
powiedzialność za niewy ko>lanie lub za ni e n .ależyte wykona

. nie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za 
które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi. 

§ 2 . . Nieważne jest za strzeżenie, ii, dłużni.k nie będ zie 

odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierz ycie 
lowi umyślnie. 

• .> 

-/ 



Dziennik Ustaw Nr 16 - 154 ;- P6z;93 
~--------~--------------------------------~--~--------------~--------------

Art. 414. Dłużnik <o,Qpowieązią!ny - jest jak za własne 
działanie lub zaniechanie za działania 'i zaniechania osób, 
z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również 

osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, Przepis 
powyższy stosuje się także w wypadkll, gdy zobowiązanie 
wykonywa przedstawiciel ustawowy dłużnika. 

Art. 475. § 1. Jeże li świadczenie sŁało się niemożliwe 

skutkiem okoliczności, za ' które dłużnik odpowiedzialności 

nie ponosi, zobowiązanie wyga sa, 
§ 2. J eże li rze<;:z będąca przedmiotem świadczenia zosŁa

ła zbyta, utracona lub uszkodzona, dłużnik obowiązany je st .
wydać wszystko, co uzyskał w zamian za tę rzecz albo jako 
naprawienie szkody. . 

Arf. 476. Dłużn ik dopuszcza się zwłoki, gdy nie s pe łnia 
Świadczenia w terminie, a jeŻe li termin nie jest oznaczony, 
gdy nie spe lnia świadczen ia niezwłocznie 'po wezwaniu przez 
wierzyciela , Nie dotyczy to wypadku, gdy opóżnienie w s pe ł
nieniu świadczenia jest następstwem okoliq:ności , za które 

-, dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

Art. 477. § 1. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może 
żądać, nieza leżnie od wykonania zobowiązania: napra wienia 
szkody wynikłej ze zwłoki. 

§ 2. J ednakże ~J'dy wskutek zwłoki dłu z,nika świadczenie 
utraciło ' dla' wierzyciela całkowicie lub w ., przeważającym 

stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia nie przy jąć 
i żądać naprawienia s-l.kody wynikłej z niewykon ania zobo
wiązania. ' 

Art. 478. Jeżeli przedmiotem świadczenia jes t rzecz 
oznaczona co do tożsamości, dłużnik będący w zwłoce odpo
wiedzialny jest za utratę lub liszkodzenie przedmiotu świad

czenia, chyba że utrata lub uszkodzen ie nastąpiłoby także 

wtedy , gdyby świadczenie zostało spełnione w ,czasie wła-
ściwym . ' 

Art. 479. Jeże li przedmiotem świadczenia jest określona 
Ilość r zeczy , oznaczonyc h tylko co do ga tunku, wierzyciel 
może w .razie zwłoki dłu żnika nabyć na jeg o koszt taką samą 

• ilość rzeczy tego samego ga tunku albo żądąć od dłużnika' 
zapłaty ich wartości, zachowując w obu .wypadkach roszcze
nie o naprawienie szkody wynikłej ze żwłoki. - ' -

Art. 480. § 1. W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu 
zobowiąza 'nia czynienia, wierzyciel może , zachowując rosz
cze nie o naprawienie szkody, żądilć upoważnienia przez sąd 
lub paó.stwową komisję arbitrażową do wykonania czyqnośc i 

na koszt dłuż'nik a, ' 

§2. J eże li świadczenie polega na' zaąiechaniu, wierzy
ciel może, zachowując roszq:enie o naprawienie szkody, żą

dać upoważnienia przez sąd lub państwową komisję arbitra
żową do usunięcia . na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik 
wbrew zobowiązaniu-uczynił. 

§ 3. W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując 
r'oszc.zenie o naprawienie szkody, wykonać bez upoważnie
llia sądu lub pa~stwowej komisji arbitrażowej czynność ' na 
koszt dłużnika lub usunąć na jego , koszt to, co dłużnik wbre w 
:zobowiązaniu uczynił. 

Art. 481 . • § 1. Jeżeli dłużnik opóżnia się ze spełnieniem 
świadczenia pieniężneg o, wierzyciel może żądać odsetek za 
czas opóżnienia, chociażby nie 'poniósł żadnej szkody i cho
ciażby opóżnienie było następstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. 

§ 2. J eżeH stopa odsetek za opóżnienie nie była z góry 
oznaczona, ' należą . się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wie
rzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż sto
pa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóżnienie 
według tej wyższej stopy. 

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto 
tądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 

Art .. ,482. §, . L Od zaległych . Dds.etek · można ,:ż,ądaó gclse
tek za opozmenie , dopierooclchwili wytocrzenia . 0 nie po
wództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły 
się na doliczenie zaległych Ddsetek' do dłużnej sumy. 

,§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy po
życzek długoterminowych udzielanych przez instytucje kre
dytowe: 

-Art. 483. § 1. Można zas~rzec w umowie, że naprawie
nie szkod'i, wynikłej z nie wykonania lub nienależytego wy
konania zobowiązania niepieniqżnego nastąpi przez zapłatę 

określonej sumy (kara umowna). 
§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wie,r zyciela zwolnić się 

z zobowiązania przez zapłątq k'ary umownej. 

Art. 484. § 1. W razie niewykonania . lub nienależytego 
wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycie
lo wi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości ' bez względu 
na wysokość poniesion e j szkody. Żądanie o·dszkódowania 
przenoszącego wysokość zastpeżonejkary nie jest dopusz
czalne, chyba że strony inaczej postanowiły. 

§ '2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wy
konane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umowne j; to 
samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna je st rażąco wygó
rowana:. 

Art. 485. Jeżeli przepis szczególny stanowi, że w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

niepieniężnego dłużnik, nawet bez umownego zastrzeżenia, 

obowiązany jest źapłacić wierzycielowi określoną sumę, sto ~ 
suje się odpowiednio przepisy o karze umownej., 

Art. 486. § 1. W ra zie 'zwłoki wie rzyciela dłużnik może 
żądać naprawienia wynikłej ' stąd szkody; może również zło

żyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. 

§ 2., Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasad
nionego powodu bądż uchyla się od przyjęcia za,ofiarowa
nego świadczenia, bądż odmawia dokonania czynności, bez 
której świadczenie nie może 'być spełnione, bądż oświadcza 
dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie. 

D z i a ł III. WYKONANIE I SKUTKI NIEWYKONANIA-
:lOBOWJĄZAN Z Ul\fOW WZAJEMNYCH " , 

Art. 487: § 1. Wykonanie i skutki niewykonania zobó-
. wiązań z umów w zajemnych podlegają przepisom d ziałów ' 

poprzedzających niniejszego tytułu, o ile przepisy dzialu 
niniejszego nie stanowią inaczej. 

§ 2. Umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują 
się w taki sposób, ie świadczenie jednej z nich ma być od
powiedJ1lki,em świadczenia drugiej. 

Art. 488. § 1.Ś'N~adc zenia będące przedmiotem zobo
wiązań z umów wzajemnych (świadczenia wzajemne) powin
ny być spełnione j eEI.ilOcześnie , chyba że z umowy, z ustawy 
albo z orzeczenia sądu, państwowej' komisji arbitrażowej lub 
decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze strOn 
obowiązaha jest do wcześniejszego świadczeJ:?ia. 

§ 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być spełnio
ne jednocześnie, każda ze stron może powstrzymać się ze 
spełnieniem świadczenia, dopóki druga strona nię zaofiaruje 
świadczenia wzajemnego. 

Art. 489. W stosunkach międ zy jednostkami gospodarki 
uspołęcznionej strona zobowiązana do świadczenia wzajem
nego nie pieniężnego powinna spełnić świadczenie wcześniej, 
chybą że zgodpie z przepisami , o rozliczeniach zapłata m~ 

nastąpić gotówką albo że przepisy szczególne inaczej regu
lująkolejność ś-tviadczeń. Odmienna kolejność świadczeń mo
że być ustalona 'rówńieżprzez umowę, c'hyba że przepis 
szczególny wyłącza dopuszczalność takie90 zastrzeżenia 

umownego. Jednakże w razie istotnego uchybienia zobowią
zaniu przez drugą stronę, strona zobowiązana do świadczenia 
nie pieniężnego może powstrzymać się z jego spełnieniem, 

/' 
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d,op6ki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego 
lub nie da zabezpieczenia. 

Art. 490. § 1. Jeżeli jedna ze stron obowiązana jest speł
nić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadcze
nia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan 
majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świad

czenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki dru
ga strońa nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da 
zabezpieczenia, 

§2. Uprawnienia powyższe nie przysługują stronie, któ
ra w chwili zawarcia umowy wiedziała o złym stanie mająt
kowym drugiej strony. 

§ 3. Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli stro
ną, która ma spe łńić świadczenie póżniej, jest państwowa 
jednostka organizacyjna. 

Art. 4,91. § 1. Jeżeli jedna .ze stron dopuszcza się zwło
ki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga 
strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin 
do wykonania z zagrożen iem, iż w razie bezskutecznego 
upływu wy:nnaczonego terminu bęrlżie uprawniona do odstą
pienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia ter
minu dodatkowego,_ bądż też po jego bezskutecznym upły

wie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody 
wynikłej ze zwłoki. . 

§ 2. Jeżeli świadczenia ' obu stron są podzielne, a jedna 
ze stron dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, 
uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące drugiej 
stronie ogranicza się, według jej wyboru, albo do tej części, 

albo do całej reszty nie spełnionego św i adczenia. Strona 
ta może także odstąpić od umowy w całości, jeżeli wyk.ona
nie częściowe nie miałoby dla niej znaczenia ze względu na 
właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony 
przez nią ce l umowy, wiadomy stronie będąc ej w zwł'Oce. 

Art. 492. Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy 
wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania 
zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona upr a w
Diona może' w razie zwło!ci drugiej strony odstąpić 0<;1 umo
wy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy 
wypad ku, gdy' -wyk'onanie zobowiązania przez jedną ze stron 
po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia ze 
względu na wła ściwości zobowiązania ci lbo ze względu , na 
2':amierzony przez nią cel umowy, wiadomy stwnie będącej 
w zwłoce. 

Art. 493. § 1. J eżeli jedno ze świadczeń wzajemnych 
stało się niemożli we wskutek oko lic zności, ża które ponosi 
odpowiedzialność sl rona zobowiązana, druga strona może, we
dług swego wy boru, albo żądaĆ na prawienia szkody wynikłej 
z 'niewykonania z'obowiązania, albo od umowy odśt.ąpić. 

§ 2. W ra zie części owe j ni emożliwości św i adczenia jed
nej ze stron druga s trona może od umowy odstąpić , jeże li 

wy konal1ie c z ęści owe nie miałoby dla niej znaczenia ze 
względu na wła ści w ości zobow~ązania albo ze względu na za
mierzony przez t ę s Lronę ce l um owy, wiadomy stronie, ktorej 
swiad czenie stało się c zęściowo niemożliwe. 
. Art. 494. Strona, która odstę puje od t1mowy wzajemne j, 
obowiązana je st zwróc ić 'drugie j stronie wszystko, co b trzy
mała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu 
tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wy
nikłej z niewykonania zobowiązania. 

Art. 495.§ 1. J eżeli jedn~ ze świadczeń wzajemnych 
stało się ni ęmożh we ws kutekokolicznuści, ;. za które żadna 

- ze stron od powiedzialn ośc i nie ponosi, strona, która . miała 
to , świadczen i e spełnić, nie może żądać świadc ż'eń ia wzajem
nego, ' a w wy padku, gdy je już o trz ymała" obowiązana jest 
do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, 

.. § 2, J e że li św i adczeni e jedne j ze stron stało się niemoż
liwe tylko częściowo, strona ta traci prawo d,o odpowiednie j 

. części św.iadc zenia wzajemnego. J e dnakże druqa strona może 

od Ulnowy odstąpić, j e żeli wykOnanie częściOwe ' nLe miałoby 

dla niej znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania 
albo' ze względu na zamierzony przez tę str-onę cel umowy, 
wiadomy stronie, której świadczenie stało się częściowo nie
możl iwe. 

Art. 496. Jeże li wskutek odstąpienia od umowy strony 
mają dokonać zwrotu' świadczeń wzajemnych, każdej z nich 
przysługuj e prawo zatrzymania, dopóki drugą strona nie za
ofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpie
czy roszczenia o zwrot. J ednakże prawo zatrzymania nie 
przysługuje wzglę~em państwowej jednostkiorganizacyjIi.ej. 

Art. 497. Przepis artyk u~u poprzedzaj ącego stosuje się 
odpowiednio w razie rozwiązania lub nieważności umowy 
w zajemnej. 

T y t u ł VIII. POTRĄCENIE, ODNOWIENIE, 'ZWOLNIENIE 
Z DŁUGU 

Art. 498. § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie wzg.lę
dem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może 
potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, 
jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rze
czy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie 
wierzytelności są wyrriagalne i mogą być dochodzone przed 
sądem, przed państwową komisją arbitrażową lub' przed in
nymorganem państwowym. 

§ 2. 'Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzajq 
się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej, 

Art . .499. Potrącenia dokonywa się . przez oświadczenie 
złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteqną od 
chwi,li, kiedy potrącenie stało się możliwe. 

Art. 500. Jeżeli przedmiotem potrącenia są wierzytelno
ści, których miejsca spełnienia świadczeń są różne, strona 
korzystając a z możności potrąceniaobowiąza'na jest uiścić 
drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającego dla. 
niej uszczerbku. 

Art. '501. Odroczenie wykonaniazobowią7ania udzielone 
przez sąd, przez państwową komisję arbitrażową albo bez
płatnie przez wierzyciela nie wyłącza, potrącenia. 

Art. 502. Wierzytelność' przedawniona, która mimo upły
wu przedawnienia uie wygasła, może być potrącona, jeżeli 

w chwili, gdy potrącenie sl ,Ho się' możliwe; przedawnienie 
jeszcze nie nastąpiło. ' 

Art. 503. Przepisy o zaliczeniu zapłaty stosuje się odpo
wiednio do potrącenia. 

Art. 504. Zajęcie wierzytelności przez osobę trzecią wy
łąc za umorzenie t e j wierzytelności przez potrącenie tylko 
wtedy, gdy dłużnik stał się wierzycielem swego wierzyciela 
dopiero po dokonaniu zajęc ia albo gd y jego wierzytelność 
stała się wymagalna po tej chwili, a przy tym dopiero póź
niej aniżeli wierzytelność zajęta. 

Art. 505. Nie mogą być umorzone przez potrącenie I 
1) wierzytelności nie ulegające zajęc iu; 
2) wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania; 
3) wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych; 
4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone 

przez przepisy szczególne. . 
Art. 506. § 1. J eżeli w celu umorzenia zobowiązania 

dłużnik zobowiązuje się za zgodą wierzyciela spełnić inne 
świadczenie albo ' na wet to samo świadczenie , lecz z innej 
podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (od-
nowienie). ' 

§ 2. W razie wątpliwośc i poczytuje się, że zmiana treści 
dotychczasowego zobowiązania nie stanowi odnowienia. Do
tyczy to w szczególnośc i wypadku, gdy wierzyciel otrzymuje 
od dłużnika wekse l lub czek. 

Art. 507. Jeże li wierzytelność była zabezpieczona. p0:fę
czeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym 
p,zez osobę trz ec ią, poręczenię lub ograniczone pravyo rze
czowe wygasa z chwilą odl1owięnia, chyba że poręczyc, .ielJub 

f' 
. \ 
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osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpie
czenia . 

Art. 508. Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia 
dlużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. 

T, y t u I IX. ~MIANA '':IERZYCIELA LUB DLUZNIKA 

D z I a ł I. zr: ,lANA WlE({ZYCIELA 

Art. 509. § 1. Wierzyć,iel może bez zgody dłużnika prze
nieść wierzytelność na ci iobę trzecią (przeiew); chyba że 
sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo 
właściwości zobowiązania. . 

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę 

wszelkie związane z nią prawa; w szczegó\ności roszczenie 
o zaległe odsetki. 

Art. 510. § 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny 
lub: -inna umowa zobowiązująca do ' przeniesienia wierzytel
ności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej albo że strony inacze j postano
wiły. 

§ 2. Jeżeli zawarcie umowy przelewu następuje w wy
konaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej 
umowy zobowiązującej do przeniesienia ' wierzytelności, z za
pisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z- innego zdarzenia, 
ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowią
zania. 

Art. 511. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, 
przelew tej wierzytelności powinien być również pismem 
stwierdzony. 

Art. 512. Dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o prze
lewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzycie
la ma skutek względem nabywcy, chyba że ' \v chwili speł
nienia świadczenia dłużnik wiedzi·al o przelewie. Przepis ten 
stosuje się odpowiednio do innych czynności pra wnych do
konan ych między dłużnikiem a 'po'przednim wierzycielem. 

Art. 513. § 1. Dłużnikowi przysługują przeciwko nabyw
cy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko 
zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. • 

§ .2. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić 
wierzyte lność, k tóra rilu przysługuje względem zbywcy, cho
ciażby stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu przez 
dłużnika zawiadomienia ,o przelewie, Nie ' dotyczy to jednak 

_ wypadku, gdy wierzy!elność przysługująca względem zbyw
cy stała się wymaga lna póżniej niż wierzytelność będąca 
przedmiotem przelewu, 

Art. 514. Jeże li wierzytelność jest stwierdzona pismem, 
zastrzeżen ie UffiQwne, iż przelew nie może nastąpić bez zgo
dy dłużnika, jest skutecz.ne względem nabywcy tylko wtedy, 
gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu" chyba że 
nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział. 

Art. 515. Jeże li dłużnik, który otrzymał o przelewie pi
semne zawiadomienie pochodzące od zbywcy, spełnił świąd

czenie do rąk nabywcy wierzytelności, zbywca może powołać 
się wobec dłużnika na nieważność przelewu albo na zarzuty 
wynikając;e z jego podstawy prawnej tylko wtedy, gdy 
w chwili spełnienia świadczenia były one dłużnikowi wiado
me, Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych czynności 
prawnycbdokonanych między dłużnikiem , a nabywcą wie
rzytelności . -

Art. 516. Zbywca wierzytelności ponosi względem na
bywcy od powiedzia lność za to, że wierzytelność mu przysłu
guje. Za wypłacalność dłużnika w chwili prz-elewu ponosi 
odpowied zialność tylko o tyle, o ile tę odpowiedzialność na 
siebie przyjął. 

Art. 517. § 1. Przepisów o przelewie nie stosuje si ę do 
wierzytelności związanych z dokumentem na okaziciela lub . 
z dokumentem zbywalnym przez ind os. 

§ 2. Przeniesienie wierzytelności z dokumentu mi oka
zicie la następuje przez przeniesienie własności , dokumentu. 
Do przeniesienia własności dokumentu potrzebne jes t jego 
wydanie. 

Art. 518. , § 1. Osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, 
nabywa spłac oną wierzytelność do wysokości dokonanej 
zapłaty : .... 

1) jeżeli płaci cudzy dług, za który je st odpowiedzialna oso
biście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi: 

2) jeżeli przysługuje jej prawo, przed którym ' spłac ona wie
rzytelność ma pierwszeństwo za'spokojerria; 

3) jeże li dziata za zgodą dłużnika w celu wstąpieni.a w pra
wa wierzyc;iela; zgoda dłu żnika powinna być pod nie
ważnością wyrażona na piśmie ; 

4) jeżeli to przewidują przepisy szczególne. 
§ 2. W wypadkach powyżs,zych wierzyciel nie może od

mówić przyj ęc ia świadczenia, które jest już wymagalne. 
§3. Jeżeli wierzyciel został spłacony przez osobę trze

cią tylko w części, przysługuje mu co do pozostałej części 

pierwszeństwo zaspokojenia przed wierzytelnością, która ' 
przeszła na ,osobę trzecią wskutek zapłaty części,owej. 

D z I a ł II. ZMIANA DŁU:2:NIKA 

' Art. 519. - § 1. Osoba trzecia może wstąpić na miejsce 
dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu), 

§2. Przejęcie długu może nastąpić: 

1) przez umowę między wierzycielem a osobą trzecią za 
zgodą dłużnika; oświadczenie dłużnika może być złożone 
którejkolwiek ze stron; 

2) przez umowę między dłużnikiem a osobą trzeoią za zgoda . 
wierzyciela; oświadczenie wierzyciela może być złożon:' 
którejkolwiek ze stron; je st ono bezskuteczne, jeże li 

wierzyciel nie wiedział, że osoba przejmująca dług jest 
niewypłaca lna. 

Art. 520. Każda ze stron, które zawarły umowę o prze
jęcie długu , może wyznaczyć osobie, które j zgoda jest po
trzebna do skuteczności przejęcia, odpowiedni termin do wy
rażenia zgody; bezskuteczny upływ wyznaczonego t erminu 
jest jednoznaczny z odmówieniem zgody. 

Art. 521. § 1. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie 

długu zależy od zgody dłużnika, a dłużnik zgody odmówił, 
umowę uwa'ża się za nie zawartą. 

§ 2. Jeże li skuteczność umowy o przejęde długu zalt';ży, 
od zgody wierzyciela, a wierzyc iel zg.ody 'odmówił, strona, 
która według umowy miała przejąć dług, jest odpowiedzialna 
względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego 
żądał spełnienia świadczenia. 

Art. 522. Umowa o przejęcie długu powinna być pod 
nieważnośc ią zawarta na piśmie. To samo dotyćzy zgody wie-
rzyciela na przejęcie długu. ' 

Art. 523. Jeżeli w umowie o przeniesienie własności nie
ruchomoici nabywca zobowiązał się zwolnić zbywcę od zwią
zanych z własnością długów, poczytuje się w razie wątpliwo
ści, że strony zawarły umowę o przejęcie tych długów przez 
nabywcę. . 

Art. 524. § 1. Przejmującemu dług przysługują przQciw
ko wierzycie lowi wszelkie zarzuty, które miał dotychczaso

' wy dłużnik, z wyjątkiem zarzutu potrącenia z wierzytelności . 

dotychozasowego dłużnika. 
§ 2. Przejmujący dług nie może powoływać się względep1 

wierzyciela na zarzuty wynikające z istniejącego między 

przejmującym dług a dotychczasowym dłużnikiem stosunku 
prawnegó, będącego podstawą prawną przejęcia długu ; nie 
dotyczy to jednak zarzutów, o k~órych wierzyciel, wiedział. 

Art. 525. Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona porę

czeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym 

, . 
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przez' osobę trzecią, -poręczenie lub ograniczon.e prawo rze
czowe wygasa z chwilą pJzej~cia' długu, chyba źe poręczy
cielIub. osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zahęz-
piecz.enia. , 

. Art. 526. Nabywca przedsiębiorstwa lub gospodarstwa 
rolnego jest ·odpowiedzialny solid.ai'nie ze zbywcą za jego 
zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub 
gospodarstwa, chyba że w chwili na~ycia nie wiedział () tych 
zobowiązaniach mimo -zacho\\'ania należytej staranności. Od
powiedzialność nabywcy ogrąnicza się do wanosci nabytego 
przedsiębiorstwa lub gosp.odarstwa rolnego według .stanu 
'w chwili nabycia, a wedJug cen w chwiliza.spokojenia wie 
rzyciela, Odpowiedzialności tej nie można bez zgod y wie
nycieli wyłączyć ani óg,raniczyć . 

, T 'ytul X. oCHR·ONA WIERZ1fClELA. 
W łtA~IE 'NIE\WI''ł''ŁACi'\'LN-o~CI Dt.UZNIKA 

Art. 527. § 1. Gdy 'ws~utek czynności prawnef diu y:nika 
d 0-kona'nej ·z pokrzywd'l-eniem wierzycieli osoba trzecia uzy
'Ska<la koD':yŚć majątkową , kaidyz wierzycieli może ż.ądać 

l]l'.Jlania tej czypnośd 'Z.a bezskuteczną 'w stosunku do niego, 
jeżeli dłużnik działał ze świad-omot;cią pokrzywdzenia wie
i'zydeli, a osob:a trzecia o tym wie·działa hlb przy zachowa
fiiu 'lJ.ałeżytej sbilranności IUGgJ.a się .dowioozjeć . 

§ 2. CzynnQść prawnad~użnika jest ·dokonana '2: pa
krzywdzeniem wie.rzy.cie li , jdeli wskutek tej czyu'uoś'ci dłuż

nik stał si.ę niewyptacalny ,ailbo stał 6'i~ .ni~wypłacałny 'W wyż: 
uym. stopniu, niż był 'l'lTzect dokolliuli-em -czyrmośd . 

:§ 3.J.eżeli , wskutek c zynn05c i prawnej dłużnika ,doko
nane j z pokrzywcb:eniem wierzycieli uzyskała korzyść ma
j,ątk o w.ą osoba }):ę.d.ąca w bliskim z nim stoSU1'lku, domnie
m ywa się, ż'e osoba ta wiedziała, iż dłużnik d1:iałał 'ze świa

'~kłml3sciąpokrz'Vwdzelllia wierzycieli. 
Art. 528. Jeżeli wskutek czynno·ści prawnej dokonanej 

przez d '!użuika z pGkrzywdz.eniem wierzycieli osoba trzecia 
lLLysk.:ria korzyść majątkową bezpłatnie , wierzyciel może 
żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba 
ta n ie wiedzi:ała i nawet puy zachowaniu 'należytej staran
posci nie mogla si.ę ,dowiedzieć , że dłużnik działał z.e świa-
.<' 0 rn.0 ~dą pokrzywdzenia wienycieli. . . 

Art. 529. J eże li w chwili darowizny dłllżnik był niewy
placillny, domniemywa się, iż d ziałał ze świadomością po
k lI.ywdzenia wierzydeli. To samo dotyczy wypadku, ' gdy 
ćlh'l żn ik stał się ni~wypłacalny wskutek dokonania daro
"I' izny, 

Art. 530. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje 
-si ę odpowiednio w wypadku, gdy dłużnik działał w zamiarze 
pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli. Je±eli ~jednak OSQo.a 

trzec ia uzyskała korzyść majątkową odpłatnie, wierzy~iel 
m oże żądać uzn ania czynności za bezskuteczną tylko wtedy, 
gdy :osoba trzecia o zamiarze dłużnika wiedziała . 

Art. 531. § 1. Uznanie za bezskuteczną czynności pI,aW-' 
n e i dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli nastę

puje w drodze powództwa lub zarzutu przeciwko osobie trze
c ie j,która wskutek tej czynności uzyskała korzyść mająt

kową. 

§, 2 . . W wypadku gdy osoba tr:zecia rQzporządziła uzy
skaną .korzyścią, wierzyciel może wystąpić bezpośrednio 

p rzeciwko osobie, na której rzecz rozporządzenie nastąpiło, 

j e żeli osoba ta wiedziala o okolicznościach uzasadniających 

uznanie czynności ałużnika za bezskuteczną albo jeżeli roz
porząd zenie było nieodpłatne. 

Art. 532. Wierzyciel, względem którego czynność praw
na dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierw
s7. eństwem przed wierzycielami osoby tr'zeciej dochoclzi'ć za
spokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czyn~ 
ności uznanej z.a bezskuteczną wyszły z majątku dłużn ika 
albo do niego nie weszły. ' ' 

Art. 533. Osoba tI'żecia, która uzyskała korzyść maJąt
kową wskutek czynności prawnej dłużnika d-okonanej z po
krzywdzeniem wierzycieli, może zwo'lnić się od zadośćuczy
nienia roszczeniu wierzyciela żądającego uznania czynności 
za bezskuteczną, jeż e li zaspokoi tego wierzyciela albo wska-

. że mli wystarczające do jego zaspokojenia mienie ' dłużnika. 

Art. 5.34. Uznania czynności prawnej dokonanej z ,po
krzywclzenLem wierzycie li za bez-skutec:z:ną nie można żądać 
po upływie la t pięciu od daty .tej czynności. 

T}' .tu .1 XI. SPRZEDAZ 

D z I a ł I. PltZEP,ISI{ OGOLNK 

Art. 535. §' 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca rw
bowiązuje się przenie.ść na kup.uj.ąceg.owłasność neny 
i wydać mu rzecz,a kt~pujący zob.ow:iąz\Ljesi~ ,necz odebrać 
i zapłacić -sprzedawcy cenę. 

§ 2. '-IV razie spn::ed.aży między państwowymi jednostka 
mi organiz.acy jnymisprz.edawca wbowi.ązuj.esię wydat .hl
pującemu rzecz i pozostawić j<t do jego ,,:yłącznej dyspozy
cji, a kupując:.y zobow.iązuje si~ ' rze,cl': ,odehrać i zapła c ić 
s.przedawcy cenę. 

Ad.S36. .§ l. Cenę można @kf,eślićp.rzez wskazani'e 
podstaw do jej ustalenia. ? 

§ 2. Jeżeli z Bk-o!icznośd wynika, że ~tTC}łly miały na 
względzie cen<: przyjętą w s:Łosunkflch dan:ego Tocl 'l,ajJU.!DQ
czytuje się w razie wątpliwości, że (:hodzjło o c,en,ę w miejscu 
li czasie, w którym rzecz ma być kupującemu wy dal'la , 

Art. 5;17. § 1. Jeżeli w miejscu i czasi.e zawarc ia umo
wy sprzedaży obowiązuje zarzą.cJzenie, wed1ug któreg07.d 
rzeczy danego rodzaju (ub gatu:mktl może być za,plilcoHd 
jedynie cena ściśle okr,eśl.ona {cena sz tywna}, ' cena ta wiąże 
śtrony bez względu na to. jak.ą cenę w umowi.e uSla!ił y, 

§ 2. Sprzedawca, który otrzymał c.enę wyższą od ceNy 
szty wnej, obowiązany jest zwróc{ć kupującemu pobra ną 
różnicę. 

§ 3. Kupujący, który według umowy mial zapłacić cenę 

niższą od ceny sztywnej., ',a rzecz zużył lubodpf7edał po 
cenie obliczonej na podstawie ceny umó{vionej, obowJązany 
jest zapłacić cenę sztywną tylko wtedy, gdy przed zużyciem 
lub odprzedaniem rzeczy znal cenę szlywoą - lub mógł ją Zllać 
przy zachowaniu należytej starannośc i. Kupujący, który rze
czy nie zużył ani nie odprzedał, może ' ocl umow y odsląpić. 

Art. 538. Jeżeli w llliejsc u i czasie za warcia umowy 
sprzedaży obowiązuje zarządzen ie, według kJórego za rzeczy 
danego rodz,aju lub ,gatunku nie , może byt zapłaco na cena 
wyższa od ceny określonej (cena maksymalna) .. ku pu jący nie 
jes t obowiązany do zapłaty ceny wyższej, ,a sprzeda";'ca, ktÓ
ry otrzymał cenę wyższą, obowiązany jest zwrócić kupuj,!
cemu pobraną różnicę. 

Art. 539. Jeżeli w mie jscu i czasie zawarcia umowy 
s przedaży obowiązuje zarządzenie, według którego za rz.cczy 
danego rodzaju lub gatunku ,nie może być zapła c ona cena 
niższa od ceny okreslonej (cena minim.alna), sprzedawcy, 
który otrzYD1ał cenę niższą, przysługllje roszcze:nie .o doplatę 
różnicy . - • ' " 

Art. 540. § 1. J eżeli właściwy org.an państwowy usta 
Ji!, w jaki sposób sprzedawca ma obliczyć cenę ZD . rzeczy 
danego rodzaju lub gatunku (cenawy njjcowaJ, stosuje się , 

zaleinie od właściwości takiej ceny, bądż przepisy o cenie 
sztywnej, bądż przepisy ocenie maksymalnej. 

§ 2. W razie sporu co. do prawicHowoiici o.bliczen i.a Geny 
wynikowej cenę tę ustali sąd lub panstwowa komisj.aarbi
trażowa. 

Art. . 541. Wynikające z przejlisew o (' pni e s ;. lywn a..j, · 
mCl ksvl11a lnej, minima Inej lu b wynikowej rOSlc7pnie spr/ {' 
da wcy o dopłatę różnic y ceny, jak rówai,eż rosLczenie ' ku.py.- · 
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jącego o zwrot tej różnicy przedawnia się z upływem roku 
od dnia zapłaty. 

Art. 542. § 1. Jeże li po zawarciu umowy sprzedaży na
stąpiło ustalenie ceny sztywnej, maksymalnej, min,ima,lnej 
luli wynikowe j ' albo zmianą taki ch cen, to w stosunkach 
między jednostkami g ospodarki uspołecznione j kupujący po
win ien zapłacić cenę-obowiązującą w chwili w ydan ia r zeczy 
kupującemu, chyba że zarządzenie o ce nie stanowi inacze j. 

§ 2. Je żeli na skutek przew idzian ego w , para grafie po
prze~zającyni ustalenia lub zmiany ceny wykonanie umowy 

, byłoby ' połączone z nadmiernymi t rudnościami a lbo ' g r o z iłoby 
jednej ze stron rażącą s tratą, sąd lub pa ństwowa komisja 
a r bitrażowa może obniżyć il ość rzeczy, którą strona obowiq
zan a jest do st arczyć lub przy j ąć , a nawe t umowę rozwi ą

zać, 

Art. 543. Wystawie nie ,rzeczy ~v mie jscu sprzedaży na 
w idok publiczn y z oz.naczeniem ceny uwa ża' się za ofe rlę 
s p rze daży. . , 

'Art. 544. § 1. Jeże li rzecz sprzedana ma być przesIana 
przez sprzedawcę do mie'jsca , które n ie jest m ie jsce m spe l
lJli e'nia świadczen i a, poczytuj e się w razie wą t p l iwości, że 
wydanie zost ało dokonane z chwil ą , gdy IV ce lu dosta rc ze
nia rzeczy na mie jsce przeznac zenia sprzedawca powierzy ł 

j ą przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego 
r odza ju. 

§ 2. Jednakże kupuj ący obowiązany je st zapłacić cenę 
d op iero po nadej ściu rzec zy na mie jsce przeznaczenia i po 
umożliwieniu mu zbadania rzeczy, 

Art. 545. § 1. Sposó9 wy dania i odebrania rzeczy sp rze
dane j powinien zapewni ć .j e j ca łość i nienaruszal ność ; 

w szczególności sposó b opakowania i pf7.ewozu powinien 
odpowiadać właśc iwościom rzeczy. 

§ 2. W razie, przesłania rzeczy spriedanej na miejsce 
p rzeznaczenia za , pośredn ictwem przewożnika, kupuj ący , obo
wiązany jest zba dać pr~esy ł kę w czaSIe i w s posób pU l' j ęty 
przy przesyłkach teuo rodzaju; j eże li stwi e rd z ił, że w czasie 
przewozu nastąpi! uby tek lub u szkodzenie rzeczy , obowiąza
n y jest dokonać ws ze lkich czynnośc i niezbędnych do usta
lenia odpowied z iĘl lności przewoźnika . 

Att. 546. § 1.Sprzeda'Wca obówiązany jest udzielić k u
pującemu po trze bnych w y j aśni e!'! o stosunkach pra wn ych 
i faktycznych dotyczących rzeczy sprze danej OTaz wydać 

posiadane przez siebie d okumenty , które jej dotyczą, J eże li 

treść takiego doku mentu do tyczy także innych rzeczy , sjJrze
dawca obowiązany jes t wydać uwierzyte ln io ny wyciąg z do
kumentu. 

§ 2. Je żeli jest, to potrzebne do nal eż,y tego korzystania 
ż rzeczy zgodnie z je j przeznac ze niem, sprzedawca powinien 
załączyć instrukc ję d o tyczącą s p'osohu ko rzystan ia z rzeczy. 

Art. 547. § 1. Jeże li ani z um owy, ani z zarządzeń okre
ślających cenę nie wyn ika, kogo obciążają koszty wydania 
i odebrania rzeczy, sprzedawca po nos i koszty wydania, 
w szczególności koszty zmie rze nia lub zważenia, opakowa
nia,ubezpiec zenia za czas prZEWOZU i k oszty pr ze słania rZe 
czy , a koszty odebrania ponosi 'ku pUjący . 

§ 2. ' Jeźe li rzecz ma być przesiana. do mie jsca , które 
nie jest miejscem spełnienia świadcze nia, koszty ubezpieeze
nia i przesiania ponosi kupujący . 

§ 3. Koszty nie w'y mie nione w paragrafach poprzedza
j ących ponoszą obie strony po polowie, 

Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej 
przechódzą na kupUjącego korzyści i ciężary związane z rze
czą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszko-
d zenia rzeczy. ' ' 

§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia ko
rzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że nie
bezpieczeństwo przypadkowe j utraty lub uszkodzenia rzeczy 
przechodzi na kup~ljącego z tą samą chwilą. 

Art. 549. Jeżeli kupujący zastrzegł sobie · oznaczenie 
kształtu, wymiaru lub innych właściwości rzeczy albo , ter
minu i miejsca wydania, a dopuszcza się zwłoki z do kona
niem oznaczenia, sprzedawca może: 
' l) wykonać uprawnienia, które przysługują wierzycielowi 

w razie zwloki dłużnika ze spełnieni'em świadczenia wza
jemnego, albo 

2) dokonać sam oZlłaczen ia i podać je do wiadomości kupu
jącego wyznaczając mu odpowiedni termin do odmien
neg o ozn aczenia; po bezskutecznym u plywiewyznaczo
n ego te r minu oznaczenie dokonane przez sprzedawcę 

staje s ię dla kupująceCJo wiążące . 

Art. 550. Jeże li w umowie sprzedaży zawar tej między 
jed nostkam i gos [:lOdarki usj)o łeczniorte j zastrze~ona została 
na rzecz kupującego wyłączność bądź . w ,Jen 'sposób, że sprze
dawca nie b ędzie d os tarcz ał rzeczy okreś lonego r odzaju 
innym osobom, bądź też w ten s posób, że kupu j ący będ zie 

jedynym odprzedawcą zakupionych rzeczy na, oznaczonym 
o~szarze , sprzedawca nie może w zakresie,vy któtym wy
łączność zo s tał a zastrzeżona, ,ani bezpośr ednio, ani pośrednio 
zawierać um ów sprzeda ży , które IJ,lOgłyby naruszyć wyłącz
ność przysług ującą kupującemu, 

Art. '551. § 1. Jeże li kupujący dopuśc ił s ię zwłoki z ode
braniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na 
przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego . 

§ 2. Sprzeda wca może również sprzedać r zecz na rac hu
nek kllpująceg o , jJowinien jedna k uprzednio wyznaczyć k u
puj ącemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyzna
czenie terminu nie je st możliwe albo że rze cz jest narażona 
na zepsucie , albo że z innych względów groziłaby szk oda. 
O d oko naniu sprzedaży sprzedawca obowiązany jes t nie
zwłocznie za wiadomić kupujące90. 

Art. 552. Jeże li kupuj ący' dopuścił się zwłok i z zapłatą 

ceny za d ostarczoną część rzeczy sprZe danych albo j eżeli ze 
wzql ędu na jego stan majątkowy jest wątpliwe , czy zapłata 
ceny za c zq!;ć Fzeczy, które mają być dostarczo ne później , 

nastąpi w t erminie , sprzedawca może powstrzymać się z do
starczeniem dalszych częśc i rzeczy sprzedanych wyznaczając 
kUjJuj ącemu odpowiedni te rmin do zabezpieczenia zapla ty; 
a po bezskutecznym upływ i e wyznaczonego terminu może od 
u mowy odstąpić . ' 

Art. 553. W stosunkach między jednostkami gos podarki 
us poleczni.on'e j kupuj ący może przed terminem dostarczen ia 
rzeczy s przeda nych lub ich częśc i ods t ąp ić z ważnych powo
dów ocl um owy ,co do ca łości rzeczy sprzedanyc h lub ich 
c Zl)śc i ; j ednak że obowiązany jest naprawić szkodę, którą 

sprzedawca poniósł wsku te k nakładów poczynionych w celu 
wy tworze nia r zeczy sprzedanych lub ich częśc i oraz wsku
t ek u ti'aty norma lnego zysk u. 

Art. 554. Roszczenia z tyt ulu sprzedaży dokonanej w za
kresie działalności przedsięb iorstwa sprzedawcy, roszczenia 
rzemieślnik?w z takiego tytulu oraz roszczenia prowadzących 
gospodarstwa rol ne z tytu ł u sprzedaży płodów r o lnych i leś
nych przedawniają się z upływem ,lat d yvóc h, 

Art. 555. Przepisy o sprzedaży r zeczy stosuje się odpo
wiednio do s przeda ży energii oraz do sprzedaży praw. 

D z i a ł II. RĘKOJMIA ZA WADY 

Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzia lny wzgl ę

clen1 kupu jącego, j eże li rzecz sprzedana ma wadę zm niejs za
jącą je j warto ść: lub uzyteczność ze wzg lędu na cel w umo
wie oznaczony albo wynikający z okoliciności lub z prze" 

' znaczenia rzeczy, j eże li rzecz nie ma właściwości, o któ,rych 
istnieniu zapewni! kupującego, albo j eże li r ze cz została ku
pującemu wydana w stanie niezupelnym '(rękojmia za wady 
fizyczne). 

§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem k~pują

cego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własnoś,ć osoby trzeciej 
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albo jeżeli jest obciążona prawe m osoby trzec iej (rękojmia 
za wady prawne). . 

A1:t. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowie 
dzialności z tytułu rękojmi. j eże li kupujący wieaział o wadzie 
w chwili zawarcia u mowy. 

§ 2. Cay przedmiotem s przedaży są rzeczy oznaczone 
tyl ko co do gat unku albo rzeczy mające powstać w przyszło
ści, sprzedawca jest zwolniony od o'dpowiędzia lności z tytulu 
rękojmi, jeże li kupuj ący wiedział o wadzie w chwili wyda
nia r zeczy. 

Art. 558. § 1. Strony, mogą odpowiedzialność z tytu łu 

rękojmi rozszerzyć, oq raniczyć lub wyłączyć. J ednakże w sto
sunkach między jednostkami gospodarki us połecznionej oraz 
między tymi jednostkami a innymi osobami ograniczenie lub 
wyłączenie odpowiedzialności z tytułu' rękojmi jest dopusz
czalne ty lko w ' wypadkach przewidzianych przez przepisy 
szczególne , . 

§ 2. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z ty
tułu rękojmi jest bezskuteczne , jeże li sprzedawca zataił pod
stępnie wadę przed kupującym. 

Art. 559. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny z tytułu 

ręk,ojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu nie
bezpieczeństwa na kupującego, chy ba że wady wyn ikły 

rL przyczyny tk wiące j już po przednia w rzeczy sprzedanej. 
Art. 560. § 1. Jeżeli r zecz s przedana ma wady, kupu

j ący może od u mowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny, 
Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprze
dawca ośwtadczy gotowość natychmiastowej wy miany r ze 
czy wadł'iwej na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady 
usunie . 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od u mowy z powodu 
wady ' rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawza jem 
zwróc ić otrzymane świadczenia według prze.pisów o odstą
pieniu od umowy wzajemnej. 

§ 3. Jeże li kupujący żąda obniżenia ceny z powo'du wa
d y rzeczy spF;>:edanej , obniżenie powinno nastąpić w takim 
stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje 
do je j wartości" obliczonej z uwzględnieniem istniejących 

wad. Jednakże gdy oborwiązuj e zarządzenie, które określa 
cenę za r zeczy danego rodzaju lub gatunku" kupujący obo
wiązanyj~st zapłacić za r zecz wadliwą cenę ~ynikając ą 
rl !ego zarządzenia . 

Art. 561. § 1. J e żeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy 
oznaczone tylko co do 9atunku, kupujący może żąda ć do
starc zenia zamiast r zeczy wadliwych takiej same j il ości rze
c zy wolnych od wad oraz naprawienia szkody wynikłej 

z op'óżnienia . 

§ 2. J eże li przedmiotem sprze daży jest r zecz okre ślona 

co do tożsamości, a ~przedawcą jest wytwórca tej rzeczy, 
kupujący może żądać usunięcia w ady, wyznaczając w tym 
c elu sprzedawcy' odpowiedni t ermin z zagrożeniem, że , po 
b ezsku tecznym upływie ''''Yznaczonego terminu od umowy 
o ds t ąpi . Sprzedawca może odmówić usuni ęci a wady, gdyby 
wymagało ono nadmiernych kosztów. 

§ 3, Przepisy powyzsze nie wyłącza j ą uprawnienia do 
odstąpie nia od umowy lub do ~ądania obniżenia ceny. 

Art. ' 562. § 1. Jeżeli w umowie. sprzedaży zastrzeżono, 
że do starczenie. qeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, 

a sprzedawca miino żąda nia kupującego nie dostarczy ł za
miasl. r zeczy wadliwy.ch tak iej , same j ilości rzeczy w olnych 
od wad, kupujący może od umowy odstąpić także c o do czę- . 
ści rzeczy, które mpją być dostarczone PĆlźn ie j. 

§ 2. J e żeli w umowie sprzedaży zastrzeźono , że dostar
c ze nie rzeczy sprzedanych ma nastąpić częściami, kupujący 

n ie moźe wykonać uprawnień z tytułu rękojmi ' za wady 
fizyczne co do części rzeczy dosta rczonych późni ej, jeżeli 

r zeczy dostarczone wcześnie j m iały te same wady, a iCh 
' ujawnienie mogło przy zachowaniu należytej staranności na-

------------------------~~--~--~~~. 

stąpić po odebraniu rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, 
gdy wad y fi zyczne są następsTwem naruszenia przepisów 
o sposobie wytwarzan'ia rzeczy dan.ego rodzaju. . 

Art. 563. § 1. Kupuj ący tr aci uprawnienia z ,tytu łu rę
k ojmi za wady fizyczne rzeczy, jei.e li nie zawiadoni i sprze
dawcy o wadzie w ciągu mie siąc a od jej wykrycia, aw wy
padku gdy zbadan ie r~czy jest w dilllych stosunkach przy
j ęte , j eżeli nie zawiadomi sprzeda wcy o wad zie' w ciągu mie
siąca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należyteJ . 
s laranności- mógł ją wykryć . Minister Hand lu Wewnętrzne go " 
moźe w drodze rozporządzenia ustalić krótsze t erminy do 
zawiadomienia o wadach artykułów żywnościowych. ' 

§ 2, Jednakźe przy sprzedaźy dokonanej bądź między 
jednostkami 90spodarki uspołecznionej, bądź między inny mi 
osobami w zakresie działalno ści ich przedsiębiorstwa, bądi 
wreszcie m iędzy jednostką gospodarki uspołecznionej a inną 

osobą w zakresie działalności jej przedsiębi,orst~a, utratll 
uprawnień z tytułu rękojmi ńastępuje , jeźe li kupujący nie 
zbadał r zeczy w czasie i w sposób przyjęty przy r zeczach 
tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawćy o do
strzeźonej wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw 
dopiero późn:iej - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy nie
zwłocznie po jej wykryciu. 

§ 3. Do zachowania terminów zawiadomienia o wadach 
rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie prz·ed upływem tych 
terminów ijstu poleconego. _. , 

Art. 564. W wypadkach przewidzianych w artykule po
przedzającym utrat a uprawnień z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne rzeczy nie następuje mimo niezachowania terminów' 
do zbadania rzeczy przez kupującego i do 'zawiadomienill 
sprzedawcy o wadach, jeźe li sprzedawca wadę podstępnie 

zataił albo zapewnił kupującego, że wady.nie istnieją. 

Art. 565. J eże li spośród rzec zy sprzedanych tylko nie
które są Wśidliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od 
wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie kupujące90 do 
odstąpienia od umowyogra1nicza si ę do rzeczy wadliwych. 

Art. 566. § 1. Jeźeli z powodu wady fizyczne j rzeczy 
sprzedanej kUPt1jący odstępuje od umowy albo źąda obniźe
n ia ce ny, może on źądać naprawienia szkody poniesionej 

. wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest .. następstwem 
' okoliczno ści, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzial
ności. W ostatnim wypadku kupujący może źądać ty lko na-
prawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawar ł umowę, 

nie wiedząc D istnieniu wady; w s zczególnośoi moźe źądać 
zwrotu kosztów zawarcia umowy , kosztów ' odebrania, prze
wozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraż zwrotu do
k onanych nakładów w ta kim zakresie, w jakim nie odni ósł 
korzyśc i z tych nakładów. 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy ku
pujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamias.t 
r zeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę. 

Art. 567. § 1. J eżeli z powodu wady fizynnej r zeczy 
nadesłanej z innej miejscowości kupujący odstępuje od umo
wy albo żąda dostarczenia r zeczy wolnej od wad zamiast 
r zeczy wadliwej, n ie moż,e on odes łać rzeczy bez uprze dniego 
porozumienia się ze sprzedawcą i obowiązany jest postarać 

. si ę o je j p rzechowanie na koszt sprzedawcy dopóty, do póki 
w n ormalnym toku 'CżynnOści sprzedawca nie będzie mógł 
postąpić z rzeczą według swego uznania. 

§ 2. Jeżeli istn~ej e , niebezpieczeństwo pogorszenia r ze
czy, kupujący je st uprawniony, a gdy interes sprzedawcy 
tego wymaga - ,obowiązany sprzed ać r zecz z' zacho w-aniem 
na l eźyte j staranności. Powyższe u prawnien ie pr'zysługuje ku
pującemu także wtedy, gdy sprzedawca zwleka z wydaniem 
d y spozyc ji albo gdy przechowanie rzeczy wymaga ' znacżnych 
kosztów lu b jest nadmiernie utrudnione; w 'tyCh wypadkach 
kupujący może ' również odesłać rzecz sprieda ~cy ' na : jego 
koszt i niebezpieczel'lstwo. ..-, 
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§ 3. O za miarze sprzedaży kupujący powinien w miar·ę 
możności zawiadorilić sprzedawcę, w każdym zaś razie powi
nie n wysłać mu zawiadomienie niezwłocznie po dokonaniu 

- sprzedaży. . 

Art. .568. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne wygasęją po upływie roku, a gdy chodzi o wady 
budynku - po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy 
rzecz została kupującemu wydana . 

§ 2. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wyko
nania uprawni eń z tytułu rękojmi, j eże li sprzedawca wadę 
podstępnie za taił. 

§ 3. Zarzut z tytułu rękojmi może być podniesiony tak
że po upływ ie powyższych te rminów, jeżeli przed ich upły

wem kupujący zawiadomił sprzedawcę o wadzie. 
Art. 569. § l. W stosunkach między jednostkami gospo

darki uspołecznionej przepisy o terminach zbadania rzeczy, 
zawladomienia sprzedawcy oraz wykonania uprawnień z · t y
tułu rękojmi za w ady fizyczne . stosuje się odpowiedni,o' w wy
padkach, gdy il ość rzeczy otrzymanych przez kupującego 
jest mniejsza od ilo ści , która źgodnie z zobowiązaniem sprze
dawcy miaia byt wydana . 

§ 2. Upra wnienia z tytułu braków ilo ściowych wygasają 
z upływem sześciu miesięcy licz ąc od dnia, kiedy r zecz y 
zostały kupującemu wy d.ane. 

Art. 570. Do sprzedaży zwier~ąt, które wymienia rozpo- ' 
rządzenie Ministr a RolniC twa wydane w porozum ieniu z Mi
nis trami Sprawiedliwości oraz Przemysłu Spożywczego i Sku
p.u, stosuje .się przepisy o rękojmi za wady fizyczne ze zmia-

------~-----------------------------

nia sz kody, którą poniós ł ·przez to, że 'zawarłumowę nie 
wiedząc o istnieniu wady; ..;, szczególności może oh żądać 
zwrotu kosztow zawarcia urnowy, kosztów odebrania , prze
wozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu do
konanych nakładów w takim za kresie, w jakim nie odniósł 

z n ich korzyśc i, a nie otrzymał ich zwro tu od osoby trzeciej. 
Może również żądać zwrotu k osztów procesu. 

Art. 575. Jeże li z powodu wady prawnej rzeczy sprze
d anej kupujący jest zmuszony wydać ~'zecz osobi.e trzecie j, 
umowne wyłączenie odpowiedzialności z tyt ułu rękojmi nie 
zwalnia sprzedawcy od obowiązku zwrotu otrzymanej ceny, 
chyba że kupujący wie dz iał, i ż prawa sprzedawcy były spor
ne, albo że nabył rzecz na własne niebezpieczeństwo . 

Art. 576. § 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 
prawne rzeczy sprzedanej wygasa-ją z upływem roku od 
chwili , ki edy kupujący dowiedział się o istnie niu wady. Je
że li kupujący dowiedział si ę o istnie niu wady prawnej do
piero na skutek powództwa osoby trzecie j, te r min ten bie
gnie od dnia, w który m o-rzeczenie wydane w sporze z osobą 
trzecią stało się prawomocne. 

§ 2. Upływ powyższego terminu nie wyłącza wyk.onania 
uprawnień z tytułu rękojmi, j eże li sprzedawc a wadę podstęp
nie za taił. 

§ . 3. Zarzut z tytułu rękoj mi może być podniesiony tak
że po upływ ie powyższego terminu, j eże li przed jego uply
wem kupujący zawiadomił sprzed awcę o wadzie. 

D z I a I III . GWARAN C JA 

nami ws.kazanymi w' dwóch artyk ułach poniższych . A t 577 § 1 W dk d d d . l ' ł k - r . . . wypa . u g y sprze awca u Zle I u-
Art. 571. § 1. Sprzedawca zwierzęcia jest odpowiedzia l- pującemu na piśmie gwarancj i co do jakośc i rzeczy sprte-

n y ty lko za wad y główne i jedynie wtedy, gdy wyjdą one na danej, poczytuje się w ra zie wątpliwości , że sprzedawća jest 
jaw przed upływem oznaczonego terminu. Wady główne obowiązany do usunięc ia wad fi zycznych rzeczy lub do do-
i teTminy ich ujawnienia , jak również terminy do zawiado- starczenia rzeczy wolnej od wad, je że li wady te ' ujawni ą się 
mienia sprzedawcy o ~adzie glównej określa rozporządzenie w ciągu terminu określonego w gwarancji. 
Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi § 2. J eże li w gwaranc ji nie zas trzeżono innego t erminu, 
ministrami. te rmin wynos i jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz zo-stala 

§ 2. Za wady; które nie zostały uznane za główne, kupującemu wydana. 
spr-zedawc a ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy to A t 578 J ' l' .. . . r . . eze I w gwaranCjI macze j me zastrzeżono, 

było w umowie zastrzeżone . sprzeda wca ponosi odpowiedzialność z tylułu gwarancji tylko 
§ 3. Jeże li w ciągu terminu oznaczonego w rozporządze- . wtedy, 9dy w a·da . powstała z przyczyny tkwiącej w r Z'eczy 

niu wyjdzie na jaw wada główna, domniemywa się, że istnia: sprzedane j. 
la ona ju ż w chwili wydania zwierzęcia . Art. 57"9. Kupujący , który otrzyma ł gwaranc j ę , może 

Art. 572. § 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa' wy- wykonać u prawnien ia z tytułu rękojmi za wady fi zyczne 
dane V{ porozumieniu z właściwymi ministrami może posta- r zeczy dopiero wtedy, gd y sprzedawca we właściwym czas.i,e 
naw:iać, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają, jeżeli nie uczyni zadość obowiązkom wyn ikającym z gwarancji. 
kupujący w określonym przez rozporządzenie te rminie nie .O graniczen ie to nie dotyczy obowiązku naprawien ia szkody 
zgłosi choroby zwierzęcia właściwemu organowi państwowe - poniesionej wskutek is tnieriia wady. 
mu lub m e podda chorego zwierzęc ia zbadaniu we właściwej Art. 580. § 1. KU~ljąCy , który wykon uje uprawnieni.a 
placówce lekarsko-we terynaryjnej. wynikające z gwarancji, obowiązany jest dos tarczyć r zecz na 

§ 2. Uprawnienia z tytułu ręko jmi za wady główne wy- koszt sprzedawcy do miejsca wskazanego w gwaranc ji lub do 
gasają z upływem trzech miesięcy , licząc od końqi terminu mie jsca , w którym rzecz została mu wyd ana, ch yba że z oko-
rękojmi, przewidzianego w rozporządzeniu Ministra Rolnic- liczności wynika, i ż wada powinna być usunięta iN miejsc u, 
twa wydanym w porozumieniu z właściwymi ministrami. _ w którym rzeq znajdowała się w chwili ujawnienia wady. 

Art. 573. Kupujący, przeciwko którel11U osoba trzecia 1§ 2. Sprzed-awca powinien wykonać obowiązki wynika-
dochodzi roszczeń dotycząc ych rzeczy sprzedanej, obowiąza- jące z gwarancji w. odpowiednim terminie i dostarczyć kl1pu~ 

ny jest niezwłocznie z ilw iadomić o tym sprzedawcę i we- j ącemu rzecz na swój ko-szt .do miej sql wskazanego w para-o 
zwać g·o do wzięcia ud z iału w sprawie . Jeże li tego zil niechał, grafie poprzedza j~cym. 

a o"!!'oba t rze<::ia uzyskała orzeczenie d la siebie korzystne, § 3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty rzeczy 
sprzedawca zostaje zwolniony od oqpowiedzia lności z tytułu w czasie od wydil nia je j śprzedawcy do jej odebrania przez 
rękojmi za wadę pra wną o tyle, o ile jego udział w postęp 0 - kupującego ponosi sprzedawea. 
waniu by ł pOlrzebny do wykazania, że roszc ze nia osoby Art. 581. § 1. J eże li w wykonaniu obowiązków z tytu-
trzeciej były całkowicie lub częściowo bezzasadne. łu gwarancji sprzedawca do starczył kupującemu zamiast rze-~ 

Art. 574. J eże li z · powodu wady prawnej rzeczy sprze- czy wad liwef rzecz wolną od wad albo dokonał is totnych 
da nej kupujący odstępuje od llmowy albo żąda obn iżen ia napraw rzeczy sprzedanej , termin gwarancji biegnie na nowo 
ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wsku- o d chwili dosta rcze nia r zeczy wolne j od wad lub zwróceni a 
tek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem oko- rzeczy naprawionej. J eżeli sprzedawca wymienił część rzeczy 
lic zności, za którą sprzedawca odpowiedzialności nie ponÓsi. spr zedanej, przep,is powyższy stosuje si ę odpowiednio do c zę-
W ostatnim wypadku k\lPujący może żądać tylko napra wie- ści wymienione j. 

• 
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§ 2. W innych wypadkach termin gwarancji ·ulega . prze
dłużeniu o czas, w ciągu którego kupujący wskutek wady 
rzeczy sprzedanej nie mógł z niej korzystać .' 

§ 3. Termin do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi 
za wady fizyczne rzeczy nie może skończyć się ' wcześniej 
jak w trzy miesiące po upływie terminu gwarancji. 

Art. 582. Przepisy działu ninie jszego stosuje się odpo
wiednio w wypadku, gdy sprzedawca, który nie jest wy
twórcą rzeczy sprzedanej, dał kupującemu dokument gwa
rancyjny wystawiony przez wytwórc ę. W wypadku takim 
kupujący może wykonać u prawnien ia z tytułu gwarancji tyl
ko względem wytwórcy, a u prawnienia z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne rzeczy tylko względem sprzedawcy. 

D z I a I IV. SZCZEGOLNE RODZAJE SPRZEDA:2:Y 

Ro:z.dział I 

Sprzedaż na raty 

Art. 583. § 1. Sprzedażą na raty jest dokonana w za
kresie dz iałalności prze dsiębiórstwa sprzedaż rZeczy rucho
mej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, 
jeże li według umowy rzecz ' ma być kupującemu wydana 
przed całkowitym zapłaceniem ceny. 

§ 2. W y stawienie przez kupującego weksli na pokrycie 
lub zabezpieczenie ceny kupna nie wyłącza stosowania prze
pisów rozdziału niniejszego, 
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Art. 584. § 1. Odpowiedzialność sprzedawcy . z tytułu 
r ękojmi za wady rzeczy sprzedane j na raty może być przez 
umowę wyłączona lub ogranicz·ona ty lko w wy padkach 
przewidzianych przez p-rzepisy szczególne, 

§ 2 . . Umowa ni:e może utrudnić kupującemu wykonania 
uprawnień z tytułu rękojmi. 

Art. 585. Kupujący może płacić raty prze d .termin em 
płatności, W razie przedte rminowe j zapłaty kuflUjący może 

' odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy proce nto
wej obOWiązującej dla daneg o rod zaju kredytów Narodowe
go Banku Po lskiego. 

Art. 586. § 1. Zastrzeżenie natychmiastowe j wymagal
ności nie uiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom 
poszczególnych rat jest skuteczne tylko wtedy, gdy- było 

uczynione na p iśmie przy zawarciu umowy, a kupujący jest 
w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, łączna zaś suma 
zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówione j ceny. 

~ 2. Sprzedawca może odstąpić od u mowy z powodu 
nieza p łacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jes t w zwłoce 

z zapłatą co najmnie j dwóch ra t, a łączna suma zaległych 
r at przewyższa jedną p ią tą część umó wionej ceny. W wy
padku takim sprzedawca powinien wyznaczyć:. kypującemu 

od powiedni te rmin dodatkowy do zapłacenia zaległośc i z za
grożeniem, i ż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu bę dZie uprawniony do odstąpienia od umQwy. 

§ 3. Postanowienia umowne mniej korzystne dla kupu
lącego są meważne. Zamiast nich stosuje się przepisy niniej
szego artykułu. 

Art. 587. Przepisów rozdziału niniejszego nie stosuje się 
do sprzedaży na raty, jeżeli kupujący nabył rzecz w zakre
sie dz iałalności swego przedsiębiorstwa., 

Art. 538. § 1. Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się 

odpowiednio w wypadkach, gdy jednostka gospodarki ' uspo- . 
łecznionej sprzedaje rzecz ruchomą os-obie fizyczne j na pod
stawie udzie lonego w ty m celu przez inną jednostkę gospo-

, darki uspołecznionej kredy tu, j eże li kredyt ten ·ma być spła
cony ratami, a rzecz zos ta je kupującemu wydana przed cał
kowi tą spłatą k redytu. 

§ 2. Dla zabezp ieczenia roszc zeń jednostk i, która kre
d ytu udziela, przysługuje jej ustawowe prawo zastawu na 
rzeczy sprzedanej, dopóki rzecz znajduje się u kupującego, 

,/ 
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§ 3. Odpowiedzia lność z tytułu rękojmi ' za wady rzeczy 
ponosi wyłącznie sprzedawca. 

Rozdział II 

Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej. 
Sprzedaż na próbę 

Art. 589. Jeże li sprzedawca zastrzegł sobie własność 

sprzedanej rzeczy ruchomej aż clo uiszczenia ceny, poczytuje 
się w razie wątpliwości, że przeniesienie własności rzeczy 
nastąpiło pod warunkiem zawie szającym . 

Art. 590. § 1. J eżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, 
zastrzeżenie własności powinno być stwierd'zone pismem. 
J est ono skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeżeli 
pismo ma d"altę pewną. 

§ 2. Wierzytelność przysługująca Skarbowi Państwa 
względem kupującego może być zaspokojona z rzeczy sprze- -
danej z zastrzeżeniem p-rawa wła~mo·ści; jednakże w wypadku 
takim sprzedawcy, jeżeli jest nim je dnostka gospodarki 
uspołecznionej, przysługuje z tytułu nie uiszczonej ceny kup
na pierwszeństwo zaspokoj enia przed wierzytelnością Skarbu 
Państwa. 

Art. 591. W razie zastrzeżen ia prawa własności sprze
dawc a odbieraj ąc rzecz może żądać odpowiedniego wyna
gr·odzenia za zużycie lub uszkodzenie rzeczy. 

Art. S92. § 1. ~przedaż na próbę albo z zastrzeżeniem 
zbadania rzeczy przez kupującego poczyt uje się w razie wąt
pliwości za zawartą pod warunkiem zawieszającym, że kupu
j ący uzna pnedmiot sprzedaży za dobry. \V braku oznacze
nia w umowie te rminu próby lub zbadania rzeczy sprzedaw-" 
ca może wyznaq:yć kupującemu odpowiedni termin. 

§ 2. Jeże li kupujący rzecz odebrał i nie złożył oświad

czenia przed upływem umówioneg.o przez strony lub wyzna
czonego przez sprzedawcę terminu, uważ'a się, że uznał 

przedmiot sprzedaży za dobry . 

R o z d z i a ł III 

Prawo odkupu 

Art. 593. § 1. Prawo odkupu może być zastrzeżone na 
Cfl as nie przenoszący lat pi ęc iu; termin dłuższy ulega skróce
niu do lat pi ęciu. 

§ 2. Prawo , odkupu wykonywa się przez ,oświadczenie 

sprzedawcy złożone ku pującemu . Jeże li zawarcie umowy 
sprzedaży wymagało zachowa nia szczególne j formy, oświad

czenie o wykona niu prawa odkupu powinno być złożone 

w te j same j formie . . 
. ./ 

Art. 594. § 1. Z chwilą wykonania prawa odkupu kupu
jący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprze dawcę 

własność kupione j rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprze
da ży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, 
które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupu
jącemu tylko w granicach istniejącego zwiljkszenia wartości 
rzeczy. 

§ 2. Jeże li określona w umowie sprzedaży cena odkupu 
przenosi cenę i koszty sprzedaży, sprzedawca może żądać 
obniżenia ceny odkupu do wart ości rzeczy w chwili wyko
nania prawa odkupu, jednak że nie niże j sumy obliczonej we
dług paragrafu poprzedzającego . 

Art. 595. § 1. Prawo odkupu jest niezbywalne i niepo
dzie lne. 

§ 2. Jeże li jest kilku uprawnionych do odkupu, a nie
którzy z nich nie wykOnywają tego prawa , pozostali mogą 
je wykonać w całośc i. 

r 
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R oz d z i a ł IV. 

Prawo pierwokupu 

Art. . 596. Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega 
dla jedn'e'j ze stron pi erwsze ństwo kupna oznaczonej rzec:zy 
na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trze
ciej (prawo pierwokllpu), stosuje się w braku przepisów 
szczególnych przepisy niniejszego rozdziału . . 

! Art. 591. § 1. Rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, 
może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że 
uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. 

§ 2. Prawo pierwokupu wykunywa się przez oświad
czenie z łożone zobowiązanemu. Jeżę li za warcie umowy sprze
daży r zeczy, której dotyczy prawo pierwokupu, wymaga za
chowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu pra
wa pierwokupu powjnno być złożone w tej ~amej formie, 

Art. 598. § 1. Zobowiąza ny z tytułu prawa pierwokufJu 
powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o treści 

umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią. 
§ 2. Prawo pierw'okupu co do nieruchomości można 

wykonać w ciągu miesiąca, a co do innych rzeczy - w cią

' gu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chy
. ba że .wstaly zastrzeżone inne terminy. 

Art. 599. § 1. Jeże li · zobowiązany z tytu łu rrawa pier
wnkupu s-przE:,dał rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo albo 
jeżeli nie zawiadomił uprawnionego o s przedaży lub podal 
mu do wiadomości istotne postanowienia umowy sprz edaży 
niezgodnie z rzeczywistością, PJ'mosi on odpowiedzialność 

_ za wynikłą stąd szkodę. 
§ 2. J ednakże gdy prawo pier wokupu przysługuje Skar

bowi Państwa z mocy ustawy, sprzedaż dokonana bezwarun-
kowo jest nieważna. . 

Art. 600. § 1. Przez wykonan ie prawa pierwokupu do
chodzi (1'0 s kutku między zobowiązanym a uprawnionym 
umowa sprzedaży tej samej treśc i, co umowa zawarta przez 
zobowiązanego z ,osobą trzec ią, chyba że przepis szczególny 
Stanowi inacze j. Jednak'że postanowienia umowy z osobą 

trzecią, mające na c e lu udaremnienie prawa pierwokupu, są 
względem uprawnioneuo bezskuteczne . 

§ 2. Jeżeli umo'wa sprze daży zawarta z · osobą trze cią 
. przewiduje świadczenia dodatkowe, któryc h uprawniony do 
pierwokupu ni e mógłby s pełnić, może on swe pra wo wyko
nać uis zczając wartość tych świadcze l'l. Jednakże gdy pra wo 
pie rwokupu przysługuje Skarbowi Państwa z mocy ustawy, 
t akie świadczenie dodatko we uważa się za nie zastrzeżone. 

Art. 601. Jeże li według um owy sprzedaży ' zawarte j 
z os·obą trzecią cena ma być zapłacona w termin ie póżni ej 

szym, uprawnio'ny do pierwokupu może z tego terminu sko
rzystać ty lko wtedy, gdy zabezpieczy zafJłatę cen y. Prze 
pisu tego ni e st osuje · się, gdy u prawnionym jest państwowa 

jednostka organizacyjna . 
Art. 602. § 1. Prawo pierwokupu jest niezbywal ne . J est 

ono ;- uie p·odzielne,. chyb.a że . przep isy ,szc zególne zezwalają na 
j częśc io w,e wykonanie tegopra,wa. 

§ 2. Jeże li jest kilku uprawnionych, a ni ek tórzy z nich 
nie wykunywają prawa pierwokupu, poz.osta li mogą wyko.nać 

je w całości. 

T Y t u I XII. ZAMIANA 

Art. 603. Przez umowę zamiany każda ze stron zobowią
. zuje się ' przenieść na drugą stronę wlaśność: rzeczy w zamian 

za zobowi'ązanie się do prze niesienia własności innej r zeczy. 

Art. 604. Do zamiany stosuje się odpowiednio j:fzepisy 
. ,,0 sprze,daży. 
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T Y t u I XIII. DOSTAWA 

Art. 605. Przez umowę dostawy jednostka gospodarki 
uspołecznion ej (dostawca) zobowiązuje się do wytworzenia 
rzec zy oznaczonych tylko co ~j;o gatunku oraz do ich d ostar
czania częściami albo periodycznie, a druga jednos tka gospo
dar ki uspoł ecznionej (odbiorca) zobowiązuje się do odebrania 
tych r zeczy i cio zapłacenia ceny. 

Art. 606. Umowa dos tawy powinna być stwierdzona . 
pismem. 

Art. 601. Jeżeli surowce lub materiały nie zbędne do wy
konania przedmiotu dostawy a dostarczane przez odbiorcą 

są nie przydatne do prawidłowego wykonania przedmiotu do 
sta wy, d ostawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomiĆ 

o tym od0iorcę. 

Art. 608. § 1. ' J eże li w umowie zastrzeżono, .że wytwo
pzenie zamówio'nych rzeczy ma nastąpić z surowców okre
ślonego 9atunku lub p'ochodzenia, dostawca powinien za:-v,ia
domić odbiorcę o ich przygotowaniu do produkcji i jest obo
wiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie ich jakości. .. ' 

§ 2. Jeże li w 'umowie zastrzeżGno, że wytworzenie za
. mówi,onych r zeczy ma nastąpić w określony sposób, dostaw
ca jest obowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie pro
cesu produkcji. 

Art. 609. Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułurę
kojmi za wady fizyczne dostarczonych rzeczy także w tym 
wypadku, gdy wytworzenie rzeczy nastąpiło w s'posób okre
ślony przez odbiorcę lub według dostarcz.onej przez niego 
dokumentacji technologicznej; chyba że dostawca, mimo 
zachowania należytej staranności, nie mógł wykryć wadli
wości sposobu produkcji lub dokumentacji techno.logicznej 
albo że odbiorc a, mimo zwrócenia przez dostawcę uwagi na 
powyższe wadliwości, obstawał przy podanym przez siebie 
sposobie produ kc ji lub dokumentacji technologiczne j. 

Art. 610. Jeżeli dostawca opóżnia się IZ rozpoczęc iem 
wytwarzania przedmiotu dostawy lub poszczególnych jego 
części tak dalece. że nie jes l prawdopodobne, . żeby zdołał 

je dostarczyć w czasie umówionym, odbiorca może nie wy
znaCl'. ając tenninu' dodatkowego od umowy odstąoić jeszcze 
przed upływem terminu do dos'tarczenia przedmiotu do
stawy . 

Art. 611. Jeżeli' w toku wytwarzania przedmiotu dostawy 
okaże się, że dostawca wykonywa ten przedmiot w sposób 
wadliwy albo sprzeczny ż umową, odbiorca może wezwać do
stawcę do .zmiany sposobu wykonania wyznaczając dostaw
cy w tym celu odpowiedni' termin, a po be.zskutecznym upły
wie wyznaczonego te rminu od umowy odstąpić. 

Art. 612. W przedmiotach nie uregulowanych przepisa
mi mnIe jszeg o tytułu, do praw i obowiązków clostawcy i od
biorc y stusuj e się odpowiednio przepisy ci sprzedaży. 

T Y t u I XIV. KONTRAKTACJA 

Art. 613. § 1. Przez umowę kontraktacji prowadzący 

gosp.odarstwo rolne, ogrodnicze' lub hodowlane (pr oducent) 
zobowi ą zuje się wytworzyć i dos tarczyć jednostce gospo'dar
ki Llspo łf> cznione j (k ontraktującemu) oznaczoną ilość produk
tów rolnych lub hodowlanych określonego rodza ju, a , *on-. 
traktu j'ąć'y zobowiązuje się te produkty odebrać w terminiG 

. um ówlOnym, za pła cić umówioną cenę oraz spełnkokreślon'e 

świadczenia dodatkowe, jeże li umowa lub przepisy szcze g,ól
ne prze Widują obowiązek spełnienia takich świadczeń . 

§ 2. Ilo ść produktów rolnych może być w umowie ozna
c-zona także według obszaru, z którego produkty te mają 
być zebrane . 

, 
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§3. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztyw
nych, maksyma!.nych, minimalnych i wynikowych stosuje się 
odpowiednio; 

Art. 614; Jeżeli przedmiot kontraktacji ma być wytwo
rzony w gospodarstwie prowadzonym przez kilka osób wspól
nie, odpowiedzialn9ść . tych osób względem kontra.ktującego 
jest solidarna. • 

Art. 615. Swiadczeniami dodatkowymi ze strony kon
traktującego mogą być w szczególności: 
1) 'zapewnienie pr'oducentowi mo'żności nabycia określonych 

środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej; 
2) pomoc agrotechniczna i zootechniczna; 
3) premie pieniężne; 
4) premie rzeczowe. ' 

Art. 616, Umowa kontraktacyjna powinna być pod nie
waznością -zawarta na piśmie. 

Art. 617. Kontraktujący jest uprawniony do nadzoru 
1 kontroli nad wykonywaniem umowy kontraktacji przez 
producenta. 

Art. 618. Producent obowiązany jes t dostarczyć na włas
ny koszt przedmiot kontraktacji do punktu odbioru wyzna
czonego przez kontraktującego dla obszaru gromady, w któ
·rej jest położone ·gospodarstwo producenta. . 

Art. 619. Jeżeii po zawarciu umowy kontraktacji zosta
ły wydane przepisy, które przewidują dodatkowe świadcze
Jlia kontraktującego w rozmiarze większym, aniżeli to w 
umowie zastrzeżono, kontraktujący powinien spełniać świad
czenia 'w rozmiarze przewidzianym przez te przepisy. 

Art.· 620. Jeżeli przedmiot kontraktac ji jest podzielny, 
kontraktujący nię, może odmówić przyjęcia świadczenia czę
ściowego, chyba ze inaczej zastrzeżono: 

Art. 621. Do rękojmi za wady fizyczne i prawne przed
miotu kontraktacji stosuje się odpówiednio przepisy o rę

kojmi przy sprzedaży z fą zmianą, że prawo odstąpienia od 
mTiowy z powodu wad fizycznych przysługuje kontraktujące-

. mu tylko wtedy, gdy wady są istotne. 
Art. 622. Jeże li wskutek okoliczno ~ci, za które żadna ze 

"' stron odpowiedzialności nie ponosi, producent nie może do-
6tarczyc ,przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko 
do zwrotu pol1l'anych zaliczek i kredytów bankowych. 

Art. 623. Jeżeli umowa kontraktacji wi<"wda na produ
centa obowiązek zgłoszenia w określonym termini e niemoż
ności dostarczenia przedmiotu kontraktacji wskutek okolicz
ności, za które producent odpowiedzialności nie ponosi, nie
dopełnienie teuo obowiązku z winy producenta wyłącza moż
ność poV'{oływania się na te okoliczności. Nie dotyczy to 
jednak wypadku, g'dy kontraktujący o p'owyzszych okolicz
nościach wiedział albo gdy były ~)lle powszechnie znane. 

Art. 624. § 1. W zajemne roszczenia producenta i kon
traktującego pTzedawniają się z upływem lat dwóch od dnia 
5p'e łnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadcze

nie producenta nie zostało spełnione - od dnia, w którym 
powinno było być spełnione. 

§ 2. Jeżeli świadczenie producenta było spełniane czę

ściami, przedawnienie biegnie 'Od dnia, w którym zo-stało 

spełnione Ą)'statnie świadczenie częściowe. 

Art. G25. Jeże li po zawarciu U1i10Wy kontraktacji gospo
darstwo producenta przeszło w posiadanie innej osoby, pra
wa i obowiązki z tej umowy wynikające przechodzą na no
wego posiadacza. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy przej
ście posiadania było następstwem odpłatnego nabycia gospo
darstwa, a nabywca nie wiedział i mimo zachowania nalezy
tej staranności nie móUł się dowiedzieć o istnieniu umowy 
kontraktacji. . 

Art. 626. § 1. Jeże li po zawarciu umowy kontraktacji 
producent ,wniósł posiadane gospodarst\vo jako wkład do / 
'rolniczej ~półdzielni produkcyjnej, spółdzielnia ta wsfępuje 

w prawa i obowiązki prochlcenta, chyba że stan wniesionego 
gospodarstwa stoi temu na przeszkodzie. 

§ 2. Jeżeli stan gospodarstwa producenta w chwili jego 
przystąpienia do spółdz ielni nie pozwala na wykonanie umo
wy kontraktacji przez spółdzielnię, umowa w ygasa, a produ
cent obowiązany jest zwrócić pobrane zaliczki i ' kredyty 
bankowe ; inne korzyści wynikające z tej umowy obowiązany 
jest zwrócić w takim zakresie, w jakiin ich nie zużył w celu 
wykonania umowy. 

§ 3. Je~eli 'pro.dycent.po przystąpieniu do spółdzielni do
konywa indywidualnie sprzętu zakontraktowanych zbiorów, 
pon()isi on wyłączną Qdpowiedzialność za wykonanie umowy 
ko!ntr~ktacji. 

Ty t u ł XV. UMOWA O DZIEŁO 

Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmują'cy zamówienie 
zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zama
wiającydo zaplaty wynagrodzenia. 

Art. 628. § 1. Wysokość wynaurodzenia za wykonanie 
dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego usta
lenia. Jeże li strony nie określiły wysokości wynagrodzenia • 
ani nie wskazały pods1taw ' do jego ustalenia, poczytuje się 

w ra zie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe' wyna
grodzenie za dzielo tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób 
nie da się ustalić wysokości wynagrodze nfa , należy się wy
nagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy 

, oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. 
, § 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztyw

nych, maksymalnych, niinimalnych i wynikowych stosuje się 
odpowiednio. 

Art. 629. Jeże li strony określiły wynaurodzenie na pod
stawie zestawienia planowanych, prac i przewidywanych kosz~ 
tów (wynagrodzenie kos1ztorysowe ). a w toku wykonywania 
dzieła zarządzenie wlaściwego organu państ)'iowego zmie
niło wysokość cen lub stawek ohowiązujących dotychczas 
w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać 
odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie doty
czy to jednak należności uiszczonej za ma teriały lub robQ
ciznę przecl zmianą cenlub st·a~vek. 

Art. 6.30. § 1. Je żeli w toku wykonywania dzieła zaj
dzie konieczność przeprowadzenia prać, które nie były prze- ' 
widziane w zestawieniu prac planowanych będących podsta
wą obliczenia wynagrodze nia kosztorysowego, a zestawienie 
sporząd z ił zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać 
odpowiedniego pod wyższenia- umówionego wynagr6dzenia. 
Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmi,ljący 
zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia 
tylko wtedy, gdy 'mimo zachowania należytej staranności nie 
mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. 

§ 2. Przyjmujący zamówienie nie moze ządać podwyż
szenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez 
uzyskania zgody zamawiającego. 

. Art. 631. Gdyby w wypadkach przewidzianycł;l w dwóch 
ar~ykułach poprzedzających zaszła koniecznośĆ' znacznego 
podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający 

może od .umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to nie
zwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią 

11' część umówi'onego wynagrodzenia. 

Art. 632. § 1. J eże li strony umówiły się ó wynagrodze
nie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać pod
wyższenia 'Yynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia ull)O
wy nie można było przewidzieć r,ozmiaru lub kosztów prac. 

§ 2. , Jeżeli jednak ~skutek zmiany stosunków, której 
nie mnzna było przewidzieć , wykonanie dzieła groziłoby 

przyjmującemu ,zamówienie rażącą strat<l, sąd lub pa.llstwowa 
komisja arbitrażowa móże podwyższyć ryczałt lub rozwiązać 
uni'owę. ' 

, , 
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Art. 633. Jeżeli materiałów na wykonaniedzie la doslar
c za zamawIający, przyjmlljący zamówienie powinien ich użyć 
w sposÓb odpoWiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić n'ie zu
żytą~ cz·ęŚć. 

' A'rt, · 634. Jeże li materi>a', dostaTczony przez zamawiają

'cego nie nadaje się do praw'idlowego wykonania dzieła albo 
j e żeli zajdą inne okqliczności, które mogą . przeszkodzić pra~ 
widłowemu w ykonaniu, przyjmujący zamowłenie powinien 
niezwłocznie zawiad<JIJlk o tym zal~awiając-ego . 

Art. 635. J e że li ' przyjmujący za,mówienie opozma się 

z rozpoczęciem lub wykOllczeniem dzieła ta'k da-lece, że nie 
jest prawd6po~obne, zeby zdola-ł je ukończyć w czasie u mó
wionym, . zamawiający może bez wyznac;wni'a terminu dodat
kowego od umowy odstąpić jeszcze przed uplywem tenriinu 
d o wy kona·nia dz·ie la. ' 

.\rt. 636. § 1. Jeżeli przyjmu jący zaniówienie w ykony
wa dzieło w sposób wadliwyalho sprzeczny z umową. ~arna
wiający może wezwać go do zmiany sposolnl wykonania 

. i wyznaczyć mu w ' tym 'celu odpowiedni ' termin. Po bezsku
t ecznym upływie wyznaczonego termim:l zamawiający moż'e 
od umowy odstąpić albopc:nvieTzyćpoprawienie lub dalsze ' 
wykonani'e · d zieła inne,j osobie na -koszl i niebezpieczeństwo 

• przyjmującego zamowhmie. 
§ 2. Jeżeli . zamawiający sam dostarczył materiału,_ moie 

·on w r.azie odstą.pienia 'Od umowy 'lub powierzenia wykona
nia d"?ieła innej os,obieżądać zwrGtu materiału i wy d'dni a 
WZPQczęteg·o dzieła. 

Art. ti31. .§ 1. J e±eli c1 zieło ma w,ady, zamawiający mrl"źe 
'Żą-clać ich usunięcia, ,wyznaczaj1łc w tym celu przyjmującemu 
zamówienie 'odpowfedni te rmin z zaIJTOżenietn, że P'O bez
slwtecznym upływi~e wyzna·czonego t erminu nie przy jmie 
naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wy-
mag.ała nadmiernych ~kosztów. . 

, § 2. Gdy wady usunąć się nie .dadzą alb'O gdyz oko
licznośc i wynika, że przyjmujący . zamówienie ni.e z-d,'Oła k h 

. usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umo
wy odstilPić, jeżeli wady są istotne; jeże Ii- wady nie są 

ist-otne, zamawiający może żądać obrui żenia wyna.grodzenia 
w odp9\v iednimstosunku. To samo dotyczy wypadku, g.<1y 
przyjmujący zamówienie nie uSunął w.ad w terminie wyzna
czonymprzez zamawiającego. 

Art. 638_ J ezeli z artykułów poprzedza jących nie wynika 
nic ińnego, do rękojmi za wady dz.iela sŁosuJe się odpówie d-
uio przepisy o rękojmi przy sprzedaży . ' 

Art. 639. Zamawi.ający nie może odu1ówić . zapłaty wy - ' 
na.grodzenia mimo niewykonania dZie ła, jeżeli przyjmujący 

zamówienie by ł gotów je wy kOIwt, l.ecz d.oznał przeszkody 
z przyczyn do tyczących zamawiającego. J ednakże w wypad
ku takim zamaw·iający może odlic.zyć to , co · przyjmLljący za
'mówienie oszczędził z .powodu niewykonania. dzieła. 

Art. 640. Jeżeli do wykonan.ia dzieła ' potrzebne j.est 
współdzia łanie zama wiaJąc.e:go, a tego współdz iałania brak, 
pJ:żyjmujący zamówienie· może wyzna·czyć zamawiającemu 

odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym 
upływie wyznpczonego terminu będzie uprawniony do ' od
s tąp ie nia od umowy . 

Art. 641.§ 1. Niebezpieczeflstwo pr..zypadkowej utraty 
lub uszkodzen;[a materiału na wykonanie dzieła obciąża te-
go, kto materiału dostarczył. . 

§ 2. Gdy dzieło ul egło zniszczenitilub uszkodzeniu 
ws ulek wadliwośc i materiału d ostarczonego przez zamawia- . 
jącego -albo wskutek wykonania dz.·i e ła w ecH ug. jeg 'O wska
zó'wek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną 
pIiacę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej 
c zęści, je żeli uprze dził zamawiaj'ącego o n iebezpietzeI'lst:wie 
zn iszczenia łub uszkodzeni.a dz~ela .. 

Aft. 642. § 1. · W braku odmiennej umowy przYJmują
cemll zam9wieni-e na i.eży się wynag.rodzenie w c'hwHi odda
nia dzieła. ' 

§ .2. Jeżeli d zie ł o ma być odd awane częściami, a wyna
-grodzenie zostal@ obliczone za· każcJ.ą część z osobna, w yna
grodz.enie należy się z chwilą spe łnieni'a każdego ze swiad
czeń tzęściowych . 

Art. 643. Zamawia jącyobowiążany jest odebra,ć d z i eło, 

·które przyjm ujący z.amówieniewydaje mu zgodnie ze swym 
zobowiązaniem ; 

Art. '644. Do póki d z i eło nie został~ ukoń,czone , zama
wiający może w k,ażdej chwili od umowy odstąpić płac ąc 

umówione wynagrodzenie . Je.dl1akźę w wypa.dk.u takim z·,,
mawiający może odli czyć to, .CD przyjmujqcyzamówiellia 
oszczęd z il z .powodll nie wykonania dzie la. 

Art. 645. § 1. UmDw~a o d'l i.e jo., którego wykorumi,e z.a~ 

leży od osobislych przy miotów przyj mująceg0zatl.l6wieuie, 

rozwiąz.uje się wskutek jego śmierc i. ł ub n,ier,ctoll1ośei da 
pracy . 

§ 2. Jeże li maleriał był własnDścią P!zyjmują.ceg;o ,za 
mówię.n i e,a dzie lo cz·ęśc iowow.y,kon an e. pJ'7~dslaw,ia 'ze 
wzglęuu na zamierzony cel umowy warto ść dla zamGlw.ia.jt
cego, przy jl1lujący zamówienie lub jego 'spadkobierca mo~a 
ż.ądać, a żeby zamawiający odebr.ał materiał w stanie., 'w }a
:kim się .znajduje, z~ :zaplatą j ego w.artości ()'faz odpowiedniej 
c!:·(,śc;i wynagrodzeni l'l. 

A'Tt. M6. Roszc1.e nia wynikające z umQwy o d z ieło prze
dawniająsię z · upiywe'm lat dwÓch od dllia odd.an·yai'lr.ie1a, 
'ii jeżeH dzi~ło nie ZG-sta~0 @ddane .- od dnia, w ki1:órym 
'Zg-odnie z troeśdą umowy mia~o by<': oddan.e . 

ArA. 64'1. f'rzez u mow-ę o rołwtyi3'udowlalle j eihl'ostka 
gos podarki us-p-ołec?.nione j {w.yJkc.mi'lW'ca) zobowią'Żuje :s'lę '!!I'o 
oddania . pn.e wiclzianeyo w 1:1A1ow ie 'obiekt·u, wykonal1e~1'0 
zgotlnie z projeki.em i z zasad.ami w.:i<? dzy ted:uricz1ijej , -ił dru
qa je d!'wstk.a gospo:d.ark,i llH.poleczllilli,ćm.ej .(1n~\'e'sto r) z o-aGWjj,ą-
zuje się do d0k onania wy:m:aganych prz.ez wlaściw.e p rzejilJsy 
:Czynności zwii ązanych z Iprzv..g·o~,owall1i.e~n whó,t , w szc1.eg.0l1-
nośc i dCl, przek a zania terenu h lldowo/ i d,os1i'iro:enQ,a p Hi>j.ell.(!t.\'I, 
oraz do odebrania <Jłli-ekt u .i zapla-ty um ówionego wyJi1i1gro

. dz.·e fi ii;} . 
Art. 648. § 1. Um.owa o fQ@otyj}uclowla:ne -powinna byt 

sl wieru70na pism.em. • 
§ 2, W ymagana przez właści.we prre pisy dok\UJlII.eLl ta cj-a 

stanowi część składmvą umow y, . 
§ 3, Przepisy szcze.gólne 11.W.gą uzal e żnić zawarcie .. mIG

wy o roboty budowlane Dcl istn.i.enia pokrycia irnŁłllsow·eg\o 

w ha oku finansującym t e w.hoty.. 
Ar.t. 649. W raz ie w.ątpIiw.o śc i poczytuje s.tę , iż wyk0-

nawca poclj .ął się wszystkich rohó~ obJętych projektem sta
nowiącym. część skła.cl .ową umowy. 
. Art. 650. W y konawca nie ma obowiązku rozpoczynania 
lub d.alszego pf0wadze ni a robót, dopók i nie zostanie zaw ;a
d omiony ' 0 istnIeniu pokrycia- finansowego w banku fi,nan-
sującymte roboty. ' 

Art. 65<1. Jeże li dostarczona przez inwestor.a dokume nta
cja, teren budowy, maszy ny lub urząd zen.i,a . nie nad.aj,ą się 

do prawidlowego wykona nia robót albo jeżelizajclą iJw.e 
okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wyko
naniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie z'awiadomić 
o tym inwestora. ' 

Art. 652. J eżeli wy konawca przejął protokolarnie od i11-
westora teren budowy,' p onosi on aż clo chwili oddania 
'Obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 
wynikłe na tym terenie. , ' 

Art. 653. Jeżeli wykoncinie -robót napotyka przeszkody, 
zarówno wykonawca, jak i inwestoTpowinni podjąć , -ka żd y 
w swoim zakresie, .odpowiednie .starania o usunięcie prze
s-zkód pod rygoTem utraty roszczenia przeciwko drugie j stro
nie Q naprawienie szkody. 
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Art. 654. W brąku odmiennego postanowienia umowy 
inwestor obowiązany jest na żądanie wykonawcy przyjmo
wać wykonane roboty częśCiowo, 'IV miarę ich ukończenia, 
za zaRłatą odpowiedhiej części wynagrodzenia. 

Art. 655. ' Gdyby wykonany ' obiekt uległ zniszczeniu' lub 
uszkodzeniu wskutek wadliwości tlostarczonych przez inwe
stora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wyko
nania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może 
żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej 
części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie znisz
czen-ia lub uszkodzenia Qbiektu albo jeżeli mimo zachowania 
należytej staranriości nie mógł stwierdzić wadliwości dostar
czqnych przez 'inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń. 

Art. 656. § l. Do skutków opóżnienia się przez wyko
nawcę z 'rozpoczęciem robót lub wykończeniem .obiektu albo 
wykonywa·nia przeż wykonawcę robót w sposób wadliwy lub 
sprzeczny z umową, do rękojmi za wady wy konanego obiek
tu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od 
umowy przed ukończe'niem obiektu stosuje się odpowiednio 
przepisy o umowie o dzie ło. . 

§ 2. Rada Ministrów może określać terminy do wykona
nia uprawnień z tytułu rękojmi za wady obiektu. 

Art. 657. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez 
wykonawcę lub przez inwestora może być ograniczone lub 
wyłączone przez przepisy szczególne. 

Art. 658; Przepisy niniejszego tytułu stosuje się odpo
wiednio do umowy o wykon.anie remontu budynku lub bu
dowli . 

T y t u I XVII. NAJEl\f I DZIERZAWA 

D z I a ł I. NAJEM 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

Art. 659. § 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobo
wiązuje się oddać najemcy rze~ z do używania przez czas 
oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się 

płacić wynajmującemu umówiony czynsz. 
§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub 

w świadczeniach innego rodzaju. Przepisy dotyczące sprze
daży według cen szlywnych, . maksy malnych, minimalnych 
i wynikowych stosuje się odpowiednio. 

Art. 660. Umowa najmu nieruchomości lub pomieszcze
nia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. 
W raJzie niezachow,ania tej formy poczytuje się umowę za 
zawartą na czas nie oz naczony. 

Art. 661. Naj em zawarty na czas dłuższy niż lat dzie
sięć ' poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na 
czas nie oznaczony. 

Art. 662. § L Wynajmujący powinien wydać najemcy 
r zecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzy 
mywać ją w takim stanie przf!z czas trwania najmu. 

§ 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem 
rzeczy obciążają najemcę. 

§ 3. J eżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu 
okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ' 
ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu 
poprzedniego. 

Art. 663. ' Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga 
napraw, które obciążają wynajmując ego, a bez których rzecz 
nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może 
wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni t ermin do wy kona
nia napraw. Po bezskuteczhym upływie wyznaczonego ter
minu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt 
wynajmującego. 

Art. 664. § 1. Jeżeli rzecz najęta ma wady, które ogra
niczają jej przydatność do umówi'onego użytku, najemca mo
że żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania 
wad. 

§ 2. Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wa
dy, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie 
rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały póżhiej, a wynajmu
jący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął . ich w 
czas,ie odpowiednim, albo je±eli wady usunąć się nie dadzą, 
najemca może wypowiedz.ieć najem bez zachowania termi
nów wypowiedzenia. 

§ 3. Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad rze
czy naj ętej, jak również uprawnienie do niezwłocznego wy
powiedzenia najmu nie przysługuje najemcy, jeżeli w chwili 
zawarcia umowy wiedział o wadach: 

Ąrt. 665. Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko na
jemcy roszczeń dotyczących rzeczy najętej, najemca powi
nien niezwłooz.nie zawiadomić o tym wynajmującego. ' 

, Art. 666. § l. Najemca powinien prz~z czas trwania 
najmu używać rzeczy najętej w sposób w umowie okre$lony, 
a gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób 
octpowia,dający właściwościom i przeznaczeniu .rzeczy. 

§ 2. Jeże li w czasie trwania najmu okaże się potrzeba 
napraw, które obciążają wynajmująceg,o. najemca powinien 
zawiadomić go o tym niezwłocznie. 

Art. 667. § l. . Bez zgody wynajmującego najemca . nie 
może CZylllC w rzeczy najętej zmian ' sprzecznych z umową 
lub z przeznaczeniem rzeczy. 

§ 2. J e żeli najemca używa , rzeczy w sposób sprzeczny 
z umową lub z przeznaczeniem rzeczy i mimo upomnienia 

, nie- przestaje je j używać w taki sposób albo gdy rzecz za
niedbuje do te go stopnia, że zostaje ona narażnna n'a ' utratę 
lub uszkodze nie, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez 
zachowania terminów wypowiedzenia. . 

Art. 668. § l. Najemca może rzecz najętą oddać w cało
ści lub c zęści osobie trzecie j do bezpłatnego używania albo 
w podnajem, j eżeli umowa mu te go nie zabrania. W razie 
,oddania rzeczy osobie tr~ecie j zarówno najemca, jak i osoba 
trzecia są odpo wiedzialni względem wynajmującego za to, 
że rzecz, najęla będzie używana zgodnie z obowiązkami wy
nikającymi z umowy najmu. 

§ 2. Stosunek wynikający z zawartej przez najemcę 

umowy o bezpłatne używanie lub podnajem rozwiązuje się 

najpóżniej z chwilą zakończenia stosunku najmu. 

Art. 669. § 1. Najemca obowiązany jest uiszczać czynsz 
, w terminie umówionym. 

§ 2. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w umowie 
określony, czynsz powinien być płacony z góry, ił mianowi
cie, gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc - za cały 

czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo 
gdy umowa była zawarta na czas nie oznaczony - miesięcz

nie, do dz i esiątego dnia miesiąca . 

Art. 670. § l. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świad
czeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż 

rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu 
na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu 
najmu, chyba że rzeczy te nie pe>dlegają zajęciu. 

§ 2, Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy najemcą 
jest państwowa jednostka organizacyjna, 

Art. 671. § l. Przysługujące wynajmując'emu ustawowe 
prawo zastawu wy gasa , gdy rzeczy obciążon'e zastawem zo-
staną z prze'dmiotu najmu usunięte . ' 

§ 2. Wynajmujący może się sprzeciwić usunięc iu rzeczy 
obcią żonych zastawem i zatrzymać je na własne nieb.ęzpie 
c zeńs l wo, dopóki ' zaległy czynsz n,i e będzie za p łacony lub 
zabezpieczony. 
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, § 3. W wypadku gdy rzeczy obciążone zastawem zosta
ną usu ni'ęte na mocy zarządzenia organu państwowego, Wy
najmujący zachowuje ,ustawowe prawo za stawu, jeżeli przed 

, upływem trzech dni zgłosi je organowi, który zarządził usu
. nięcie . 

Art. 6n. J eże li najemca dopuszcza się zwłoki z za płat ą 

czynszu co najmnie j za dwa pe łne okresy płatności, wynaj
mujący może ,.najem wypowiedzieć bez zachowania terminów 
wy powiedze nia. , 

Art. 673.§ 1. Jeżeli czas trwania J;lajmu nie jest ozna
czony, zarówno wynajmujący, .jak i naj€mca niogą wypo

· wiedz,i eć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich 
- braku z zachowaniem terminów ustawowyc h. 

. §- 2. Ustawowe ' terminy wypowiedzenia najmu są nastę
pują'ce : gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych 
·niż miesiąc, najem mOżna wypowiedzieć najpóżni€j na trzy 
miesiąc e naprzód na koniec kwartału kal endarzowego; gdy 
c'zynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na ko
niec miesiąc a' kalendarzowego ; gdy czynsz jest płatny w krót
~ych oc1s1ępach czasU ~ na trzy dni naprzód; gdy ńaj em 
jest dzienny - na jeden dzien naprzód. 

. Art. 674: Jeże li po upływie tęrminu oznaczonego w umo
wie albo w w ypowiedzeni\l , naj emca używa nadal rzeczy za 
zgodą wynajmującego, poczytuje si ę w razie wątpliwości, że 
najem zostal przedłuż'Ony na czas nie oznaczony. 

Art. ' 675. § 1. Po zakończeniu najmu najemca obowią
zany jest zwrócić rzecz w stanie nie pognfszonym; j e d'nakże 

nie po.nosi odpowiedzialnośc i za zużycie rzeczy będące na
stępstwem prawidłowego używania. 

§ 2. J eżeli najemca oddał innej osobie rzecz do bezpłat
n ego używania lub w pod najem, obowiązek powyższy ciąży 

także na tej osobie. 
Art. 676 Jeże li najemca ulepszył rzecz najętą, wynaj

mujący , w braku , odmiennej umo wy, może według swego wy
boru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiada
j ące j ich wartości w ch wili zwrotu, albo żądać 'przywrócenia 
stanu poprzedniego. 

Art. 677. Roszczenia wynajmujiicego przeciwko najemcy 
o napr,awienie 'szkody-z powodu uszkodzenia lub .pogorszen ia 
r zeczy, jak również rO,szczenia .,najem(:Jr przeciwko wynajmu
j ącemuo zwrot nakładów n a. rzecz albo o iwr·ot nad placo
nego czynszu przedawniają się z upływem roku od ,dnia 
rlwrotu rzeczy. 

Art. 678. § 1. W razie zbycia rzeczy naj ęte'j w czasie 
t rwa nia najmu na bywca wstępuje w sto sunek najmu na mie j
sce zbywcy; , może jedn ak wypowiedzieć najem z zachowa
niem ustawowych terminów wypowiedzenia. 

§ 2. Powyższ e uprawnien ie do wypowiedzenia najmu 
nie przysługuje nabywcy, j eżeli umowa najmu była zawarta 

' na czas ozhaczony z zach owaniem formy pisemnej i z datą 
pewną, a rze,cz z,ostał a najemcy wydana. 

Art. 679. § 1. J ei.e li wskutek wypowiedzenia najmu 
pnez , nabywcę rzeczy naj ęte j na jemca jest zmuszony zwró

' cić r zecz wcześniej, aniżeli byłby zobowiązany według umo
wy najmu, może on żądać od zbywcy naprawienia szkody. 

§ 2. Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić zbyw
cę o przedwczesnym wypowied zeniu przez nabywcę; w prze
ciwnym razie przysługują zbywcy pr-'lecivvko na jemcy wsze l
ki e zarzuty, których najemca nie podniósł, a. których podnie
sienie pociągnęłoby za sobą bezskuteczność wy powiedzenia 
ze strony nabywcy. 

Rozd zia ł II 

Najem lokali mieszkalnych ł użytkowych 

Art. 680. Do na jm u łokali mieszkalnych i użytkowych, 
który wynika z umowy albo z prze widzia nej '!V p rawie lo
kalowym decyzji organu państ\vowego, slos uje się przepisy 

mmeJszego tytułu ty lko o tyle , o ile stosunek t en n ie jest 
'odmienme ureg ulowany w przep~sach prawa loka łowego . 

Art. 681. Do drohnych nakładÓw, które obc iążają najem
cę lokalu , nale?ą w szczególności: drobne nap~awy podlórr~ 
drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrzn~J 

strony drzwi wejśc iowych, jak również d robne naprawy in
stałac ji i urządzeń technic Z11ych, zapewniających korzystanie 
ze światła, o'grzewania loka lu, dopływu i odpływu wody. ' 

Art. 682. Jeżeli wady naj ętego lokalu są tego rodzaju, 
że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego d-omowników albo 
osób u niego zatrudnionych, naj emca-może wypowiedzieć na
jem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby 

w chwili zawarcia umowy wied ział o wadach. 
Art. 683. Najemca lokalu powinien stosować się do po

rządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z upraw nien ia 
mi wynikającymi z u ITI9wy ; powinien również lic zyć się z po-
trzebami irinych mieszkańców i sąsiadów . , 

Art. 684. Najemca moi,e zalożye, w naj ę'tym loka łu , 
ośw ietlenie elektrycżne, gaz, telefon,radio i inne podobne 
urządzen ia, chyba że sposób ich założenia sprzeciwia się 

obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu nie
ruchomośc i. Jeżeli do założenia urządzeń potr'żebne jest 
współdziałanie wynajmującego , najemca może ąomagaćsią 

tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd k'osztow. 
Art. ' 685. Jeże li najemca lokalu wykracza w sposób r,a

żący Jub uporczywy przec iwko obowiązującemu porz'ąd,kowl 
d,omow~mu albo przez swoje nie właściwe zachowanie czy ni 
korzysta'ni e z innych lokali w bud ynku uciążliwym, Wynaj
mujący może wypowiedzieć naj em bez zachowania t erminów 
wypowiedzenia. 

Art. 686. Ustaw owe 'prawo zastawu wynajmującego lo
kal mieszka lny rozciąg a się także na wniesione do lokalu 
ruchom ości członków rodziny najemcy razem z nim mie~z-
kających. , 

Art. 687. Jeże li naj emc a lokalu dopuszcza się zyXłoki 

z zapłatą czynszu co najmnie j za dwa pełne okresy płatno 
SCJ, a wynajmujący zamiert'a najem wypowiedzieć bez za
chowania terminów wypowiedze nia, powiTIlien an uprzedzić 

najemcę na piśmie , udz i e l a jąc mu dodatkowego terminu mie-
si ęcznego do zapłaty zalegleno czynszu. ' 

Art. 688. Jeżeli czas trwania najmu lokalu n ie jest ozna
czony, 'a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wy po
wie dzieć najpóżniej na trzy miesiące naprzód na koniec 
miesiąc a ka lendarzowego . 

Art. 689. Jeżeli najem loka lu wy nika z decyzji organu 
państwowego o przydziale lokalI,!, wypowiedzenie naj mu 
przez wyna jmująceno może nastąpić ty lko z prZyczyn okre
ślonych w prawie loka lowym. 

Ar t. 690. Do ochrony praw najemcy lokalu stosuje sią 

odpowied nio przepisy o ochronie własności. 
Art. 691. W razie śmierc i na1emcy mieszkan ia osoby 

bliskie naj emcy, które stale z nim mieszkały aż do Cfhwili 
jego śmierc i, wstępują w s(o,sunek najmu. Jednakże o'soby ta 
mogą wY'P'owiedrzieć na jem z zachowaniem ustawowych fer
minów wypowiedzenia; w ra zie wypowiedzenia najmu prze~ 

niektóre z nich naje m kończy się względem tych, które wy
powiedzenia dokanały. W braku osób bliskich stosunek naj· 
mu lokalu mieszka lnego wygasa. ' 

Art. 692. ' Przepisów o wypowiedzeniu najmu przez na
bywcę rzeczy naj ęte j nie stosuje się do najmu lo'ka li miesz
kainych, chyba że najemca nie . objął jeszcze lokalu. -

, , 
D 'z I a ł ' II. DZIERZAWA 

Art. 693. § 1. Przez umowę d z ierżawy wydzierżawiaJą

cy zobowiązuje się oddać d z ierżawcy rzecz do używ~Jl'ia 
i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie o~na

czony, a dz i erżawca zobowiązuj e się płacić wydzierżawiają· 
cem~ umówiony czy nsz. < 

r • , 
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§ .' 2:- Czynsz . możebyć zastFteżony . w- . pieniądzach lub 
świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony 
w/ ulamkowejczęści pożytków. 

Art. 694. Do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepi
sy o najmie z ~achowaniem przepisów poniższych. 

Art. 695. Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat 
dziesięć poczytuje się p'O upływie tego terminu za zawartą 
na trzy lata; w braku wypowiedzenia na rok przed upływem 
trzechlecia dzierżawa przedłuża się na dalsze trzy lata. 

Art. 696. Dzierżawca powinien wykonywać swoje prawo 
zgodnie z wymagańiami prawidłowej gospodarki i nie może 
Emieniać przeznaczenia przedmiotu dzierżawy bez zgody wy
:dzierża\viającego. 

Art. 697. Dzierżawca ma obowiązek dokonywania na
praw niezbędnych do zachowania przedmiotu ą.zierża wy 
w s,tanie nie pogors,z'onym. 

Art. 693. § 1. Bez zgody wydzierżawiającego dzierżaw
ca nie może oddawać pn:edmi!otu dzierżawy osobie trzeciej 
do bezpłatnego używania ani go podd:z<rerżawiać. . 

§ 2. W razie naruszenia powyższego obowiązku wy
dzierżawiający może dzierżawę wypowiedzieć bez . zachowa

. Diia terminów wypowiedzenia. 
Art. 699. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest w 

umowie oznaczony, czynsz jest płatny z dołp w tenninie 
EwyczaJowo przyjętym, a w braku takiego zwyczaju - pół
:rocznie z dołu. 

. Art. 100. Jeżeli wskutek okoliczności, za któredzier
ławca odpowiedzialno ści nie ponosi i które nie- dotyczą jego 
osoby, zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacz
nemu zmniejszeniu, dzierżawca moźe żądać obniżenia czyn-

.; szu pf'zypadającego za dany okres g05podaTczy. 

Art. 101. Do rZfic zy ruchomych objętych ustawowym 
prawem zastawu wydzierżawiającego należą także rzeczy słu
żące do prowadzenia gospodar,s,[wa lub przedsiębiorstwa, je
żeli znajdują się w obrębie przedmiotu dzierżawy. 

Art. 702. " Jeżeli w umowie zastrzeżono, że opró;:z czy n
szu dzierżawca będzie obowiązany Ulszczać podatki i inne 
ciężary związane z własnością lub z posiadaniem przedmiotu 
dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia, ustawowe 
prawo zastawu przysługujące wydzierżawiającemu zapez
piecza również roszczenie wydzierżawiającego względem 

dzierżawcy o zwrot sum, które z powyższych tytułów za
pła cił, 

Art. 103. Jeże li dzierż.awca dopuszcza się zwłoki z za
płatą czynszu co najmnie j za dwa pełne okresy płatności, 
li w wypadku gdy czynsz jest płatny rocznie, jeżeli dopusz
cza się zwłoki z ' zapłatą ponad trzy miesiące; wydzierżawia
jący możę dzierżawę wypowiedzieć bez zachowa,ńia terminu 
wypowiedzenia. Jednakże wydzierżawiający powinien llprze
dzić dzierżawcę udzielając mu 'dodatkowego trzymiesięcznego 
terminu do zapłaty zaległego czynszu. 

Art. 104. W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu 
rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na ko
niec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy 
naprzó;d przed upływem roku dzierżawnego. 

Art. 705. Po ' zakończeniu dżierżawy dzierżawca obowią
zany jest, w braku odmiennej umowy, zwrócić przedmiot 
dzierżawy w takim stanie, w jakim powinien się znajdować 
stosownie do przepisów , o wykonywaniu dzierżawy. 

Art. 106. J eieli przy zakończeni u dzierżawy dzierżawca 
gruntu rolnego po,zostawia zgodnie ze - swym obowiązkiem . 

. tlasiewy, może on żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy 
nakładów o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej go
ł;podarki nie otrzymaj odpowiednich zasiewów pr~y rozpo-
częciu dzierżawy. , 

Art. 101. Jeżeli dzierżawa kończy się przed upływem 
roku dzierżawnego, dzierżawca obowiązany J",est zapłacić 

) n 

czynsz w takim stosunku, w jakim pożytki, które w tym roku 

pobrałlub" mógł pobrać, po.zoSita.ją do pożytków z całego roku 
dzierżawnego. 

Art. 708. Przepisy działu niniejszego stosuje się odpo- , 
wiednio w wypadku, gdy osoba biorąca nieruchomość rolną" 
do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do 
uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i in
nych cięż'arów związanych z własnością lub z posiadaniem 
gruntu. 

Art. 109. Przepisy o dzierżawie rzeczy stosuje się odpo
wiednio do dzierżawy praw. 

T Y t u ł XVIII. UZYCZENIE. 

Art. no. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązu
je się zezwolić biorącemu, przez czasoz~aczony lub nieozna
czo:ny, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. 

Art. 711. Jeżeli rzecz użycz()na ma wady,. użycżający 
obowiąza'ny jest cłu naprawienia szkody, którą wyrządził bio
rącemu przez to, że wiecl·ząc o wadach nie zawiadomił go 
o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy bior'ący 
mógł wadę z łatwością zauważyć, 

Art. 112. § l. Jeżeli umowa' nie określa sposobu uży
wania rzeczy, bimący może rzeczy używać w sposób odpo
wiadający jej właściwościom i p'rzeznaczeniu. 

§ 2, Bez zgody użyczającego biorący nie może 0ddać 
rzec zy użyczo'nej osobie trzeciej do używania. 

AArt. 113. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty 
utrzymania rzeczy . użycZ'Onej. Jeżeli poczynił inne wydatki 
lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o pro
wadzeniu cudzych $opraw· bez zlecenia. 

Art. 114. Biorący do używania jest odpowiedzialny za , 
przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, j ężeli jej używa 
w sposób sprzecżny z umową albo z właściwościami lub 
z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upo
ważniony przez umowę ani zmuszony przez oko.]icz ności po
wierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie 
lub us zkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo 
gdyby ją zachował u siebie. 

Art. 115. Jeżeli umo wa użyczenia została zawarta na cza~ 
nie ozna<;:zony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił 
z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął 
czas, w którym mógł ten użytek uczyriić, 

Art. 116. Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzecz-
>

ny z umową ą.lbo z właściwościami lub z przeznaczeniem 
rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego 
upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, 
albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powo
dów nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, . użycza
jący może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa by!~. za
warta na czas oznaczony. 

Art. 111. Jeżeli kilka osób wspólnie wzięło rzecz do 
używani~, lchodpowiedzialność jest solidarna. 

Art. 118. § 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do 
używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w 
stanie nie pogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpq

. wiedzialności za zużyCie rzeczy będące następstwem pra
widłowegu używania. 

§ 2: J eżelj biorący do używania powierzył rzecz innej 
osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie. 

Art. 119. Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu 
do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub po~ 
g,orszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do uży
wania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz 
{)raz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy 
przedawniają się z· upływem roku. od dnia zwrotu rzeczy. 

T y t u ł XIX. POZYCZKA 

Art. 120. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobo
wiązuje się przenieść Ina własność biorącego , określoną ilość 
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pien i ę dzy albo · fl.ecly oznaczon ych. ty lko co do gatunku. 
a biorący zobow i ąz uje się z.wróc ić tę samą ilość pienię.d z y 
albo tę samą i lość rzeczy tego samego gatun ku i t'ej same j 
jakośc i. 

. Art. 721. Da jący pożyczkę może odstąp ić od umowy 
i odmówić wyd an ia przedmiotu pożyczki, jeże li zwrot po
ż ycz ki jest wątpliwy z p·owodu zlego stanu maj ćl tk o wego dru
giej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu po
życ zk q, jeżeli w chw ili zawprcia umowy o złym stanie. ma
jątk o\vym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się 

dowiedzieć. 

Art. 722. Roszcze nie biorącego pożyczkę '0 wydanie 
przedmiotu pożyczk i przedawnia się z upływem sześciu mie
sięcy ~ d chwili, gdy przedm iotmiał być wydany. 

AFt. 7kt Jeżeli termin zwrotu po'życz:kinie jest ozna
óOJaY, dłużnik ooowi·ąza.ny jest zwrócić pożyczkę w ciągu 
sześciu tY~JQdni. po. wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.: 

Att. 7?4. Jeżeli rzecz y otrzymane przez biorącego po
życzkę mają wa·dY, dający pożyczkę obowiązany jest do na
prawienia szkody, którą wyrz'ądził biorące'mu przez to, że 
wiedząc o \~adach nie zawiadiomH go o nich. Prz'epis\ł po
wyższeg.o nie stosuje się w wypadku, gdy biorący \J1@gł z ła
twoscią wa'c1ę zauważyć. 

T Y i · u ł _ XX. Ul\I()W A RA'oCU.łJN.KU BANKOWEG0 

Art. 725~ Przeź umowę rachunku ba.nkoweg-o bank. :lobo
wiązuje się względem pas.iadacza rachunku, na czas. oznaczo
n y ltlb nie oznaczony, do p·rzechowywania jego sro.e1ków pie
niężnych ora·z do przeprowad.zania na jego zlecenie rozriczeń 

.: pie'ni ężnych . 
Art. 726. Bank może obracać czasowo wolne środki pie

niężBe zgTomadzone na rachunku bankowym na potrze by 
g·os,podarki narodowej z obo\viązkiem ich Zwrotu w całości 

lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia 

obowiązek zwrotu od wypowiedze nia. 
Art. 7?7. Bank może odmów'ić wykonania zlecenia po

s:adacza rachunKU bankowego ty lko w wypadkach przewi
dzianych w przep-isach szczególnych. 

Art. 728. § l. Bank obowiązany jest przy każdej zmia
nie stanu ra chunku bankowego przesyłać jego posiadaczowi 
wyciąg z rachunku z ustalenie m salda. '. 

§ 2. Posiadacz rachunku bankowego . obowiązany jest 
:zgl,o sić bankowi niezgodność salda w ciągu czternastu ' dni od 

. dnia otrzymania wyciągu z rachunku. 

Art. 72.9. Posiadacz imiennego rachunku bankowego obo~ 
wiązany jest zawi'adamiać bank o każdej zmia·nie swego za
mieszkania lub siedziby. 

Art. 730. Rozwiązanie umowy rachunku bankowego za
warte j na czas nie ·oznaczony może nastąpić w każdym czasie 
w~kute l,<: wypowiedzenia przez którąkolw :.e.k :ze- stron; jed
na k że bank może wypowiedzieć ta ~g WDOWę ty lko z -wa żnych 
powodów. 

Art. 731. Roszczenia wynikające ze stosunku r.achunku 
bankowego prz.edawwają się z upływem lat dwóch. Nie do
tyczy to roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych. 

Art. 732. Przepisy niniejszego ty tułu stosuje się równie ż 
do radlUn}<ów prowadzonych -przez spółdzielnie oszczędno~ 
ściowo-pożyczkowe. 

Art. '7'33. Przepisy niniejszego tytułu nie uchybiają prze
pisom o rozlic ze nia9:l pieniężnych między jednostkami go
spodarki uspołecznionej. 

T y t u ł XXI. ZLECENIE 

Art. 734,: § .1. Przez._umowę ziecenia przyj)npjący zlece
n ie zobowiązuje się do dokonania określon E; j czynności praw
nej dla dająceg.o zlecenie. 

§ 2. \V braku odm iennef um owy zlecen ie obejtllLtjc' umo
cowanie du wykonania czynn:ok i w im ieni u dającego zlece
nie . Prze pis te n nie uchybia przepisom o formie pełnomoc

nictwa. 
Art. 735. § 1. Jeże li ani 2. IJn1Owy, ani z okolicznosći nie 

wynika, że przyjmujący zlecenie Z'obo\'\riązal ąię wykonać je 
bez wynag.rod zenia, za wykonanie zlecenia na.leży się- wy-
nagrodzenie. . 

§. 2. Jeżeli nie ma obowiązuJącej taryfy, a nie umó.wio.
- no się o wysokość wynagrodzenia, należy się wyna.QlrOodl:eni,e 
odpowiadające wykonanej pracy. 

Art. 736. Kto zawodowo trudni się zaoł'a:twianiem cz:yn,
ności dla drugich, powinie n, jeżeli nie chce zlecenia przyj-ąć, 

zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zleeel1ie. 1!aki !k~"tt 
ob.owiązek ciąży na osobie , któr a dającemu z lecenie o.swia,,' 
c zyła g0 towOŚĆ załatwiania czyn!l()ści dan,egio rodiza'Ju . 

Art. 737. Przyjmui'ący zlecenie mo~e bez uprzedni'e j zgo
dy dająceflD zlecenie odstąpić od 'wskazaneyo prze7. nie~lo 

sposobu wy.konaniazlecenia, jeż·eli nie ma możności- uzyska
nia jego zgody; a zachodzi uzasadniony powód cto pnypusl
czenia, że dający zlecenie zgodzHby się na zmianę , gdyby 
wiedzi-ał o ist·nieją:cym stanie rzeczy: 

Ar.t. 73ft § 1. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wy- . 
konanie zlecenia osob ie trzeciej tylko wtedy, gdy to wynik.a 
z ' umowy lub z€ zwyczaju alba !'rdy jest do tego Z'lnUSlOny
przez okoliczności. W wypadku takim obowiązany jest !a
wiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miE'j
scu . zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomieti. a 
odpowiedzialny jest tylko za brak należytej staranności w 
wyborze zastępcy . 

§ 2. Zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie ' zlec'e
nia także względem dającego zlecenie . Jeże li przyjiimjący 
zlecenie ponosi odpowiedzi1l'lnosć za c zynności swego zastęp
cy jak za swoje własne czynności, ich odpowiedzialność jes.t 
solidarna. . 

Art. 39: W wypadku gdy przyjmujący zlecenie powie
rzył wy.kon·anie zlecenia innej osobie nie 'będąc do tef)o. 
u prawniony, a rzecz należąca do dającego zlecenie ulefjła 
przy wykonywaniu zlecenia utracie ' lub uszkodzeniu, przv:i
lTIujący z.l ecenie je.st odpowiedzialny także za utratę ltlb 
u szkodzenie przypadkowe, chyba że jedno lub dru·gie nast.ą- .' 
'piłoby również wtedy, gdyby sam zlecenie wykonywa !. 

Ari. 740. PrzyjITIujący ' zl ecenie powinien udzielać dają
cemu zlecenie potrzebnych wiadomośći o przebiegu sprawy, 
a po w;ykonaniu zlecenia lub po -wcześnie jszym rozwiązaniu 
umowy złożyć mlLsprawo-zdanie. Powinien mu_ wydać wszyst-

. ko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyska I, chociażby 
w imieniu własnym. . 

Ąrt. 741. Prżyjmującemu zlecenie nie wolno używać we 
własnym -interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od 
sum pieni ężnych zatrzymanych pOllad potrzebę wynikając-ą 

z wy konywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie 
odsetki ustawowe. 

Art. 7'42. Dając.y zlecenie powinien zwrócić . przyjmują

cenlU zlecenie wydatki, które ten poczynił w ce lu należy teqo 
wykonania zlece nia, wrą! z odsetkami , ustawowymi ; powi
nie n równipż zwolnić przyjmującego zlecenie 'od zobowiązań, 

. które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym. 

Alt. 743. Jeżeli wykonanie zlecenia- Wylr.aga wydatków, 
dający zlece nie powinien na żądanie przyjmującego udzielić . 
mu odpowiedniej zaliczki. . / , 

Art. 744. VI ra~zie odpłatnego · zlecenia wynagrodz~nie 
należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, 
chyba że co inneg·o wynika z umowy lub z przepisów. szc.z,e- -
gólnych. . 

Art. 745. J eżeli kilka osób daio lub przyjęJo zlecenie 
wspólnie, ich odpowiedzicłtn ość względem d'rugiej strony jest 
solidarna. 
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Arł.746 . . § 1. Dający zlecenie może -je wypowiedzieć 
w kaŻidym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu 

zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu nal eży teg o wy
konania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany 

jest uiścić przyj mując,em u zlece nie c zęść wynagwdzenia , od
powiadającą je go dotychczaso wym czynnościom, a j eżeli wy
powiedzenie na stąpiło bez ważnego po \vodu, powinien tak
te naprawić szkodę. 

§ 2. Przy jJnujący zlecenie może je wypowiedzieć w każ
dym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a . wypo
wiedzen ie na!>t ąpilo bez waż.neg,ó powodu, przyjmujący zle
cenie jest odpowiedzialny za szkodę. 

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypo
wiedzenia zlecenia z ważnych powodów. 

Art. 747. \"'1 hm,ku odmiennej umowy zlecenie nie wy
gasa ani wskutek Ś'mierd dającego zlecenie, ani wsk ut.ek 
utraty porzez niego zdolności do czynności pra\'mych. J ezeli 
Jednak, zgodnie z umową, zlecenie wygas ło, przyjmujący z1e
ceniepowi:nierr, gdyby z przerwania powierzonych mu czyn
n:ości mogła wyniknąć .szkoda, prowadzić te czynności nadal, 
dopóki spadkobierca albo przeds-tawiciel ustawowy dającego 
zlecenie nie będzie mógł zarządzić inaczej. 

Art. 748 . . W braku ' odmienn.ej urilOWy zlecenie wygasa 
,ws'kutek ś.mlerci przyjmująceguzIecenie albo wskutek utra,ty 
, przez ni.ey'o pełnej. zdolności do czynności prawnych. 

Art. 7-49, Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo 
to za 'dstni€jąoe na korzyść pr:zy jmu-jącegozlecenie aż ·00 
chwili, kiedy · dowiedział się '0 wygaśnięciu ,zleć€nia . . 

Art. 7'50. Do umów o świadczenie usług, któr,enie ~;.c:i 

bregulewa,ue· innymi przepis'ami, .stosuje się . odpowiednio 
pr.repi.sy o zleceniu. 

Art. 7.51. Z upływem Jat dwóch przedawniają się: 

11 roszczenia t) wyn.agrod;r..:en;ie za s,peIn i·one czyrmości 

io. zwrotponiesionyc'h wydatków ,pTzyslugując€ osóboin, 
'k;tórce 'slale hd}w zakresie 'Qzialalriości ,przed1iiębiurstwa 

. 4tudn.iąsi'l €:l:Ylnnoś.dami d,aneg:o rodzaju; to samo doty
,<:a;y: roszczeń z ·. tytułu 7:aliCŻek udzi~łonyc:h tym. os'O'bom, 

2}.~'(,7:ełllifr z 'tY'ulu utrzymania, .. pietęgnowtwia, wychowa" 
·.nia 'lub ,.oouk,i; }~że'l.i>· przyshlg:ująoS'obom kudniącym 'Się 
~w@dQ'v.ro takimi c Z'ynn.ośaia:mi ~ aJbÓ oso'bom u trzy ni'u
Jącym za'kłady na len cel prze7in<l~z{J!ne. 

Tyl,.u lXXII. PROWADZENIE CU D,ZY CH SPRAW 
BEZ ZLECENIA 

Art 752. Kto ,bez zlecenia. 'prowadzI cudzą sprawę, po
winien ·d.ziałacz korzyśdąosoby, której s,pr;awę .prowadzi, 
1 z{l'odnie z jej ~pT'awdop'od{):bną wolą, a ,przy prowadz-eniu 
&,prawy obowiązany jest 'zachowywać nal.eżytą staranność. 

Art. 753. § 1. Prowadzący (;udz1;lspr,aw~ .:bez .zl,eoenia 
powin,ien w mia,r'ę ·możności :z.,awiadomit ,o tymos'obę, której 

-~pHIIWę prowa,dzi, i stosownie 'CIo okolioez'nośd ,alhooGwki
wać jej z}ecell, albo pr.owadzić s pr,awę dopóty, dopóki osoba 
ta nie będ,zi ,e mogła sama s!ięniązająć. 

o § 2; Z czynności swych . pwwadrzącycudzą sprawę powi
lli.eQ złoży.ć rachunek oraz wydać wszystko, co przy prowa
d'zen~u sp.rawy uzy!skał dla :es oby, której spraw'ę prowadzi. 
Jeżeli ·działał zg·odnie ze sw!oirni <obo'wiązKami,inoże żądać 
zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładóW wraz z ustawo
wymiodsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, które za- ~ 

ciągnął przy pro\vadzeniusprawy. 
Art. 754. Kt'o prowadzicud,zi;I spraw,ę wbrew wiadomej 

mu woli osoby, której sprawę prowadzi, ni-e może żądać 
2wtOtu poni.esionych wydatków i odpowiedzialny jest za 
hkodę, chyba że wóIa tej osobyspr;eciwia si.ę ustawie lub 
usa.dom współżycia spolec7.iiego. 

Aft. 755. Jei.eli prowadzący cudząs.prawę dokonał zmian 
. ' 1Mmieniu-.'0s:oby, ·kt0:1'ej 6pIla'W:ę l>prO\<\ka,d 2-i,be.z ·"w1{paźu€j .po

· .łne:by "Jub, ,,;kM.zyśd.,.le}u~s()by ,albo",wbrew · wiadomej Dm jej 

w oln, obowiązany jest przywrócić sta,n poprzedni, fi gdyby to 
nie byllo możliwe, naprawić szkodę. Nakłady może zabrać 

z powrotem, o ile może to uczynić bez uszkodzenia rzeczy. 
Art. 756. Potwierdzenie osoby, której sprawa była pro

wadzona, nadaje iHowadzeniu sprawy skUtki zlecenia. 
Art. 757. Kto w celu odwrócenia niebezpi.eczeństwa gw

żącego drugielTIu ratuje jegod,obro, moż:eżądać .od nieg'o 
zwrotu uzasadJuilOnych wyd.atków, chociażby jego dzia'łanie 

nieodni.O'sl,o .skutku, i jest ,odpowiedzialny tylko za winę 
umyślną lub r.ażące. niedbalstwo. 

Ty tul XXllł. UMOWA AGENCYJNA 

A1't. 758. § L Przez umowę agencyjną przyjmujący .zle
cenie (agent) w'oowiązuje się za wynagmdZ'en1ełn (prowizja) 
do stałego pośredniczenia przy zawlerafliu umówoznaczo
nego rodz·aju na r.zecz dającego zlecenie albo d·o za\viera,nia 
takich umów w jego imieniu. 

'§ 2. Do zawierania uu'lów w ,imieniu dające.go zlecenie 
n.raz d'0 odbierania dla niego oświadazeń agent jest upraw
niony tylko wtedy, gdy mado te.go umocowanie. 

Art: 759. W razie wątpliwości poczytuje się, że agent 
jest upoważn'iońy do przyjmowania zapłaty za świadczenie, 
ktÓi'~ spełni'a, <oraz do przyjmowania 'świadczenia, za które 
pład,jak r~ównieżdo odb~erania zawiadolTI'i-eń i) wadach oraz 
tn:l1ych oświ'adczeń dotyczących wykonania umowy, k-iórązia
w.arł w imie)J.iu.,.dająceg'o zlecenIe. 

Art. 760. Agent obowiązany jest w zakresie powierzo
nych mu sprm'; podejmowaĆ czynno'Ści .p0!trz.ebne' ,do zabez-
pieczenia praw dającego zlecenie:' ' 

Art. 761. §1. Agent może żądać ,prowizji .od umów za
wa1rtych 'Z jego udz'ia.!em. Jeżeli 'wysokośćJ)T'0\vizji nie jest 
okr€Ś'l()!!1a w ,umowie 'lub w tary'f~; .. naleiysi:ęprowizja w 
wySókośoi w d:anychstosunkachprzyj~.tej. 

§ 2. Agentowi należy soi.ęprewizja 7. chwilą . zawarcia 
umowy z ,0s.'Obą trzedą, 'li w r«lzie .zaw,urcia umowy sprze
daży- zchwil~i gdy dający zlecenie otrzymaŁ rzecz albo 
cen~. Je-ieli umowa ma być wykonywana. C'Z'ęśdami, ·agen- . 
łowi .n&leży się prowizja w .mi·u,rę' wyk{lllyw:ania umowy. 

§ 3. JeŻ€łia.gen,t.owi należy .się ipł'owizja dO.piero z chwi
lą wykon'\IlTi,a lunowy, H!.o.;l,e, on ·żądać pro'wizji :także ' w. razie 
niewykonania um.owyz pr:zyC'zyn dotyczących dającego zle
cenie. 

Art. 762. W braku odmiennej umowyage.nt może doma
,gać 1iię zwrotu wy(~atków zw i'ą,zany ch z wyk,onani-em zlece
nia tylko o t y le, o ile były uzasadnione .i .0 ' ile iCh wysokość 
przekr,acza .zwykłą w d,anych stosunkach miar<ę. 

Art. 763. Um.owa :agencylnazawar:la !l:a czas nie ozna
cZ'Ony moż-e by,ć wypowi-edziama na trzy miesiące napr.lód 
na ko:ui'eG Hliesiąca kalenda-rzowego. 

A'rt. 76'4. ,§ 1. Dla zabezpieczenia roszczeń "o prowizl'ę 
<oraz roszczel1 o ZWf'Ot wydatków iZlllicz€;k udzi:elonych dają
cemu 'zlecenie yrzysługuje lI'gentowi ustawo\.".'6 prawo zasta
wu na rzeczach dającego z lecenie otrzymanych w związku 
7. umową agencyJną, dopóki rz.eczy te znajdują się u nieg'o 
lub u osoby, która Je dzi'erży w jego imieniu, albodopók1 
moze IlIimi r07iporządza'ć za pomocą 'dokumentów. 

§ 2. Przepisu powyższego nie .stosuje się, ,gdy dającym 
,zlecenie jest.pal'Jstwowa jednostkaorganizacy jila. 

T y t u I XXIV. UMOWA KOł\flSU 

Art. 765 . . Przez umowę komiąu 1*{zyjmujący zlec.enie (ko
mls,ant) z.obowiąz,uje się za wynagrodzeniem '(prowizja) w za
kresie działalności swego przedsię.biorstw.a do kupna lub 
spr,zedaży rzeczy ruchomych na -r-acłrunek,' dająceyo zlecenie 
(k,omitenta), .lecz w>imieniu i11V1asnym. · . . ' ' 

-. , . 

\. 
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Art. 766. Konlisant powinien .. wyąaćkpmitento~i wszyst- ! 

ko, co przy wyJs:onaniu zlecenia dla , niego, uzyskał, . w , s,~yZe-7 

gólności powinien przelać na niegowierzytęląości, któr,e ~ ilii- . 

był ' na jego rachunek. Powyższe uprawnienia , komilentasCJ 
skuteczne także względem wierzy<;:ieli komisaJnti,L , ,_ " 

Art. 776, Przewoh1i~ .' (~b~wl~'l.ariyjes t 'A ~ :_ z~p.~.~~{~~~~ ': _. .', 
'podróżnyL'n 'odpowi~cl~-jących iOd.za]owitranseqrt)l, WjH,~IIl)~.ÓYł; 

" bezpieczeńśl\va: i h'igieny' maż 'takich . wygo d, . jakie ze, wzglę:" , 
clilnarodzaj lranspo'rt~ uważa się za niezbęa'~e : ,y , , Art. 767. Jeżeli komisant zawarł umowę na warunkach 

korzystniejszych od warunków oznaczonych przez komiten
ta, uzyskana korzyść należy się komitentowi. 

Art. 768. § 1. Jeżeli komisant sprzedał oddaną mu do 
sprzedaży rzecz za cenę niZszą od ceny oznaczonej przez 
komitenta, obowiązany jest zapłacić komitentowi różnicę. 

§ 2. Jeżeli komisant nabył rzecz za cenę wyższą od ce
ny oznacz·o'nej przez kOmitenta, konlltent może niezwłocznie 
po otrzymaniu zawiadomienia o wykonaniu zlecenia oświad -. 
C'zyć , że nie uznaje czynności za dokonaną na jeg'o ,rachu
nek; brak takiego oświadczenia jest jednoznaczny z wyraże
niem zgody na wyższą cenę. 

§ 3. Komiterit nie może żądać zapłacenia różnicy ceny 
iłni odmówić' zgody na wyższą cenę , jeżeli zlecenie nie mogło 
być wykonane po cenie oznacZonej, a zawaTcie umowy 
uchroniło komitenta od szkody. 

Art. 769. § 1. Jeżeli rzecz jest narażona / nf!, zepsucie, 
a nie można czek'ać na zarządzenie komite,nta, komisant jest 
uprawniony, ~ gdy tego interes komitenta wymaga - zobo
wiązany sprzedać rzecz z zachowaniem należytej staranno
ści. O dokonaniu sprzedaży obowiązany jest zawiadomić nie-
zwłocznie komitenta. _ 

§ 2. Jeżeli komItent dopuścilsię zwłoki z odebraniem 
rzec~y, stos1.lje się odpowiednio przepisy o skutkach zwłoki 
kupującego z odebraniem rzeczy sprzedanej. 

Art. 170. Komisant nie ponosi -odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne rzeczy, jak również za jej wady praw
ne, jeżeli przed zawarciem milowy podał to do \viadomości 
kupująceg:o. Jednakże wyłączenie odpowiedzialnośc;i nie do
tyczy wad rzeczy, o których komisant wiedział lub z łatw'o~ 

ścią mógł się dowiedzieć. 
Art.- 771. Komisant, który bez upoważnienia komitenta 

udzielił osobie trzeciej kredytu lub zaliczki, działa na wła 'me 
niebezpieczeństwo . 

. Art. 712. § 1. Komis.antnabywa roszczenie o zapłatę 
prowizji z chw.j]ą, gdy komitent olrzymał rzecz albo cenę . 

Jeżeli umowa . nla być. wykonywana częściami, komisant na
bywa' roszczenie o prowizję w miarę wyko,nywania umowy. 

§ 2. Komisant może żądać prowizji także wtedy, .gdy 
umowa nie została wykonana z przyczyn dotyczących ko~ 

mitenta. 
Art. 773. § 1. Dla zabezpieczenia roszczen o prowIzJę 

oraz roszczea o zwrot wydatków i za liczek udzielonych ko-, 
mitentowi, jak również dla zabezpieczenia wszelkich innych 
należności wynikłych zę zleceń komisowych przysługuje ko
mis·antowi ustawowe prawo zastawu na rzeczach stanowią

cych' przedmi,ot komisu, dopóki rzeczy te znajdują się u nie
g'O lub u osoby, która je dzierży w jego imieniu, albo d.opóki 
może nimi r-ozporz~?zać za pomocą dokumentów. 

, § 2; Wymienione należności mogą być zaspokoJone 
z wierzytelIl:0ści nabytych p'rzez komisanta lia rachunek ko
mitenta, z pierwszens,twem przed wierzycielami komitenta. 

. § 3, Przepisów powyższych nie stosuje się, gdy komi
. tentem jest państwowa jeclnostk'a organi~acyjna. 

Tytuł XXV. UMOWA PRZEWOZU 

D z i a ł I. PRZEPISY OGo'LNE 

Art. 774. Przez umo'Vię przewozu przewożnik zobowią

zuje się w zakresie działalności swego przedsi-ębiorslwa do 
przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. ' 

Art. 775. Przepisy ytułu niniejszego stosuje się do prze~ 
wozu w zakresie poszczególnych todzaj dw transportu tylko 
Q tyle, o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi 

przepisami. 

. ., , .,' • • '. .1. _ ~ 

Art. 777.§ 1. Za bagaż" który . podróżl)..Y przewoz5 za 
sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialn,ość tylko wtedy, gdy' 
szkoda wynikl'a z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa 
przewożnika. 

§ 2. Za bagaż powierzony przewożnikowi przewoźnik 
ponosi odpowiedzia,lność według zasad przewidz'lanych dla 
przewozu rzeczy. 

Art. 778./ Roszczenia z umowy przewozu osób lłrzedaw

niają się Z' upływem roku od dnia wykonania przewozu, a gdy 
przewóz nie wstał wyko-nany - od dnia, k,iedy miał być.' 
wykonany. 

D z I a ł III. PItZEWOZ ItZECZY 

... Art. 779. Wysyłający powinien . podać .przewoźnikowi 
swój adres oraz adres odbiorcy, miejsce przeznaczenia, ozuJ.
Clenie przesyłki według rodzaju, ilości oraz sposobu opako
wania, jak również wartość ' rzeczy szczególnie cennych. 

Art. 780.§ 1. . Na żądanie przewożnika wysyłający po
wi,nien wystawić list przewozowy zawierający dane wymie
nione w artykule poprzed zającym, a ponadto wszelkie inne 
istotne postanowienia umowy. Wysyłający ponosi skutki 
niedokładnego lub nieprawdziweg'o oświadczeni,a. 

§ 2. Wysyłający może żądać od przejVoźnlka wydania 
mu odpisu listu przewozowegcr albo innego poświadczenia 
przyjęcia przesyłki do przewozu. 

Art. 781. § L Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki lub jej 
opakowanie nie są odpowiednie dla danego rodzaju przewo
zu, przewożnik może żądać, 'aby wysyłający złożył pisemne 
oświadczenie co do stanu przesyłki, a w wypadku rażących 
braków . odmówić przewozu. 

§ 2. Jeżeli przewoźnik przyjmie przesyłkę bez zastrze
żeń, domniemywa się, że znajdowała się w należytym stanie. 

Art. 782. Wysyłający powinien dać przewoźnikowi wszel
kie dokumenty potrzebne Ze :względu na przepisy celne, po
datkowe i administracyjne. 

Art. 783~ Jeżeli rozpoczęcie lub dokonanie przewozu do
zna czasowej przeszkody wskutek oko.!iczno ści dotyczącej 

przewoźnika, wysyłający może od umowy odstąpić, powinien 
jeelnak dać przewożnikowi odpowiednie wynagrod ';( e,nie za 
dokonaną część przewo-zu w granicach tego, co na kosztach 
przewozu oszczędził. Nie wyłącza to ros7,:czeni,a o naprawie
nie szkody, jeżeli przeszkoda była następstwem okoliczności, 
za które przewożnik ponosi odpowiedzialność. 

Art. 784. Przewo*nik powinien zawiadomić niezwłocznie 
,odbiorcę o nadejściu przesyłki do miejsca przeznaczenia. 

Art. 785. Po nadejściu przesyłki do miejsca przeznacze
nia oelbi,o,rca moźe w imieniu własnym wyk'onać wszelkie 
prawa wynikające z umowy przewo'zu , w s zczególno ści mo
że żądać wydania przesyłki i Hslu przewozoweqo, jeżeli jed
nocześnie wykona zobowiązania wynikające z tej umowy. 

Art. 786. Przez przyjęcie przesyłki i listu przewozowego 
odbiorca zobowiązuje się do zapłaty oznaczonych w liścia 

przewozowym należności przewożnika . 
Art. 787. § 1. Jeżeli bdbiorca odmawia , przyjęcia prze

syłki albo jeże'u z inny ch przyczyn nie nlot na mu jej dorę
czyć, przewoźnik powinien ' niezwłocznie zawiadomić o tym 
wysyłającego. Jeżeli wysyłający nie nadeśle w odpowiednim -
czasie , wskazówek, przewoźnik powinien oddać przesyłkę na 
przechowanie lub inacze j ją zabezpieczyć , zawiadamiając 

o tym wysyłającego i odbiorcę. 
§ 2. Jeżeli przesyłka jest narażona na żepsucie albo je

żeli jej przechowanie w)"maga kosztów, na .które nie ma po
krycia, przewoźnik moźe ją sprzedać-- przy odpowieqnim za~ 
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stosowaniu przepisów o skutkach zwłoki kupującego z ode
, braniem rzeczy sprzedanej. ' 

,. " Art. 788. § 1. Odszkodowanie za' utratę, ubytek Llub 
uszkodzenie przesyłki w czasie, ocljej przyjęcia do . prze vv"'ozu 
aż do wydania odbiorcy nie może ,przewyższać zwyklej war~ 
tości przesyłki, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej 
lub , rażącego niedbalstwa przewoinika. 

§ 2. Przewoźnik nie ponosi o-dpowiedzialności za ubytek 
nie przekraczający , granic ustalo-nyc~ we właściwych prte
pisach,a w braku takich przepisów - granic zwyczajowo 
przyjętych (ubytek naturalny). 

§ 3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosz
towności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie 
cęnnych przewoźnik ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, 
gdy właściwości ' przesyłki byly podane przy zawarciu umo" 
wy, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa przewożnika. 

~ Art. 789. § 1. Przewożnik może oddać przesyłkę do 
przewozu innemu przewoź,nikowi na całą przestrzeń przewozu 
lub jej część, jednaki.e' ponosi odpowiedzialność za czynno
ści dalszych przewożników jak za śwo je własne czynności. 

§ 2. Kai;dy przewoźnik, który przyjmuje przesyłkę na 
podstawie tego samego ,listu przewozowego, ponos.i solidarną 
oąpowiedzialność zaca1y przewóz według treści listu. 

. § 3. Przewożnik, który z ty;tułu swej ' solidarnej odpo
wiedziaIności za cały przewóz zapłacił odszkodowanie, ma 
zwrotne roszczenie do przewożmika ponoszącego odpowie
dzialność za okoliczności, z których szkoda wynikla. Jeżeli 
okoliczności tych ustalić nie można, odpowiedzialność pono
sz:ą wszyscy przewożnicy w stosunku do przypadającego im . 
przewoźnego. Wolny od odpowiedzialności jest przewoźnik, 

który .udowodni, że 5z'koda nie powstała na przestrzeni, przez 
którą przewoził. 

Art. 790. § 1. Dla zabezpieczenia roszczeń wynikają

cych z umowy przewozu, w sZ~'zególności: przewoźnego, 

składowego,ópłat celnych i innych wydatków, jak również 
dla zabezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzed
n im spedytorom i przewoźnikom, przysługuje- przewoźnikowi 

ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znaj
duje się u niego lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, 
a lbo dopóki może nią roz'porządzać za pomocą dokumentów. 

§ 2. Przepi.su powyż<;zego nie stosuje się, gdy wysyła
j ącym jest państwow'a jednostka organizacyjna. 

ArL 791. § 1. Wskutek za ola ty na leżności przewożnika 
i przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeil wygasają wszelkie rosz
czenia przeciwko przewoźnik owi wynikające z umowy prze
wozu. , Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu nie widocznych 
uszkodzeń przesyłki, jeżeli odbiorca w ciągu ty godnia od 
chwili przyjęcia. przesyłki za wiadomił o nich przewoźnika. 

§ 2. Prze pisu pow yższego nie stosuje się, ~Jdy szkoda 
wynikła z winy umyślnej - lub rażącego niedbalslvła prze-
woźnika. ' 

Art. 792. Roszczenia z umowy przewozu rzeczy przedaw
niają się z upływem roku od dnia dos tarczenia przesyłki, 

a w razie całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia 
Z opóźnieniem - od dnia, kiedy przesyłka miała ' być do
starczona. 

Art. 793. Roszczenia przysługujące przewoźnikowi prze
ciwko innym przewoźnikom, którzy uczestniczyli w prze wo
zie przesylki, przed a wniają się z upływem sześciu miesięcy 
od dnia, w którym przewoźnik napta wił s zkodę, albo od dnia, 

~ VI którym wytoczono przeciwko niemu powództwo. . 

T Y t u l XXVI. UMOWA SPEDYCJI 

Art. 794. § 1. Przez umowę spedycji spedytor zobowią
zuje SIę za wynagrodzeniem w zakresie działalności sweCJo 
przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo d·o 
dokonania innych usług związanych z jej przewozem. 
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§ 2. Spedytor, może v.;ystępować w imieniu własnym albo ' I 
w , imieniu dającego zlecenie. _' 

Art. 795. Przepisy niniejszego tytułu stosuje si:ędo · spe.' 

dycJi tylko ,o tyle, o ile nie jest ona uregulowana odrębnymi 
przepisami. 

Art. 796. Jeże li przepisy tytułu niniejszego albo przeri- ' 
sy szczegól>ne nie stanowią inaczej, do umowy spedycji sto
suje się odpowiednio przepisy o umowie zlecenia. 

Art. 797. , Spedytor obowiązany jest do podejmOwania ' 
czyn ności p,otrzebnych do uzyskan ia zwrotu njenależnie po
bwnych . sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności 
związanych z przewozem przes yłki. 

Art. 798. Spedytor obowiązany jest do podjęcia czynno
ści potrzebnych do zabezpieczenia praw dającego zlecenie 
lub osoby ,przez niego wskazanej względem przewoźnika albo 
Inne CJo spedytora. , 

Art. 799. Spedyt(H jest odpowiedzialny za 'przewoźników 
l dalszych spedy torów) którymi posluguje się przy wykona-
niu zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze. • , 

Art. 800. Spedytor moźe sam dokonać przewozu. W tym 
wypa{lku spedytor ma jeclilOcześnie, prawa i obowiązki prze
wożnika. 

Art. 801. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub 
uszkodzenie przesyłki w czasie od jej przyjęcia aż do wyda
nia przewoźnikowi, dalszemu spedytorowi, dającemu zlecenie 
lub osobie przez niego wskazanej, nie może przewyższać 
zwyklej wartości przesyłki, chyba że śzkoda wynikła z winy 
umyślnej lub rażącego/niedbalstwa spedytora. 

§ 2. Spedyto'r nie ponosi odpowiedzialności za ubytek 
nie przekraczający granic ustalonych we właściwych prze
pisach, a w braku takich przepisów - -granic zwyczajowo 
przy jętych. 

§ -3. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosz,. 
townQści, papierów wartościowych albo rzeczy szczegó lnie 
cennych spedytor ponosi odpowied'zialność jedynie , wtedy, 
gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciuumo
wy, chyba że szkoda wynikła z winy ,umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa spedytora. 

Art. 802. § 1. Dla zabezpieczenia roszczeń o przewożne 
oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków i innych należ
ności wynikłych ze zlecel'l spedycyjnych, jpk również dla za
bezpieczenia takich roszczeń przysługujących poprzednim 
spedytorom i przewoźnikom, przysługuje spedytorowi usta
wowe prawo zastawu na przesy łce, dopóki przesyłka znajduje 
się u nieg o lub u osoby~ która ją dzierży w jego imieniu, 
albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów'. 

§ 2. Przepisu potvyższego nie stosuje się, gdy dającym 
zlec;enie jest pClństwowa jednostka organizacyjna. 

Art. 803. § 1. Ros zczenia z umowy spedycji przedaw
niają się z upływem roku, 

§ 2. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku 
roszczeń z tytułu us zkodzenia lub ubytku przesyłki - od 
dnia dostarczenia prz€syłki; w wypadku całkowitej utraty 
przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem- od dnia, w 
którym przesyłka miala być dostarczona; we wszystkich in
nych wypadkach ~ od d,nia wykonania zlecenia. 

Art. 804. Roszczenia przysługujące spedytorowi prze
ciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, którymi się po
sługiwał przy przewozie przesyłki, przedawniają się z upły
wem sześci u miesięcy od dnia, kiedy spedytor naprawi! szko
dę, albo od dnia,· kiedy wytoczona przeciwko niemu powódz
two. Przepis ten stosuje się odpowiednio do wymienionych 
roszczeń między osobami, którymi spedytor posługiwał się 
przy przewozie przesyłki. 

Ty tu l XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA 

D z (~ł I. PRZEPISY OGOLNE 

Art. 805. § 1. Przez umowę ubezpieczenia zakład ubez" 
piecze!'l zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w Ta .. 
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zie . zajścia ~przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpie
czający zobowiązuje się zapłacić składkę. 

§ 2. Świadczenie zakładu .ubezpieczeń polega w szcze~ 
. gólności na zapłacie: 

1) przy ube zpiecze niu majątkowym - określonego odszko
dowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego 
w umowie wypadku; 

2) przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pie
niężnej, renty lub innego świadczeni a w ra zie zajśda 
prze'widzianego w lil1lowie wypadku. w życiu osoby ubez
pieczone j. 
§. 3. Do renty z umowy ubezpieczen ia nie stosuje się 

przepisów kodeksu ninie jsz-ego o renc ie . 
Art. 806. § 1. Umowa ubezpieczenia jest nieważna, je

że li w chwili jej zawar.cia przewidziany w nie j wypadek już 
za·szedł albo j eżeli. ocll)a<lła już możliwość jego zajścia, chyba 
że ubęzpieczen1e obejmuje okres poprzedzający zawarcie 
umowy. 

§ 2. Ob jęcie ubezpiecze niem : okresu 'pop'rzędzającego 
zawarcie umowy jest bezskuteczne, jeżeli w chwili zawarcia 
umowy którakolwiek ze stwn wiedziała lub przy zachowaniu 
nafeży1.e j starannośc i mogła się dOwiedzieć, że wypadek za
szedł lub że odpadła możliwość jego zaj ścia w tym okresie. 
Przepisu tego nie stosuje si ę do ubezp ieczeń zbiorowych, je
żeli umowa ałbo ogóln.e \~arunki ubezfil ieczenia przewidują' 

odpowied zj_alność zakładu , ubezpieczeń za wypadki zas złe 
przed za warciem umo wy. 

Art. 807. § 1. Ogólne warunki dotyczące Uf\1ÓW ubez
piecze nia zawieranych przez jedn·ostki gospodarki uspołecz
nione j mogą odmiennie od przepisów nin ie jszego tytułu unor
mować sposób zawierania umów, obliczania i pobieran"ia 
składki, ' zgłaszania zmian zasz ł ych po zawarciu umowy , po
c z ątek, zakres i ustanie odpowied zialnośc i za kładu' ubezpie
czeń, sposób za wiadamiania o wypadku, ustalania szkód ' oraz 
us tal ania ~dszkodciwań i ich wypJaty. . 

.§ 2. ' W ' innych . \vypadkach postanowienia umowy tlbez
pietzen:fa s przeczne z przepisami tytułu ninie jszego są' nie
wa żne, chyba ' źe dalsże ' prżeIlisy przewidują w tym w'żg lę-
ctzie wyjątki. . . , 

• J 

Art. 8.08. Ulnowę tibeżpi'ecz8nia mozna zawrzeć także 
na rzecz osoby trzec-iej; osob~ia może nie być ' w umowie 
wymieniona. 

Art. 809. § 1. Umowa ubezpieczenia powinna być stwier
dzona przez zakład ubezpi eczeń polisą, l eg itymacją ubezpie
czeniową, t ymczasowym zaświadczeniem albo inny m doku
me ntem ubezpieczenia, 

§ 2. Z za st rzeżen iem wyjątków, przewidzianych w dwóch 
a rtykułach następnych, umowę uważa się za zaw~rtą z chwi
l ą dor ęczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu 

dokumentu ube zp ieczenia , . 
Art. 810. J eżeli przed upływem czternastu dni od daty 

otrzymania oferty na piśmie z'akład ubezpieczeń nie dorę-

. czył składaj'lcell1u ofertę dokumentu ubezpiecze nia, umo\';ę 
uważa się z piętnastym dniem od otrzymania oferty za za 
wartą na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia. 
Przepisu tego nie stosuje_ się do ubezp ieczeń ~.a życie . 

Art. 811 . . § 1. J eżeli dok 'Jmen t ubez.pieczenia za wiera 
. _ postanowienia, które odbiegają na nieko rzyść ubezpi eczają

cego od treści złożonej przez niego oferty lub od 'ogólnych 
_ warunków ' ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń obowiązany 

jes t zwrócić ubezpieczającemu na ' to uwagę na piśmie przy 
d oręc zeniu tego dokumentu, wyznaczając ' mu co na jmn ie j 
si edmiodniowy termin do zgłoszen ia sprzeciwu. W ra ż i e nie
w y konania tego obowiązku przez . zakład zmia ny dokonane 
na niekorzyść ubezpieczającego są niewa żne. 

§ 2. W bra k u sprzec iwu uważa się, że umowa doso:la 
do skutku zgodnie' z tre śc~ą d okumenLu _ubezpie::-'2p.ia na
stępn ego dnia po upływie wyznaczonego . t erminu' do zło

żenia ,sprzeciwu. 

Art. 812. § 1. Zakład ubezpieczeń obowiązany jest po
dać w dokumęncie ubezpie.penia tekst ogólnych warunków 
ubezpieczenia, na których podstawie umowa została zawarta . 

§ 2. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia były Ogło

szone lub wyłożone do publicznej wiad.omości, zakład ubez
pieczeń może w dokumencie ubezpieczenia bądż tylko pbW9-
łać się na ogó lne warunki, bądż też iainieścić w umow ie 
wyciąg z tych warunków zawierający najbardzie j istotne 
ich postanowienia. podając, gdzie warunki _te zostały ogło

szone lub wyłożone do publicznej wiadomości. 

Art. 813. § 1. Składkę oblic za się za czas trwania od
powiedzialności zakładu ubezpieczeń . 

§ 2. J eże li nie umówiono się inaczej, składka powinna 
być zapłacona j ednocześnie z zawarciem umowy ubezpiecze
nia, a j eże li umowa' doszła do sku-tk u przed doręczeniem , d'o
kUll1entu ubezpieczenia - w ciągu czternastu dni. od jego 
do ręczenia. 

Art. 814. § 1. J eżei i nie umówiono się inaczej, odpo
wiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia 
nastGPującego po zawa rciu umowy, nie wcześniej jednak nil 
dnła na stępn ego po zapła ceniu składki. W wypadku gdy ' 
umowa doszła do sk utku przed doręczeniem dokUmentu ube z
pieczenia, odpowied zialno ść zakladu ubez'pieq:eń rozpoczy
na się od dnia, w którym umowa ubezpieczenia uważana jest 
za' zawa rtą. . 

§ 2. J eże li zakład ubezp ieczeń ponosi odpowiedzialilOść 
jeszcze pr ze~l za płaceniem składki, a składka nie została za
płacona . w ter minie, zakład ubezpieczeń mo:ze odstąpić od 
umowy ze skutkiem natychmiastowy m, zawiadamiając o tym 
jednocześnie ubezpieczającego, i żądać zapłaty składki z.a 

" okres, przez który ponosi! odpowiedzialność . W braku od
' stąpi e nia od umowy, rozwiązuje się ona z końcem okresu, 

na który przypadala nie zapłacona składka . 

Art. 815. § 1. Ubezpieczający obbv~iązany jest p'odać 
do WiadOlilości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie 

. okoli(:ZllOści, o które · zakład ubezpieczeń zapy tyw'al" w tor
mularzu oferty albo przed zawarciem umowy W iimych' pi
smach. J eżeli zakład ubezpieczeó zawarł umowę ubezpiecze
nia mimO braku odpowiedzi ubezpieczającego ' na poszcze
. góln e pytania, pominięte Okoliczności uważa się za nie
istotne. 

§ 2. Jeże li w umowie ubezpieczenia zastrzeżono, że w 
czasie je j trwania należy zgłaszać zm iany okoliczności wy
mienionych w paragrafie poprzedza jącym, ubezpieczający 

obowiązany jest zawiadamiać o tych Zmianach zakład ubez
pieczeń niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości. 
Przepisu te go nie stosuje się do ubezpieczeń na życie. 

§ 3. Jeże li ubezpiec zający podał niezgodnie z prawdą 
do wiadomości 'zakładu ubezp ie czeń okolicznośc i, o których 
mowa w paragrafach poprzedzających, zakład wolny jest od 
odpowiedzialności, chyba że okoliczności te nie mają wpły

wu na zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku objętego 

umową, 

Arh 816. § 1. . W ra zie ujawnienia okoliczności , ' która 
pociąga za s obą zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku, 
zakład ubezpieczeń może odpowiednie zwiększyć składkę , 
poczynając od chwili, gdy zaszła ta okoliczność , nie wcze-

. śniej jednak niż od początku Jieżącego okresu ubezpiecze
nia. W wypadku takim zakład wezwie ubezpieczającego ' do 
za pIat y podwyższonej składki , . a ubezpieczający może w 
ciągu czternastu dni od otrzymania wezwania od , umowy . 
odstąpić. J eże li ujawnienie okoliczności nastąpiło po wy
padku, zak ład ubezpieczeń może odpowiednio zmniejszyć 

swoje świa'clczenie. 

§ 2. J eże li ujawniona okQlicznoś'ć · pociąga , za sobą ta
kie zwiększenie prawdopodobieństwa wypa dku; że zakład 

ubezpiecze!'l nie zawarłby umowy, gdyby o te j okoliczności 
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wiedział, może on w ciągu · miesiąca od ujawnienia rzeczonej 
O'k oiiczności od umowy odstąpić. · W ra zie odstąpienia od 
umowy należy się zakładowi ubezpi eczeń tylko · składka ~a 

cza s trwania umowy~ Jeże li uj awnienieokoli~zności nDstą

piło już po wypa dk u lub w ciągu ostatniego miesiąca prze" 
w ypadkiem, a przyczyną wypadku była wyłąCznie ujawnio
na o.Ko licz ność, zakład ubezpieczeń może, odmówić spe łnie

nia ś·wiadczenia. 
§ 3. Przepisów paragrafów- poprzedzających nie stosuje 

się do. ubezpieczeń na życie . 
Art. 817. § 1. J eżeli nie umót, iono s ię inaczej, zak lad 

ubezpieczen obowiązany jest spełnić świadczenie w termi
nie dni trzydziestu, licząc od d·aty otrzymania za wiadomienia 
Q wypadku. 

§ ·2. Gdyby \-vyjaśnienie w powyższym terminie okO'licz
nośc i koniecznych do. ustalenia odpO'wiedzialności zakładu 
ubezpieczeń albO wysokości świadczenia oka zało ..§ię niemo
żliwe; świadczenie powinno być spełnione w · ciągu cztern a
stu dni od wyjaśnienia tych okolic:z.ności. J e-dnakże bez.spor
n,ą część świadczenia-- zakład powinien s pełnić w termini.e 
pJZewidżianym w pal'agrafie peprzedzając.ym. 

Art. aut- Przewid źiane w umowie ubezpieczenia skutki 
niezawiadomiellitr- zakładu ubezpieczeń. 9' wypadku n ie na-

- stllPllją , jeżę li zakład · uhezpieo.eir otrzymał w terminie wy
zna.czonym do zawiadomienia, urz.ę.dowo st wierdzoną wjado
m.ość o .okolicznościach, które '· należało podać dowiadow O'
ś-c:hzakladu. 

Art. 8·19. §, 1. . Roszczenia z' umowy uoezpieczeni" pr7ie
da',wniają się z. upływem lat trzech. 

§ 2. Bieg pl'1,edawnienia przeiywasię- . także prze7. zg ło
szenie ' do zakiładu ubezpieczeń. r osuzeni.aO'świadczenie. 

W c wypadku- takim biegprtedawnienia· roz~oczyna . si€'l' na 
·nowo. -od dnia, w , którym osoba · zgłas:wjąea.: roszcze:nie: otn:y
m~ła na p,i śmie decYz.ję żakładu ubezpiec-z.eó. w sPlawie zgłe
n-onego· ro.szeziecn:ia. 

Art; 820 . . PrzePisów · tytułu niniejszego. nie s:tosujesifł 
do., ubezpieczeti mqfsldch , oraz do. tlbe'ZpJeczeń: poś.redllich 

freas.ekuracji}. 

I 

D z I al II. UBEZPIECZENIA. MA.JĄTK(:)WE 

nać jednostronn ie zakład ubezp.ieczeń, · ~awia.damiając o ·tym 
jednocześnie ubezpieczającego .. 

§. 3. Zmniejszenie sumy ubezpieczeIłia pociąga za sobą 
odpowfednie zmniejszenie składki począwszy od dnia pi'erw
szego - tego miesiąca , w którym ubezpiecza jący ' zażąda ł 
zmniejszenia sumy ubezpieczenia lub w którym zakład ubez, 
pieczeń zawiadomIł ubezpieczającego o jednostronnym 
zmniejszeniu tej sumy. 

Art'. 825. § 1. Odszkodowanie należne od zakładu ubez
pieczeń nie może przęwyższać wysokości szkody poniesio
ne j przez ubezpieczającego. 

§ ·2. Sposób ustale nia wartości ubezpieczonego mienia·, 
jak również sposób ustalenia szkody oraz wysok ośc i odszko
dowania, określają ogólne~ warunki ubezpleczenia, 

Ad. 826. § 1. W Huie zajścia wypadk li ubezpieczający 
obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków 
w celu zmniejszenia s!lkody w ubezpieczonym mie.niu oraz 
w- celu zabezpieczeIłia bezpośrednio zagrożonego mienia 
przed szk ocLą. 

§'- 2. J e,żeli ubezpieczający dopuścił .się ra.żącego niedbal
stwa w w)lkona~niu powyższych obowiązków, odszkodowanie 
s ię nie na leży , chyba że zaplata całości lub części odszko
dowania odpowiada ' w· danych okolicznościach zasadom 
współżycIa społecznegO' albO' interesem gospodarki narodo
wej. 

§; 3: Zakład ubezpieczeń -obowią:l.any jest, w granicach 
sumy ube zpieczenia,_ zwr·óeić ubezpieczającemu poniesione 
przez nfego 'koszty wyniMe z zastosowania środków, o. któ
rycb mowa w paragrafie pie'fwszy-m, jeżeli środki te były 
celowe, chociai.by; o:lca.za-ły się bezskuteczne. OgÓlne warunki 
ubez'pieczenia dla poszcz.egótnyth r.tzajów ubezpieczeń mo
gą zawiera.ć postanowienia' koizystni·ejsze dla, ubezpiecza
jącego . 

Art. 827. Zakl·ad ubezpieczeń jest wolny od odpoWie
dzialnośc i, j eże li ubez.piecz.ają~y lub osoba, za którą ubez
pieczajął:Y ponosi odpowiedzialnuść, wyrządziła szkodę 

umyślnie. \V r-azie rażącego . niedbalstwa odszkodowanie się 
ni-e należy . chyba' że zaplat-a odszkodowania odpowiada w 
danych okolicznościa·ch zasadom współżycia społecznego 
albo interesom gO'spoda.I'ki narodowej. 

Krt: B2'1. Ubezpieczenie majątkowe mme dolyczyc mie- Art. 828~ § 1. Jeżeli nie umówione się inaczej, r oszcze-
nia a lbo odpowiedzialności cywilnej. nia ubez;pie·c7.ającego. przeciwko osobie trzecie j odpowie-

i . dzialnej za szkodę· p rzechodzą z mocy pra wa na z.akład ubel-Art. ' 822. Pncz. umowę- ubezpieczenia odpowiedz!alnoś.c . 
pieczeń a ż do wysokości' za p la coneg·o przez zakład odszko-,j"'wilne J· · zakład _ ubezpieC7.eń zobowiązuje się: do zapłacenia . 

I dowania: Jeżeli · za kład PO'krył ty lko część szkody, ubezpie-
ok reślonego w umowie ods'lkodowania_ za s,? kody wyrządzo- cZiljącemu przysługuje co d O' pozosta ł e j części pierwszeństwo 
ne - os-obom trze.cim, względe:m - których odpowiedzia lność za 

z·aspoko jen ia przed roszczeniem zakładu ubezpieczeń. 
nkodę ponO'si ubezpJ€czajiKY albo osoba, na której rzecz 

§' 2. N ie' przec h.odzą na zakład ubezpieczeń roszczenia zosta je zawarta , umO'wa ubezpieczenia . 
- ubezp i eczająceg o pr zeciwko osobom, z którymi ubezpiecza-

Art,. 823. § 1. J eże li po zawarciu umowy ubezpieczenia · jący pozostaje "v:e wspólnym gospoda-rstwie domowym lub 
w,}a'sllość ubezpieczonej nieruchomości przeszła na inną 050- za które ponosi odpowie.dżi.alność, chyba że sprawca wy-
bę, prawa, i ohO'wiązk i z umowy te j wynikające przechodzą rz ąc::liił szkodę urrlyślnie. 
na ' nowego właściciela. J ed.nakże :l.arówno za' - ład ubezp i eczeń , _ 
jak, i nowy właściciel mogą umowę wypowiedzieć na zasa-
dach określonyeh \ V. o.gplnych warunkach ubezpieczenia . 
Dawny i nowy właścicie l ponos zą solidarną odpow·iedzial
DOŚĆ za za.p.latę składki przypadającej za czas do chwili 
otrzymania przez zakład ubezpieczeń wiadon10ścio zmianie 
właściciela. 

§. 2. J eże li nie umówiono się ina cze j, umO' wa u bezpie
czenia rzeczy. ruchon-:ych roz-\viązuje się wskutek przejścia 

wJasności rzeczy ubezpieczonej na inną osobę. 
Art. 824. §.' 1. Jeżeli -nie umówiono s ię inn.czej, suma 

ubezpieczenia ustalona w um owie stanowi górną granicę 

' ''H:łpowi edzialności zakładu ubezpieczeń . 

D z I a I JII. UBF.ZPIECZ.ENfA OSO'BOWE. 

Art. 8'29. Ubezpi eczenie @sobowe może w s'zczegó ll1o}ci 
d otyE7.yć: 

1) -przy ubezpieczcn iuna życie ..:... 'śmiercl . osoby ubezpie
czonej lub doży c ia przez nią oznaczonegO' wieRu; 

2) przy ubezpieC7eniu następstw n ieszC7.ęśliwych wypad
ków .:... us zkodzenia' cia'la, rozst roju zdrowia lub śmierci 
wskutek nie szczęśl iwe<]o wypadku. 

Art. 830; § 1. Przy ubezpieczeniu osobo.v'ym ubezpiecza
j.jcy może wypo wied zieć umowę w każdym czasie z zacho
waniem terminu określ.oneg o- w ogólnych wa.runkach ubez-

. § 2. Jeżeli po zawarciu umowy wa rtość ubezpieczoneg o . pieczenia . 
mienia ule~J la zmniejszeniu, ubezpieczający może żądać od- § 2. W braku odmiennego _ zastrzeżenia umowę uważa · 

. p owiedn ielJ.o .zmniejszenia s-umy- ubQzp.ięczenia. _Zmniejs /'e nia: się za ·.wy powiedzianą · przez uhe7. pieczającego, jeżeli skład

.·.·.sumy· ubez.piecz-enia .. możeAak"że 'l. ~.te-j, silme.j.,:przyczynydoko- . : ka _niezosl-ala -zaplacQna w ·-termin:ie, · .oJue.Ślonym, w ogólnych 

. '. 
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warunkach ubezpieczenia mimo 'upr:z'edńiego "wezwania do Art. 841. J.eżeli przechowawca, bezzgodY"'skład'ającegc)' " 
" " zapłaty w dodatkowym terminie określonym w ' ogólnych i bez koniecznej , potrzeby; używa rzeczy albo zmienia 'h1'iej

warunkach ubezpieczenia; w wezwaniu powinny byćpodarie ', sci! lub ·sposób. jej przechowy,wania albo ' jeżeli 6ddaje , rZecz 
do wiadomości ubezpieczającego skutki niezapłacenia~, składki. na przechowanie ,innej osobie, jest on odpowiedzialrty także 

ArL 831. § 1. Ubezpieczony może ' wskazać jedną lub za, przypadkową utratę lub uszkodzenie rzetzy, które by w 
więcej osób uprawnionych do ' otrzymania sumy ubezpiecze- przeciwnym razie nie nastąpiło. 
hia na wypadek jego śmierci; może również zawrżeć ulnowę Art. 842. Składający powinien zwrócić przechowawcy 
ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczony może to zastrze- wydatki, które ten poniósł w celu należytego przecITQwania 
żenie zmienić lub' odwolać w każdym czasie. rzeczy, wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwolnić prLe-

§ 2. J ezeli ubezpieczony wskazał kilka osób upra\vnio- chowawc;: ę od zobowiązań zaciągniętych przez niego w po-
. nych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczy ł ich wyższym celu w imieniu własnym. 
udziału w tej sumie, uważa s'ię, że udziały tych osób są . Art. 843. Jeże li kilka osób wspólnie przyjęło lub oddało 
równe. rzecz na przechowanie, ich odpowiedzialność względem dru-

§ 3. Suma ube?pieczenia przypadająca llprawnionemtl gie j strony jest solidarna. 
nie nale ży do spadku po ubezpie*zony m. Art. 844. § 1. Składający może w każdym czasie żądać 

Art. 832. § 1. Wskazanie uprawnionego do otrzymania zwrotu rzvczy oddan e j na przechowanie. 
sumy . llbezpiecz~)llia staje s ię bezskuteczne , jeżeli uprawnio- . § 2. , Przechowawca może żąda ć odebrania rzeczy przed 
ny zmarł prz,,!d śmiercią 'ubezp ieczone go albo jeże li umyśl- upływem terminu oznaczon e go w um owie , jeżeli wskule k 
nie przyczynił się do jego śmier,ci. 

okoliczno ści, który ch n :e llTó~J ł przewid z i eć , nie inoże bez 
§ 2. Jeże li w chwili smierci ubezpieczonego nie Ina 

wła sne g o uszczerbk u lub bez zagroźen ia rze czy przechowy-
osoby uprawnione j do otrzymania sumy ubezpieczenia, sU- .; wać jej w taki sposób, do jakiego jest · zobowiązany. Jeże li 
ma ta przypada najbliżs z ej rod zinie ubezpieczoIlego w ko- czas przechowania nie by ł oznaczony albo j eżeli r zecz b y ła 
lejności us talonej w ogólnychwarupkach ubezpieczenia, 

przyjęta na przechowanie bez wy nagrodze nia, przechowa w-
chy ba że umówiono się inacze j. ' ' eJ ' d l ' k 'd . b l b ca moze ' zą . ac o e )l'ama rzec zy w az ym czasie" y e y 

Art 833. Przy ube zpiec,zeniu na życi e samobójstwo je j zwrot nie nastąpił w chwili nie odpowiedniej dla składa
ubezpieczonego nie zwalnia zakładu ubezpi eczeń' od obo~ ' 

jąc ego . 
wiązku świadczenia, jeże li samobójslwo nas tąpiło po upły-
wie lat dwóch od zawarcia umowy ubezpiecze nia . § 3. Zwrot r zeczy powin 'en nastąpić w miejscu, gdzie 

Art. 834. Po 'upływie lat trzech od zawarcia umo\vy .. miaJa być przechowy wana . . 
ubezpieczenia, na życie zakład ubezpieczeń nie m oże pod- Art. 845. Jeżeli z przepisów szcze gólny ch albo z umowy ' 
ni e ść zarzutu, że przy zawieraniu umowy ubezp ieczający po- lub okolicznośc i wynika, że przechowawca może rozporzą-
dał wiadomości niepraw<fziwe, w .szczególnośc i że zataił cho- cl zać oddanymi na przechowanie pie nięd zmi lub inny lni rze~ 
robę osoby ubezpieczonej. Ogó lne warunki ubezpieczenia n ami oznaczony mi ty lko co do gatunku, stosuje się od po-
mogą skrócić powyższy termin. wiednio p'rzepisy o pożyczce (depozy t nieprawidłowy). e La.! . 

i miejsce zwro tu określają przepisy o przechowaniu. 

T Y t \l ł XXVIII. PRZECHOWANIE 

Art. 835. Przez umowę przecho wania przechowa wca zo
bowiązuje się zachowa ć w stanie nie' pogorszonym rzecz 
ruch omą oddaną mu na przechowanie: 

Art. 836.. J eżeli wysQkość wy nagrod zenia za przech o
wanie nie jest okreś lona w umowie albo w taryfi e , przecho
wawcy należy się wynagrodzenie w da nych stosun kach 
przy jęte, chy ba że z umowy lub z okolic zności wy nika, iż 

zobowiązał się przechować rzecz bez, wyna ~Jrodzenia . 

Art. 837. Przech()wawca powinien przechowywać rzecz 
w taki s posób, do jakieg o ' się zobowiązał, a w braku umowy 
w ·ty m względzie , w taki sposób, jak i wynika z właściwości 
przechowywanej rzeczy i z okolic zn o ś ci. 

Art. 838. Przechowaw~a jest u pra wniony , a nawet obo
wiązany zmienić okre ś lone w umowie mie jsce i sposób 
przechowania rzeczy, j eżeli okaże si ę to k oniecz ne dla je j 
ochrony przed utratą lub us zkod zeniem. J eżeli u przednie 
u zyskanie zgody składającego jest możliwe, przechowawca 

' powinien ją uzyskać przed dokonaniem zmiany. 
Art. 839. Przechowawcy nie wolno używać rzeczy bez 

zgody skladające ~Jo, chyba że je st to konieczne do jej za
. chowa nią w stanie nie pogorszonym . 

Art. 840. § 1. Przechowawca nie może oddać rzeczy 
na przechowanie' innej osob ie, chyba że jest do tego zmu
szony przez okoliczności. W \vy paclku takim obowiązany 
jest zawiadomić niezwłocznie składającego, gd zie i u kogo 
rzecz złożył, i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest 
tylko za brale należytej staranności w wy borze zast E: pcy. 

§ 2. Zastępca od powiedzialn'y jest także wzg l ę d e m skła
dającego. Jeżeli przechowawca , ponosi odpowiedzialność za 
czynności swego zastę pcy jak za swoje własne czynności, 

ich odfJOwiedzialność jest ' solidarna. 

T y t u ł XXIX. ODPQWIEDZIALNOSC, PRAWO ZASTAWU , 
I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ UTR7.YMUJĄCYCH 

HOTELE I PODOBNE ZAKŁADY 

Art. 846. § 1. Utrzymuj ący zarobkowo hotele / i podobne 
zakłady , odpowie dzialni są za l1trCltę lub uszkod zenie rzeczy 
wniesionych przez osoby korzystając e z usług hotelu lu!> 
podobnego zakładu, chy ba że szkoda wynikła z właściwości 
rzeczy w niesione j lub ws kute k siły wyższ ej albo że powstę.
ła wyłącznie z winy poszkodowan ego lub osoby, która mU 
towarzy szyŁa albo go odwied zała. 

§ 2. Rzeczą wniesioną w rozumieniu przepisów tytułu I 

ninie jszego jest rzecz powierzona utrzymującemu zarobko
wo hotel lub .podobny zakład lub osobie u niego zatrudnio
n ej albo umieszczona w miejscu przez _nich wskazanym lub 
na .ten cel przeznaczonym. 

§ 3. Wyłąc zenie lub ograniczenie tej odpowiedzialnoścł 
pq:ez ogłoszenIe nie ma skutku prawnego. 

Art. 847. Roszc ze nie o naprawienie szkody z powodu 
litraty lub uszkodzen ia rzeczy wniesionych do hote lu lub 
podobnego zakładu wygasa, j e żeli poszko'dowany po otrzy
maniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej nie
zwłocznie utrzymującego zakład. Przepisu tego nie stOS<ljs 
się , gdy szkod ę wyrządził ut;zymujący zarobkowo hote l lub 
podobny zakład albo gdy przyjął rzecz na przechowanie. 

Art. 848. Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej 

z ,utraty lub uszkod zenia r zeczy wniesionych do hole lu lllb 
p odobn ego zakładu przeąawniają się z upływem sze ściu 
mie sięcy od dnia , w który lT\ poszkodowany dowiedz iał sift 
o szkodzie , ci w każdym ra zie z u p ływem robt od dnia, w 
któryl11 poszkodowany przestał korzy,stac z usług hotelu lub 
podobn ego zakładu. 
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'Art. '849. :; §, 1,. W razie utraty lub u-szkodzenia pie nięd zy, 

papierów, warto ściowych, kosztowności ,albo p)-zedmiotó w 
maj.ących wartość naukową lub artystyczną, ' odpowiedzial
no~ć 'utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład 
względem jednej osoby korzystającej . z u sług zakładu ogra
nicza się do sumy, którą okre śli . w drodze rozporządzenia 
Minister Sprawiedliwośs:i .. w p9rozumieniu z włąściwymi mi
nistrami. 

' § 2, Powyższeograniczenle odpowiedzialności nie do
tYcZY4 wypad ku, gdy wymienione przedmioty zostały przy~ 
jęte na przechowanie, jak również wypadku, gdy , szkoda 
wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedł>alstwa osoby 
utrzymująć ej zarobkowo hotel lu~ podobny zakład albo 
osoby u niej zatrudnione j, ' / 

,Art. 850; Dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, 
utrzymanie i usługi dostarczon.e osobie korzystającej z uslug 
hote lu lub podobnego,. zakładu, jak również dla zabezpiecze
nią · roszczenia ' o zwrot wydatków dla tej osoby ' ponlesio~ 
nyGh . przysługuje utrzymującemu zarobkowo hótel lub ' po
dobny zakład ustawowe prawo żastawu na ' rzeczath wnie
sionych. Prawo to podlega przerisom 'o ustawowym prawie 
zastawu wynajmującego. ' 

Ar!, 85L Roszczenią powstałe w zakresie działalności 
przedsiębiorstw hotelowych z tytułu należrioś'ci za dostar
czone. mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz z tytułu wydat
ków poniesionych na rzecz osób, które korzystają z usług 

takich przedsiębiorstw, przedawniają się z upływem lat 
dwóch. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przedsię
biorstw gastronomicznych. 

Art. ,852. § 1. Przepisy Q odpowiedzialności i ustawo
wym prawie zastawu utrżymujących ,zarobkowo hotele i po
dobne zakłaay stosuje się odpowiednio do zakładów kąpie. 
lowych, przedsiębiorstw wagonów 'sypialnych i przeds ię

biorstw żeglugi śródlądowej. Jednakże co się tyczy przed
miotów, które zazwyczaj nie bywają wnoszone przez osoby 
korzystające z usług przedsiębiors,twa , lub , zakładu dan ego 
rodzaju, ó'dpowid.zialnośĆ , prowadz<\cego przedsiębiorstwo 
lub Zakład ogranicza się do wypadku, gdy przyjął przedmiot 
taki na przechow~nie ~lbo gdy szkoda wynikła z jego winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa albo z winy ymy$ln,e j 
lub ' rażącego niedbalstwa osoby u nieg~ zatrudnionej'. 

§ 2. Rozciągnięcie powyższej odpowiedzialno ści na 
. przedsiębiorstwa i zakłady nie wy mienione w pcragrafie 
poprzedzającym następuje na mocy rozporządzenia Rady Mi
nistrów. 

T Y t u I XXX. UMOWA SKŁADU 

- Art. 853. § 1. Przez umowę składu przedsiębiorstwo skla
_ do we zobowiązuje się do przechowania za wynagrodzeniem 
przyjętych na skład towarów. 

,g 2. Przedsiębiorstwo składowe obowiązane jest wydać 
składającemu dowód składowy, który powinien wymieniać 

rodzaj, ilość, oznaczenie oraz sposób opakowania towarów" 
jako też inne istotne postanowienia umowy. 

,Art. 854. § 1. Przedsiębiorstwo składowe obowią;?:ane 

jest, do dokonywania odpowiednich czynności konserwacyj
nych. Przeciwne postanowienie umowy jest nieważne. 

§ 2. Przedsiębiorstwo składowe powinno zawiadamiać 

składającego niezwłocznie o ważnych wydarzeniach doty
czących stanu przyję~ych na skład towarów, chyba że za
wiadomienie nie ' jest możliwe. 

§ 3. Jeżeli towary narażone są na zepsucie, a nie mozna 
czekać na zarządzenie składaj,fl.ce9o ; przedsiębiorstwo .skła
dowe jest uprawnione, a gdy tego interes składającego wy
maga - zobowiązane sprzedać te towary z zachowaniem 
należytej staranności. 

Art. 855. Przed'siębiorstwo składowe powinno ze zwolić 

składającemu na oglądanie przyjętych na skład towarów, 
dzielenie ich lub łączenie, pakowanie, branie próbek, jako 

też' na dokonywanie czynności mających na celu zachowahie . 
towaTó w w dobrym stanie. 

Art. 856. § 1. . Odszkodowanie za utratę, ubytek lub ' 
uszkodzenie towarów w czasie od ich ' przyjęcia na skład aż 
do wydania ' ich osobie u prawnionej nie może prżewyższać 
zwykłe j wartości ,towarów, chybd że szkoda wv nik.ła z winy" 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa przedsiębiorstwa 'skła-
dowego. ' 

§ 2. Przedsiębiorstwo składowe ni' ponosi odpowiedzia l
ności za , ubytek nie przekraczający ' granic ustalonych we 
właściwych przepisach, a w braku takich prze pisów - gra
nic z wyczajowo przyj ętych. 

Art. 851. § 1. Dla zabezpieczen:a roszczeń o składowe 
oraz r o szczeń o zwrot wydatków i iilllych należności wyni:" 
kłych z umowy składu przysługuje przedsiębiorstwu , sktado

wemu ustawowe ,prawo zastawu na towarach przyjętych na 
skład, dopóki znajdują się u niego lub u osoby, która je 
dzierż.y w jego imieniu, albo dopóki może nimi ro zporządzać ' 
za pomocą dokumentów. 

, § 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy składają
cym jest paIlstwowa jednostka organizacyjna. 

Art. 858. § 1. Wskutek zapłaty należności przedsiębior
stwa składowego i odebrania towarów bez zastrzeżeń wyga
sają roszczenia przeciwko przedsiębiorstwu składowemu wy
nikające z umowy składu. , Nie dotyczy to jednak roszczeń 
z tytułu niewidocznych uszkodzeń towarów, jeżeli odbiorca 
w ciągu tygodnia od chwili odebrania towarów zawia.domił 
o nich przedsiębi'orstwo składowe. 

§ 2. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy szkoda 
wynikła z winy umyślnej lub rażącego n'iedbałstwa przedSię-
biorstwa składowego. . 

Art. 859. Roszczę.nia z umowy składu przedawniają się 

I upływem roku. 
/ 

T Y t u I XX~+ SPÓŁ}{A 

Art. 860. § 1. Przez umowę spó'ki w~ pólnicy zobowią

zują się dążyć do osiągnięcia wspólnego cełu gospodarcze'go 
przez dz iałanie , w sposób ' oznaczony, w szczególności przez 
wniesienie wkładów. 

§ 2. Umowa spółki powinna być stwierdzona ' pismem. 
Art. 861. § 1. Wkład wsp0 lnika może polegać na wnie

sieniu do spółki własności lub innych, praw albo na świad-

czeniu usług. . 
§ 2. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jed

nakOwą wartość. 
Art. 862. J eże li wspólnik zobowiązał się wnieść do spół

ki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak 
również do od powiedz ialności z tytułu rękojmi oraz do nie
b ez pieczei1stwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się 

od powiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają być 
wniesione 'tylko do używania, stosuje się odpowiednio w 
powyższym za kresie przepisy o najmie. 

Art. 863. § 1. Wspólnik nie może rozporządzać liC1zia
ł em we wspóln ym maj ątku wspólników ani udziałem w po
szczególnych składnikach tego majątku. 

§ 2. W .czasie trwania spółki wspólnik nie może doma-
gać , się podziału wspólnego majątku wspólników. , 

§ 3. W czasie trwania spółki wierzycie l wspólnika nie 
może żądać zaspokojenia z jego udz iału we współnym ma
j ą tku wspólników ani z udziału w poszc~ególnych składni-
kach tego majątku. . ' , 

~ ' Ar( 8M. Za zobowiązania spółki wspólnicy odl:lOwie- " 
dzialni są solidarnie . 

Art. 865. § 1. Każdy ws pólnik j"!st uprawniony i zobo
wiązany do prowadzenia spraw spółki. 

, § 2. Każdy wspólnik może bez, uprzedniej uchwały wspól
ników prowadzić sprawy, które .nie przekraC7ają zakresu 
zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończe

niem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólni-

o. 

-' 
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ków sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała 
wspólników. 

§ 3" Każdy wspólnik może bez up.rzedniej uchwały 
wspórników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie 
mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty. 

Art. 866. "V braku odmiennej umowy lub u -:hwały 
wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezen
towania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawnio
ny do prowadzenia je j spraw. 

Art. 861. § 1. Każdy wspólnik jes t uprawniony do rÓw
nego udziału w zyska ch i w tym samym stosunku uczestni
czy , w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. 

W umowie spółki moi,na inacze j ustalić stosunek udzićlłu 
' wspólników w zyskach i st ra'tach. Można na wet zwolnić 
niektórych wspólników odudzialu w stratach. Natomiast 
nie można wyłączyć wspólnika od uc,l ziału w zyskach. 

§ 2. Ustalony w umowie stos unek udziału wspólnika 
W zyskach odnosi się w razie wątpliwości takie do udzi ału 
w stratach. - " 

Art. 868. § 1. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty 
zysk ów dopiero po rozwiązaniu spółki. 

§ 2. J ednakże gdy spółka zos tała zawarta na czas 
dłu ższ.y , wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków 
z końcem , ka żdego roku obrachun kowego. 

Art. 869. § 1. Jeże li spółka została zawarta na czas nie 
oznaczony. ka żdy ws pólnik może z niej wystąpić wypowia
daj ąc ,swó j udzia ł na trzy mies iąc-e naprzód na koniec roku 
obrachunk owe~l o. 

§ 2. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedz i e ć 
swó j udz ictł bez zachow anIa terminów wypowiedzenia, ch 0-

cJa żby s pólka była za warta na czasoznaćzony. Zastrzeże

nie przeciwne jest nieważne . 

Art. 870. J eże li w ciągu ostatnich szesCJu miesięcy zo
stała przeprowadzona bezsk uteczna egzek uc ja z ru chomo
ści wspólnika, jeg o wierzyciel osobisty, który uzyskał za 
j ęc ie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wy
stąp ienia ze s pół ki lub je j rozwiilzania, może wypowiedzieć 
jego udzia ł w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby 

spółka była zawarta na czas oznaczo ny. J eże li umowa spółki 
prz,e widuje kró tszy termin ,wypowiedzenia, wierzyciel może 

z tego termimv skoIzystać. 

Art. 871. § 1. Wspólnikowi występującemu ze spółki 

'zwraca się w naturze rzeczy , które wniós ł do spółki d o uży

wania, 9raz wypłaca się w p ieniądzu wartość jego wkładu 
oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia -
wartość , któ rą wkład te n miał w chwili wniesienia. Nie ule: 
ga zwrotowi wartość wkładu polegającego na świa dczen iu 

usług al1::>o na u żywa niu przez spółkę rzeczy nale żących do 
wspólnika . 

§ 1. Ponaclto wypłaca się występującemu wspólnikowi 
w pieńiądzu taką część wartości wspólnego maj ąt k u pozo
s ta ł ego po odliczeniu wartości wk!adów wszystk ich wspól
nikó w, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący 
w spólnik uczestniczył w zyskach spółki. 

Art. 872. Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika 
wejd ą do spółki 'na jego miejsce. W wypadk u takim powin
ni oni wskazać spóJce jedną osobę, która bEjd7ie wy kon y
wała ich pra wa. Dopóki to nie nastąpi, pozosta li wspó lnicy 
mogą sami podejmować wsze lk ie czynności w zakresie pro
wa dzen ia spraw spółki. 

Art. 873. J eże li mimo istnienia przewidzianych w umo
wie powodów rozwiązania spółki trwa ona nadal za zgodą 
wszystkich wspólników, poczytu je się ją za przedłużoną ' na 
cza s nie oznaczony . 

Art. 874. Z wa żnych p owodów każdy wspólnik moż.e 

żądać rozwiązania spółki przez sąd . , " 
Art. 875. § 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się 

odpowie dnio do wspólnego majątku wspó lników przep isy, 

/ 

176 PO,Z. ' ,93' 

o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem 
przepisów poniższych, 

§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki 
zwraca się ~spólnikom ich wkłady , stosując ' odpowiednio 
przepisy o zwrocie wkładów w razie' wystąpienia wspólnika, 
ze spó łki. 

§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzie li się 

międ zy wspólników w takim stosunku, w jakim uczes tni czyli 
,w zyskach spó łki. 

T y t II ł XXXII. PORĘCZENIĘ 

Art. 876. § 1. Przez umowę poręczenia por ęczycie l zo
bow ią<:uje si ę względ em wie rzyciela' wykonać zobowiązanie 

na wypadek, gdyby dłu żnik zobowiązan ia nie wykonał. 
§ 2. Oświadczenie poręczycIela , powinno być pod rygo

rem nieważności zł ożone na piśmie. 

, Art. 877. W razie poręczen ia za dług osoby , która nie 
mogla się zobowiązać z powodu b raku zdolno ści do czyn
ności prawnych, poręczycie l powinien spełnić świadczenia 

ja ko dłużnik główny, j eże li w chwili por-ęczenia o braku 
zdolności tej osoby wiedział lub z łatwością mógł się do
wiedzieć. 

Art. 878. § 1. Można poręczyć za dług przyszły do wy
sokości z góry oznaczonej. 

§ 2. Bezterminowe poręczenie za ' dług , p rzyszły może 
być przed powstaniem długu pdwołane w każdym cźasi e. 

Art. 879. § 1. O za kresie zobowiązania poręczyciela 
rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiąza n ia dłu żnika . 

' § ,2. Jedna kże czynność prawna dokonana przez dłużni
ka z wierzycielem po l]dzieleniu poręczenia nie może zwięk

szyć zobowiązan i a poręczyc iela. 

Art. 880. Jeże li dłuż nik opóżnia się ze spełnienie'ffi 

świadcze nia, wierzyciel powinien za wiadomić o tym nie
zwłocznie poręczyc i ela. 

Art. 881. W braku odmiennego zastrzeżenia poręczycie l 
jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. 

Art. 88Z: Jeże li term in płatności długu nie jest ozna
czony albo jeże li płatność długu zależy od w ypow ;edzenia, 
poręczyciel może po u pływ ie sze ściu miesięcy od -daty peo_ 
r ęczen ia . a jeżeli poręczy ł za dług przyszły - od daty 
powst ania .sllug u żądać, aby wierzyciel wezwał dłużnika do 
zapła ty albo z najbliższym te rminem dokonał wypowiedze
n ia. J eże li wierzyciel nie uczyni zadość powyższemu żąda-

niu, zobow i'ązanie_ poręczyciela wygasa. ' 

Art. 883. § 1. Poręczyci e l może podn i eść przeciwko wie
r zyc ie lowi wszelkie zarzuty , które przysługują dłużnikowi, 
w szczególności porc;czyciel może potrącić w ierzytelność 

przy sługującą dłużni ko wi wZ9 lędem wie rzyciela. 
§ 2. Poręczyciel nie tr ac i powyższych zarzutów, cho

ciażby dłużnik zrzek ł się ich albo uznał ros zczenie wie
rzyciela . 

§ 3. W ra zie śmierci dłużn ika poręczyc iel nie może po
wo ły wać się na 09raniczenie odpowied zialno śc i spadkobier
cy wynikające z prze pisów prawa sradkowe90. 

Art. 834. § 1.Poręczyc i e( przeciwko któremu wierzyciel 
doc h od zi roszczenia . -J3o winien zawiadom ić nie zwłocznie dłuż

nika wzywając go do wzięcia udziału w sprawi e . 
§ 2. e J eżeli d łużnik nie weżmie udzi ału w sprawie, nie 

może on podnieść przeciwko poręczycie J owi zarzutów, które 
mu przysługiwały przeciwko wierzycie lowi, a których porę
~zyc i e l nie podniósł z tego powodu. że . o nich nie wiedział. 

Art. 885. Poręczycie l powinien niezwłocznie zawiad o
mić dłu żnika o dokonane j przez siebie zapłacie długu. za 
który poręczył. Gdyby tego n ie uc zynił . a dłuL:nik zobowią

za n ie wykona ł, nie może żąda ć od dłużnika zwrotu tego, 
co sam wierzycie lowi zaplacll , chyqa że dłużn i k d zia łał w 
złej wierze. 
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, ~, . Arb . 886~ JeŻel,i ,:.polęqenie .udzie-lqne~ l/o,stało - -za wiedzą · 

.dlu.żnika, " dłużnik ,p0winien niezwłooznie :zawiadomić porę-o 

czyciela -o -wykonaniu' zobowiązania.-.• Gdyby" tego- nie uczy
,nB, poręczyciel, .który zaspokoił: 'Wierzyciela, . może · żądać 
od dłużnika zw.rotu tego, co wierzycielowi zaplacił, chyba ' 

. te dzialał w złej wierze; 

Art. 887. Jeżeli wierzyciel wyzbył się zabezpieczenia 
wierzytelności albo środków dowodowych, ponosi oń wzglę

. dem poręczyciela- odpowiedżialność za wynikłą stąd szkodę. 

T~t' ul XXXIII. DAROWIZNA ' 

_Art. ,888. § 1. Przez umowę darowizny darczyńca zobo
wiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz, obdąro
wanego kosztem· swego majątku. 

§ 2. Przyjęcie darowizny przez jednostki organizacyjne 
nie państwowe wymaga zezwolenia. org.anu państwowego 

. oznaczonego w rozporządzeniu Rady MinisŁrL w. 
Art. 889. Nie stanowią_, darowizny naslępując.e bezp1a.tne 

przys porzen ia: 
l) -gdy zobowiązanie do bezplatnego świadczenia wynika 

z umowy uregulowanej innymi przepisaI:Ili kodeksu; 
2) gdy kto zrzeki,l się prawa, /którego jeszcz.e 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 

zł.bżone w ' form"ie . aktu notarialnego. Jednakże umowa da
rowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna-; 
jeże li 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 obowiązan.y jest do naprawie
nia szkody ' wynikłej z niewykonania . lub nienależytego wy
konania , zobowiązania, jeżeli ~zkoda zostala wyrządzona 

umyślnie, lub wskutek_ rażącego niedbalstwa. 
§ 2. Jeżeli darczyńca opóżnia się ze spełnieniem świad

cze.nia pieniężnego, obdar.owany może- żądać odsetek za opóż
nienie dopiero od dnia wytoczenia powództwa. 

Api. 892. Jeżeli rzecz _da r-o"Yana ma wady, datCzyńca. 

obowi ązany jest do naprawienia sz~ody, którą wyrządził ob
darowanemu przez to; że wiedząc o wadach nie Zawiadomił 
go o nkh w ci asie właściwym. Prz episu tego nie stosuje . 
się, 'gdy .obdarowany mógł. z łatwością wadę zauważyć. 

Art. 893 . . Darczyńca może włożyć na obdarowanego obo
wiązek oznaczonego d ziałania lub zaniechania, nie czyniąc 
nikogo wierzycielem (polecenie). 

Art. 894. § 1. Darczyńca, -który wykonał .' zobowiązanie 
wynikają{:e z umowy dar owizny, może żądać wypełnienia 

polecenia, chyba że ma o·no wyłąc;znie na celu korzyść obda
rowanego. 

§ 2. Po śmierci ' darczyńcy wypełnienia polecenia mogą 
żądać s'padkobiercy darczyńcy, . a jeżeli polecenie ma na 

'wzgledzie interes społeczny - także właściwy <ł'rgan pań-
s lwo\vy. -

Art. 895. § 1. Obdarowany może odmówić, wyp.ełnienia 

poleeenia, jeżeli jest to usprawie<!.liwione wsk\:ltek istotnej 
zmiany stosunków. '. 

§ 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub 
jego spadkobiercy, obdarowany może z'Y0łntć się przez wy
danie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w ja

: kim przedmi'o.t ten się znajduje . . Przepisu teuo riie . stosuje 
się, gdy wypełnienia poleci nia żąda właściwy organ pań

/ · s'lwowy. 
Art. 896. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze 

nie wykonaną, j eżeli po zawarciu umowy . jego stan mająt-· 
kowy . ul egł takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie 
może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania 

.' 

.. odpowiedniodo . jegQ- usp-rąwiedliwionyc;h- pQtr zeb . . albo be,z' 
uszczerbku dla ' ciążących ' na nim ustawEJwych obowiązków 
alimentacy jnych. . 

Art. 897. Jeżeli po wykonaniu c,iarowizny , cta(czyńca pó~ 
padnie . w niedostatek, obdarowany ma .. obowiązek, w gran.i
cach istnie jącege jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy 
środków, - których mu brak do utrzymaniaodpow.iadającego 
jego usprawiedliwionym. potrzeóom albo ' do wypełnieniacią
żących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych . 
Obdarowany może jednak .zwolnić się od teg'o obowiązku 
zwracając darczyńCy wartość wzbDgaceniil. 

Art. 898. § 1. Darczyńca może odwołać daroWiznę na
wet już wykonaną, jeżeli obda,rowany dopuścił sil} względem 
niego ra'żącej ntewdzięczności. -

§ 2. Zwr.ot przedmiotu odwołanej da>rowi.-Zl)y powinien 
-nastąpić stosownie do prżep~sów o bez.podstawnym wzboga
ceniu. Od chwili zdarzenia u:z:asad.niającegu odwołanie obda
rowany ponosi -odpowiedzialność na równi z - bezpodstawnie 
wzbogaconym, który p.owMlien si~ liczyć. z obowiązkiem 
ZWfQt~l. 

Art. 899. § 1. Darowizna nie może być odwołana z p'o
wodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca- obdarowanemu prze
baczył. Jeżeli w chwili przebaczenia darczyńca nie mia~ zdol
ności do czynno.sd pr-awnych, przebaczenie - jest. skuteczne, 
gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

§ 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę 
z powodu niewdzięczności t ylko wtedy, gdy darczyńca w 
chwili śmier-ci był uprawniony do odwołania albo gdy' obda-
rowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie 
wywołał rozstrój zdrowia, którego skut,!dem była śmierć dar-
CZyllCy. / , --

§ 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku 
od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się 
-o niewdzięczności obda-rowanego. 

Art. 900. Odwolanie darowizny następuje przezoświad
czenie złożone 'obdarowanemu na piśn:Iie: 

Art. 901. § 1. Przedstawiciel osoby ubezwlasnow.olnio
nej może żą·dać rozwiązania umowy. darowizny do'konanej 
przez, tę osobę przed ubezVY:~i1snowolnieniem, . jeżeli daro
wizna ze wzg.lędu na war,t·ość -. świadcżenia i~rak uzasadnio-
nych pobudek jest nadmierna. . 

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

Art. 902. Przepisów o odwołaniu darowizny nje sto!;uje ' 
s·fę, gdy darowizna czyni zadość obowiązkowi wynikającemu 
rz zasad współżycia społecznego. 

T y t u I XXXIV. RENTA I DOZYWOCIE 

D z l a ł I. RENTA 

Art. 903. Przez umowę renty jedna ' ze str9n zobowląw i'" 
się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych 
w pie'niądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do ga

,tunku. ' 
Art. 904. Jeże-li nie- o,zna:czono inaczej termiJJÓw płat ~lO

ści renty, rentę pieniężną na leży płacić miesięcznie - z góry, 
li rentę polegającą _na świadczeniach w rzeczach oznaczo
nych tylko co do gatunku należy uiszcza.ć ,w terminach wy
nikających z wlaściwości świadczenia i celu renty. 

Ad. 90S' • . Jeżeli uprawniony dożył dnia płatności renty 
pła.tnej z góry, należy mu się całe świadczenie przypada
jące za ·dany okres. Renta płatna z dołu powinna być zapla
eona za czas do. dnia, w którym obowiązek ustal. 

Art. 906. § 1, Do renty ustanowionej za wynagrod~e
niem stosuje Slę odpowiednio przepisy o sprzedaży. ' 

§ 2. Do renty ustanowionej bez wynaąrodzenla stosuje 
się prze.pisy Q darowiżnie. 
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Art. 90>'1. • . § L Przepisy . działu niJl}j,~j.szegq ' stosu}e się 
W;' braku przepisów szczeuólnych także w wypiul-ku, "gdy 
renta wyniki!' ze źródel' pozaumownych, 

§ 2, ; jei,eli óbowiązek płatenia renty wynika z ustawy, 
kg'ida ze stroh nloze w razie zllliany stos,unkówżądać zmia
nywysbK,.ośd lub ciasutrwani? renty, chociażby wysokość 
ier'ly i c.zas lej trwania były ustalone w o,rzeczeniu sądo
wym' tub w ,umowie. 

D. zł a /. '11. DOZYWaCIE 
) 

. Art. 908. § i, Jeżeli w zamia,n za przeniesie;llłie. własnQ-
, .ŚC-ini,erm:homośd nabywca zohowiązał (s,ię za,p,e~'n,j-t zbywcy 
dożywotni-e utrzyma'fiie (umowa 'o dażywoCie), powinien ' on, 
w ' bFaku ' odmiennej um'oWy; przy)ą.ć . zbywcę j,ako "dorlJowni
ka, 'd'os! ~rtZirć , ~uwy ży.wie nia~tiJj~ an ia, in~e szk ?JHa , światla " 
i oppłU:; ' zapewni~ mp. odpo~iednią pOllloci prelęgnowan,ie 
-yJ cnorohie oraz sprawi'ć mu 'wJ'aśtJ.ym kosztem Dogrzeb odpo-
wiad'ający zwyczajom. miejsooviym: . . 
;': ( 2. Je'żeli w umowie o ,doiywpcie , nabywca rrieFUC:homo-

Ści z6bcrWiąziił się ' obciążyćjc(' na rzeczż.bywcy użytk0wa~ 
,( :niem, któreg<;> wykonywanie jest 0gramC7ione :do, c~ęści.nie- \ 

ruchomości, służebnością , mieszk:imia lub inną ' sh:Jiebnością 
p<sob-istąaI-bo spełniać (})owrarzającę się-' świadczenia w pi e
n[ą'\f'zpchlub wrz~czilch\ ozn~zonych co do ;gatunku, użyt· 
kowanfe;- slużebność0-s'oę-is-ta oraz uprawnienIe do powtada
Jących si'ę świadczeń należą do treśCi prawa ctożYwocfa. 

, § ,3. Dożywocie · można zastrZ1ec ta'kże na ' rzecz osoby 
bHskiej. zbywcy nieruchomości. ' 

Art. ' 909. Przeniesienie własności nieruchomości ' na pod~ 
s'~awie umowy -o dożywocfe 'na ' rzecz jednostki organizacyj
nej niepaństwowej wymaga zezwolenia-orgąnu państwowego ,' 
o:znaczonegpw rozpo'rządzeniu Rady Ministrów. 

Art. !HO. § 1. Przeniesienie ' w!c{sności nieruchomości na 
pódstawie cumowy o dożywocie I).ast~piije z jednoczesnym 
o,bdążeniem nierllchomo ści prawem dożywocia. Do takiego 
obciążenia s,tosuje srę> odpowfedrri,o przepisy o prawachrze-

. czowych ogrĘłn:kzOinych. . , . ' 
, § 2. W razie zbycia nieruchomości obdążonej prawem 
doŻ}'wocianabywca ponosi także osobistąodpowiBdi~iłłność 
~aswjadczenJii tymprawe-m ~jęte', . chyba że . sta.1y, si ę ~ wy: 
ńliigil'lne" w, czasie', kiedy nienh::hoR10ŚĆ nie była · jegowlasnó-
śt ią. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest soli-
darna. . , . ..... . 

" ., ATt. 911. Prawo 'dożywocia ' ustano\.y i o'nę na ' rzecz k ilku 
osób ulega w razie śmierci jednej z tych osób odpow:iednie~ 
mu zlńnieJszeriiu. · . , . 

Art. 912. Prawo dożywocia jest niezbywalne. 
Art.913.§ 1. Jeżeli z j~kiGhkotwiek powodów wytw,O

rzą się między' dożywotn.ikiem ,a zobo..viąząnym ta-ł'::ie stosun
ki, że nię można wymag~ć od stron, żeby pozostawały nadal ' 
w ' b'eZJpośred.niej ze sobą styczności , sąd na żądanie jedne j 
z nich zamreR'f ws'zystkie lub niektófę llprawniNiia objęte ' 
t ~eśdą pra'wa d>ożywócia ńa dożywotnią' rentę odpowiada~ącą , 
wartoścCtych uprawnień. 

:§ 2: W 'Yypadkach wyjątKowych sąd może ba żądanie 
" żob<?wiązanego lub dożywotnika, jeżeli dożywótńik ' j ę st zbyw

. cą nieruchom-ości, iozwrązać ,'mńowęo ·d'oZYwode.': ' '. 

. Art'- 914. JeżeJi zobowiązany ,z tytułu umowyodożywo:· 
c'ie zbył otrzymaną : ,rrieruchom?ść, dożywo~n~k m o~e żądać 
zan'liany ' prawa dożywoCia ną dożywotnią rentą odpowiacla-
jąc_ą wartości tego prawa. . 

, Art. 9'ł5: Przepisy dwóch ' artykułów poprzędzających' 

stosuje 'ąię odpołViednio do umów" przez któl'e nqbywca l'lie
ruchomości zobowtązał s.i'ę . w c~luzapewnienia 'zbywcy do
żywotniego utrzymania, do oł;x:iążenia .nienrchol110 śc i użyt
kowa.niem .ż ogFanicze-niem jeg>o wykonywania do: części nie
ruchomości, 

' A~t.' !H6. § 1. Osoba, względem ktÓrej ciązy na doży
wotniku ustawowy obowiązek aiimentacyjny; 'może ' żądać ' 

/, 

uznaroia . umo,wy o , dożywocie ,za : bezskuteczną w .stos~roku d,o 
nie}, jeże-:h wskutek lej .umQWy' dożywótnikstał się-ńiewY'pla
catny. Uprawnie,:me ,to ' PI'zysf1tlgu}e ·bez wzg,lędu " na to; --cit 
dożywolllikdzia,tał ' ze 'świadomością - pokrzywdz!:!ni-a wie
rzycieli,ora,z bez· względu na czas zći'waroia umowy.' .-

§ 2. Uznania Ulb:oWy o dożywocie , za bezskuteczną ·,hi.-' 
moż~a żądać;, po upływie la't pięciu od daty-tej umowy.; 

.T y t u ł XXXV~ · UGODA 

Art. ' '917., Przez ' ugodę strony czynią , sobie wrzajemńa 
ustępstwa w :zakresie is'tniejącego ' m-iędzy :nimi' stci'sunku 
prawnego w ·ty'm celu, aby uchylić , niepe,wność cocto po,s'zczeń" 

w~j;kających . ~ tego st~l~nku 'lub zapewnić ich 'Yykonania"" 
aI~ by uchylić -spór" isbliejąey ~llb,. mogący_ powstać .. 

. Art. ' 9IS. § LUchylenie':się ocl', sku~ków" pr:awllych ugo;
dy' za wa'rJiej ' p.0d :wpływem błędu. Jest ', d'opuszczalne,·. tylko, , 
wtedy, gdy ' błą-d , dO'~ycz;y ., 'stantI ,. fak:tycZ'F1ego, .kt'óry wedtu~r' 
treści . ugody -obie' sfwny " uważa'iy za n.te-wątpliwy; a spór 
ałb0 ' niepewność nie . byłyby , powstały, gdyby 'w <thw.il'i,o za
warcia ugody st1'onyw4edziałyo prawdzi'Y'ym ' stanie: rzeczy. 

§ 2,Nre mmna uchyliĆ' siflOd s'kutków p-rawnychll'gody 
z powod'u ' odnaIe:bienia- dowodów co.,do raS-Z.czeń, których 
ugo-da dptyczy, cbybaże , została :. zawarta w złej wierze. '-

T y ,t u ł XXXVI. ' PRZYKZEC.ZENIEP'UBLICZN.E 

Art. ' 919~ . § .1. Kto ' pr~ez ogłoszenie, publiczne przyrze~ł 
. ~agrodę 'za wykonanie ' o2:nacwne} c zynnoś.ci, obo:wiązany 
jest przyr:z:eczenia .dotrzymać. . 

' § 2: J'eżeli w prz-yrl eczeniu nie byt oznaczony ,termin 
wyk'onania czynności ani .nie było i:a.strzeżeIliia.że przyrze
cienie ' 'j est' ni'€adwoła;lne, przyrzekający moż.e je9d'wołae: ' 
Odwołanie powinno nastąpić . przez '. ogłoszenie publiczne w 
ta,ki sam sposób, w jaki ' by 1:0' uczynione przyI'Zec zenfe. Otl-__ , 
wolanie jest bezskuteczne wzg:lędem . osoby, która. wcześniej . 
czyrt!J10ŚĆ wykonala

j 
'. .. . ' '" . ' . 

Art. 920. § 1. )eźe\i czynność wykQnało,)cil~a osób nie
zależnie, od siebie. k~lżde1z nich nale,ży . się ,nag{odaw pełnej 
wysoko~ci, chyba że zos1ała .przyrze.G4.ona tylko 'jedna na~ :, 

. groda. , . '" . ' 3'.: " i', .' 
- , § 2. ,Jeżeli była przyrzec:zona tylko jedna nagroda, otny
ma ją osoba, która pierwsza się zgłosi,: ci Vi r.azie jednoczes~ 
nego zgłoszenia się kilku osób -:- ta, która pierwsza czyn-

' QOŚĆ wy.konała. I . 

. ' . §3. Jeżeli czynność wykaniHo kilka osób wspólnie; w 
razie sporu sądodpowied,nio podzieH nag.rodę. 

Art. 92I.§ 1. Publiczne przyrzeczenie: nagrody za naJ
lepsze dzieło lub za najlepszą czynuośc jest bezskuteczne, 
jeś li nie został w Brm o·znaczony termin, w ciągu którego 
można ubiegać się o nagrodę. . . 

• §- 2, Ocena, czy i któ;re' dz.i"eło lub czynnoŚć zasług'uje 
na nagmdę, naieJy do przyrzekającego, chyba że vi przyrze- . 
czen,iu lliigrody inaczej ·zastrzezono. ' .' ... ..... 

§ ·3. Przyrzeki'ljący nagrodę nabywa wlasność- - nagrodzo;. 
nego dzieła tyłka wtedy, gdy, to zastrzegł wpr:zyrżecze'ni~ . 

' Wwypadku"takim nabycie ' v.łasnoś9 i następuj,ę z c;hW'ilą, wy-.:.' 
płacenia nagro.rjy~ ,Przepis ten stosuje ~ię rÓwnież do nabycia . 
prawe autorskic~ albo praw wynala,zczych. 

/ 

'K, ~n Fi G A C ZW A R T A 

''':, 
s p A.cP K I 

T y. t u ł ' I. PRZEPISY OGÓLNE. 

~ .. :' 

:::-.'->-.'\ 

, Art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego . 

p,rzechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lUb kilka osób 
st osownie do przępisów księgi niniejszej. . . 
I:.. § 2., ~!le, na le *ą .do spadku p~awa , ~ ob.o~V'i:ązki zmarl~go 
Śr ls1e ,zwJ~zane il Jego osobą, Jił~ . rQWllleZ ~rawa, ktore 

" 

" 
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% chwilą jego smlerci przechodzą na oznaczone osoby nie
zależnie od tego, czy są- one spadkobiercami. 

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrze
bu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten od
powiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, kos zty 
postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojen ia roszczeń 
o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń, 
jak również inne obowiązki przewidziane w przepisachksię
gi niniejszej. 

Art. 923. § 1. Małżonek i inne osoby bliskie spadko
dawcy, 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 za
kresie do tychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłą

,czające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne. 

. § 2. ,Przepisy powyższe ' nie ograniczają uprawnień mał
tonka i innych osób bliskiehspadkodawcy, które wynikają 
z najmu lokali lub ze spółdzielczego ,prawa do lokalu. 

-, Art. 924. Spadek otwiera się z -chwilą śmierci spadk-o
dawcy . 

Art. 925. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwar
'cia spadku. 

A,rt. 926. § 1. Powołanie do spadku wynika z ustawy 
albo z testamentu. 

§ 2. Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku na
stępuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy 
albo gdy żadna z osób, które powołał, 'nie chce lub nie mo
że być spadkobiercą. 

§ 3. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzia
nych, dziedziczenie ustawowe co do części spadku nastę

puje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do lej części 

s padkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które 
powolał do całośc i spadku, nie chce lub nie może być spad-
kobiercą. ' 

Art. 927. § 1. Nie może być spadkobiercą osoba fi'llycz
na, 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 Inoże być spadkobiercą, j eże li urodzi się żywe. 

Art. 928. § 1. Spadkobierca może być uznany przez 
ląd za niegodnego, jeżeli: 

1) dopus cil się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko 
spadkodawcy; " 

2) podstępem lub grożbą nakłon ił spadkodawcę do sp orzą

dże nia lub odwołania testamentu albo w taki sam spo
sób przeszkodził mu w dokonaniu jedne j z tych czyn
nośc i; 

3) umyśl nie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, 
podrobił lub prze robił jego testament albo świadomie 

skorzystał z tes tamentu przez inną osobę podrobionego 
lub przerobionego. 
§ 2. Spadkobierca niego dny zostaje wyłączony od dzie

dziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku. 
Art. 929. Uznania spadkobiercy za niegodnego może 

żądać każdy, kto ma w tym interes . Z. żądaniem takim może 
wystąpić - w ćiąguroku bd dnia; w którym dowie'dział się 
o przyczynie niegodności, nie póżniej jednak niż przed 
upływem lat trzech ,od otwareia spadku. 

Art. 930. § 1. Spadkobierca nie może być uznany za 
niegadnego, jeże li spadkodawr a mu przebaczył. 

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

T Y t u ł II. DZIEDZICZENIE USTAWOWE 

Art. , 931. § 1. W pierwszej kolejnośCi powołan' są 
z ustawy do spa,dku dzieci spadkodawcy oraz jego małżo

nek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część 

/ "" 

przypadająca małżonkowl , nie może 'być mniejsza niż jedna 
czwarta całości spadku. 

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia 
spadku, ud ział spadkowy, który by mu przypadał, przypada 
jego dzieciom w częściaco. równych. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do dalszych zstępnych. 

Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powo-_ 
łani są do spadku z US1JIWy jego małżoriek, rodzice i ro
dzeństwo . 

§ 2. Udział spadkowy małżonka, ' który dziedziczy .w 
zbiegu bącjż Z rodzicami , bądź z rodzeńs twem, bądż z rodzi
cami i rodzeństwem spadkodawcy, wynosi połowę spadku. 

Art. 933. § 1. Udział spadkowy każdego z rod ziców, 
które dziedziczy w zbiegu z ' rocizeilstwemspadkod,awcy, 
wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącżnie dla 
rodziców i rodzeństwa: Pozostałą część dziedziczy rodzeń-
stwo w częściach równych. . ' 

§ 2. , Je że li jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spad
ku, udział spadkowy, który , by mu przypadał, przypada po 
połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy. 

§ 3. Jeżeli do 'spadku powołani są obok małżonka tylko 
rodzice albo tylko, rodzeństwo, dziedziczą on i w częściach 

równych to, co przypada łącznie dla rodzicó w i rodzeństwa. 
Art. 934. Jeże li którekolwiek z rodzeństwa spadkodaw

cy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, 

udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego 
zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, . 
któr~ dotyczą podziału między dalszych zstępnych spad
kodawcy. 

Art. 935. § 1. , W braku zstępnych, rod zicó w, rodzeń

stwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek 
przypada- jego małżonkowi. 

§ 2. W braku zstępnych i ' małżonka s padkodawcy cały 

spadek przypada jego rod zicom, rodzeństwu i zstępnym 
rodzeństwa. ' '. 

§ 3. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych po
wołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada Sk1H
bowi Pańs twa jako spadkobiercy ustawowemu. 

Art. 936. § 1: Przysposóbiony dziedziczy po przyspo- ' 
sabiającym i jego krewnych tak, jak by był dziecki e m przy
sposabiającego, a przysposabiający i jego krew ni dzied ziczą 
po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był ro
dzicem przysposobionego. 

§ 2. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstęp

nych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedzi
czą po nim. 

Art. - 937. Jeźe li skutki przysposobienia polegają wy
łącznie na powstaniu stosunku mi ędzy przysposabiającym 
a przysposobionym, stosuje się przepisy poniższe : 

1) przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym na rów
ni z jego dziećmi, a zstępni przysposobionego dziedz iczą 
po przysposabiającym na tych samych zasadach co dalsi 
zstępni spadkodawcy ; \ ' 

2) przysposobiony i jego zstępni nie dziedziczą po krew
nych przysposabiającego, a 'krewni przysposabiającego 

nie dziedziczą po przysposobionym i jego zstępnych; 
3) redzice przyspoś obion ego nie d ż iedziczą po przys poso

bionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym 
przysposabiający ; poza tym przysposobienie nie narusza 
powołania do dziedziczenia wynikającego z pokre
wieństwa. 

Art. 938~ Dziadk owie spadkodawcy, jeż.eli 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 spadko
biercy nie obciążonego takim obowiązkiem środków , utrzy

mania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego 
udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość 

temu roszczeni'u także w ten '<;posób, żezaphli::( dziadkom 

,,- -
-,~ , 
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spadkodawcy sumępiemęzną, odpowiadającą- wartości jednej 
czwartej , częściswoje,go , udzia.łu sl'ildkowego. , 

Art. 939. § 1. Małżonek dziedziczący z ustawy w zbiegu 
z· innymi spadkobiercami, wyjąwszy zstępnych spadkoddw~ 
cy._ k;tórz;y mieszkali z nim razem w chwili jego Ś\11ierci, lUO
żeżągac ze spadku ponad swój udz'ial spadkowy przedmio
tów, lIrządzeniadomowe o, z ktprychza życia spadkodawcy 
ko.rz:ystał wspólnie z n~lU lub wył~cznie sam. D'O roszczeń 
m'ałżonka z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy 
0 , l:~pisie. 

, • '§ 2. Upr-'Bwnienie , powy-ższe nie przysługuje małżonko
wi, jeżeli wspólne pożycie małżonków ustalo za życia spad-
kodawcy. ', ' 

Ait,94U.§-) . . Ma'!żonek je~t wyłączony , od dziedzicze
ma; j:eielisRadkodawca, wystąpił o rozwód '~ ' je,g'o winy, 
ai~ctańie 'rozwodu by ło' uzasadnione. ,,' ", ' 

.§ 2.Wyłączehh~ rnalżonka od dziedziczenia następuje 
'namo'cy orzeczenia sądu. Wyłączenia , mO,że żądać kaid'y 
z , pozostalyc'h spadkobierców 'ustawowych po~.ołanYch do 
dziep:liczoenia ' w zbi-egu z malżonkiem; termin " do wytocze
nia' powódz1wa wynosi sześć ,miesięcy od dnia, w którym 
s.padkobi'erca dowiedział się o ptwarciu spadku, nie' więcej 

, jednak niż jeden Tok od ot~arcia sp~dku. 

'Ty·tu 'lm. ItOZItZ-ĄDZENIA NA WYPADE-K SMIEltCl 

R o z d-z ia· ł I 

Przepisy ofÓ'lne 

,:.ArŁ ' !Mł. 'Rozrządzić ,majątkiem na wypa-dek śmierci 
można jedynie przez testament. 

'Att. 'gn. 'Testament mote zawierać rozrząd~enia tylko 
Jedn~ spadko-rlawcy. 

ArL '943. Spadkodawca może wkażd-ej chwili oowołać 
"r.a:równ-o cały testam.ent" jak i Jego poszczegĆ)-lne po~tano

wie Hia. 
ArL 944.§L Sporządzić i odwołać testament moie 

tylko 1lS0ba , ma-Jąca pełną zdolność do czynności pFlilwnych. 
§ 2.. Test ·itmeiłŁu' nie można spÓfządzić ani odwalać przez 

, ~dstilwidel·a. 
' ~rL945, §ł. Testament jest nieważny, jeżeli został 

spon,ądzony: 

l) w stanie wy-łączającym św~adome albo swobodne po
wLięcie decyzji i wyrażenie' woli; 

2) pod wpływem bł ędu uzasadniającego przypuszczenie, że 
' gdyby -spadkodawca nie d ziałał pod wpływem błędu, nie 
sporządziłby testamentu tej treści; 

3) pod wpływem groźby. 
§ 2., N/Jnieważność testamentu z powyższych ' przyczyn 

nie moina się powola'Ć po upływie lat trzech od dnia, w 
,któ.rymosob/J mająca w tym interesdowiedziala się o przy
czynile nieważności. a ' w kilżdym razie po ,ypływie lat dzie
SIęciu od otwarcia spadku. 

AI:1- ~46. (Xiwolanie testame1):~~ , może nastąpić ~ądż w 
ten .sposób, żesp~.dkoda~c_a spor,z,ądzi , nowy tes~aIllent, b.gdź 
tell ,w ten s.pą,sób " że w , Złrn.i~,r,ze odwola,nill testament znisz
cI'}'hlbpozbawi . go cech, . o,,," f~ól:yc:h -ząleży jego ważą ość, 
łlq.d:iwreszc'ie w ten sposóp"te dokona w t es tamencie zmian, 

,~których wynik~ woJa odwołania lego po.stanowień. 
ArL 94.7. Jeżeli spadkodawca sporządził nowy lesia

m~ n1elawaczając w ' nim., że. poprzedni od wołu je, 1Jlega~ 
ją odwołaniu ty lko le pOitanowienla poprzedniego test a-
1tL!!JJIt1D,., k1órych nie można pogodzić z treśd~ nowego testa
ment'1l.. 

AlI.. 8ł8. § L TestameIlt , należy tak tłumaczyć, ażeby 
rapew11l:~ możliwie najpelnleJsze ulzeczywiitnienie. woli 
''p&dkoaaw-cy. 

§ 2. J eżeli testament może być tłumaczony rozma:ici.e:, 
naJeży przyJąć taką- wykładnię, która po·r.wala utrzymać rO:I:;

rz ądzenia sl-ladkodaw,cy w mocy . i nada·ć im ' rozsądną tre~. 

Rozdział II 

Forma toeStaounhl , 

,Testam~ty ,zw-ykle 

AIL 949.§1. Spadkodawca może sporządzić tes~amet\t 
w ten .sposób, że napisze go w całoś€i pismem ręcznym~ pOd
pisze i apatrą datą. 

§ 2. Jednak±e blak daty nie' podąga zoa s.obą niewaŻ1la
ści tę, s:tall1l~n,t\l, w.raS'll,aręczne.go, . jeżeli , nie,· wywołuje: w: 'ł.tpl'i·

wości co do zdo~nos"S= i s-padkodawcydol sporz-ądi7:enia ~esta

mentu, co 'do treśd ' testameafu łub C()' dowza:)emneg;o. .sto-
sunku kirku te-slarnentów. ' 

Art. 950-. Testament moż,e być sporżąclzony ' w' fOrinie 
aktu notarialnego, 

Arl !}Sł. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament 
także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświad
czy swą ostatnią wolę ustnie wobec pr z-ewodn.iczącegollib 

innego stale urzędlljąC~gó członka prezydiumgr('}maclzkiej 
rady narodowe j" miejskiej (dzielnicowej) rady narodowBj 
lub fa'dy narodowej osiedla albo wobec sekretarza g,romadz~ 
kiego (miejskieg'o, osiedla). 

§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokoLe 
z podaniem daty ' jego sporządzenia. Protokół odczytujesią, 

spadkodawcy w obecności świadków. Protokół' powinien' być 
> podpisany prze'z spadkodawcę, przez osol!>ę, wobec której , 
woła, został-a oświadczona, oraz pr?-ez świądków. Jereli 
spadkoda wca nie może podpisać protokołu, na,leży to zallla~ ' 

czyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. 
§ J. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić te

,stame'ntu w spos~b przewidzi,any w artykule, n iniejszym. 

. Testamenty szcze,ól'ne 

Art. 952. §, 1. Jeże li istnieje obawa rychlej śmierci spad
kodawcy albo jeże li wskutek szczególnych okoliczności za
chowanie 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 spi
sze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego 
złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadcienia oraz miej
sca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą ,spadko- , 

. da wca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. -
§ 3. W wypttdku gdy treść testamentu· ustnegoriie zo

stała w powyższy sposób stwierdzona, ' można ją w ciągu 
sześciu , miesięcy od dnia otwarcia s'padk,li stwierdzić prze1: 
zgbdnezeznariia ·świadk6w złożone przedsltd'ein: Jeżeli 'pl'ie
słuchanie jednego ze świadków nie Jest moźliwe hIb napoty-

' ka trudne do prze'zwydężeni-a przesi1<.ody, sąd 'moŹ'e poprze
,tać ' na zg oltn'ycn zeznaMich dw6cn świlfdków: ' 

Art. 95-3. Podczas podrÓ±y na polskim statku morskJm 
lub powietrznym mozna sporzqdzi't testlfinent przed dowódcl\ 
statku tub Jego zast~pC'q w ten sposób) i-e spadkodawca 
oświadcza swą wo.!ę dowódcy IItatku lub jego ZlfstępCy w 
obecności dwóch świadków; dowódca statku lub Jego zastęp
ca spisuje wolę spadkodawcy, podajqc datę jej apl!lan j(l, 
1 pismo to w oQecnoścl świadków odczytuJe sp'lldkodawcy, 

-po czym pismo ' podpls'ujq gpadkoda wca, świadkowie ' oraz. 
do wódcu .tatku lub jego Z6slę,pca: Je,zell .plIdkodawca nie 

/ . 



I 

'- + j 

, Dzi~nnlk Ustaw Nr 16 ,~j81 ·' Poż. :~93 

lilOie podpisać pisma, należy w piśrnie 'podaćprzyc;zynę -bra
ku , podpisu spadkodawcy. Jezeli zachowanie teJ formy nie 
jest możliwe, można sporządzić testament ustny. 

Art. , 954. Szczególną formę testamentów wojskowych 
· określi rozporządzen ie Ministra Obr~ny Narodowej wydane 
w porozumien.iu z Ministrem Sprawiedliwości. 

Art. 955. Testament szczególny tra.ci moc z upływem 
sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały 
niezachowanie formy testamentu zwykłego, ' chyba że spad
lwdawca zmarł przed upływem tego terminu. Bieg terminu 
ulega zawieszeniu przez czas, w ciągu którego spadkodawca 

· ni;e ma możności sporządzenia testamentu zwykłego. 

o d .d z I a ł 3 

Prz~plsy wspólne· ella 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 /spadkodaw@ sporzą

dza testament; 
,, 5) s_~ a iany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe 

zeznania. -

Art. 957. § 1. Nie może być świadkiem przy sporządza
niu t estamentu osoba, dla której w testamencie została prle
widziana jakako'lwiek korzyść. ńie mogą być również świad
:kami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierw
szego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w 
stosunku przysposobienia. 

§ 2. J eże li świadkiem była jedna z osób wymienionych 
w paragrafie poprzedzającym, nfeważne jest tylko postano
wienie, które przysparza korzyści -te j osobie, jej małżonkowi. 
krewnym lub powinowatyJ;l1 pierwszego lub drugiego stopnia 
albo ' osobie pozosta'jącej z nią w stosunku przysposobienia. 

· Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, . 
że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporzą

dziłby.' testamentu danej treśc i , nieważny jest ca ły testament. 
Art. 958. T estament sporządzony z naruszenipll 'przepi

sów rozdziału niniejszego jest nieważny, chyba że przepi
sy te stanowią inaczej. 

D z I a ł II. POWOLANtE 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 CZęSCl spadku kilku spadkQbierców, nie okreś la

' jąc ich udziałów spadkowych, dziedziczą oni w częściach 
równych. 

Art. 961. Je'żeli 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 spadko
biercę powołan.ego ,do całego spadku., Jeżeli takie rozrzą
.dzenie testa~entowe ' zostało dokonane na rzecz kilku osób, 
osoby te poczytuje się ·w razie wątpliwOŚGi za powołane do 
całego spadku w częściach ułamkowych _ odpowiadających 
st9sunkowi wartoś,ci przeznaczonych im I?rzedmiQtów. 

Art. 962. Zastrze,żenie warunku lub terminu, uczynione 
:przy powołaniu spadkobiercy testamentowego, uważane jest 
' za nie istniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z oko
liczności wy n Ac'a, że bez takiego żastrzeżenia spadkobierca 
nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nie
ważne. Przepisów tych nie stosuje się, jeżeli ziszczenie się 
lub nieziszczenie się warunku albo nadejście terminu nastą
piło przed otwarciem spadku. 

Art. 963: Można' po,wołać , spadkobiercę testamentowego 
na · wypadeJr., gdyby inna osoba powołana " jako spadkóbierca . 
ustawowy lub testamentowy nie chciała.. lub 'nie mogła być 
śpadkobiercą Jpodstawienie). 

. Art. 964. Postanowienie testamentu, przez które spadko
-dawca zobowiązuje spadkobiercę ' do zachowania nabytego 
spadku i do pozostawienia go innej osobie, ma tylko ten 
skutek,że ta inna osoba jest powQłana . do spadku na wy
padek, gdyby spadkobierca nie chciał iub nie mógł być 
spadkobiercą. Jeżeli jednak z treści : testamentu lub' z oko
liczności wynika, iż spadkobierca bez takiego ograniczenia 
nie byłby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne. 

Art. 965. J~żeli spadkodawca powolałkilku spadkobier
ców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może 

.bYć spadkobiercą, przeznadony dla niego uc;lział, i,';' braku' . 
odmiennej woli spadkodawqi, przypada pozostałyms'pa d

' kobiercom testamentowym , w stosul!ku do przypadających 
im ' udziałów (przyrost). '., 0<, ,'c' 

,Arl: 966. Gdy na mocy testameńtu spadek .'. przypadł 
spadkobiercy nie obciążonemu ustawowym obowiązkiem ali
mentacyjnym względem dzia<!ków spadkodawcy, dziadkowie, 
j eżeli znajdują się w niedostatku i nie mogą otrzymać śr()d, 
ków utrzymania od osób, na których ćiąży ustawowy obo- . 
wiązek alimentacy jny, mogą żądać od spadkobiercy środ

ków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do war;' 
tości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić 
zadość temu roszc zeniu tak7,e w ten sposób, że zapłaci dziad- ' 
kom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości 
jednej czw~rtej części swego udziału spadkowego. 

Art. 967. § l. Jeżeli osoba powołańa jako spadkobierca 
testamentowy nie chce lub nie może być ' spadkobierr. ąy 

spadkobierca usta wowy, któremu przypadł przezna!;zony dla 
tej ' osoby udział spadkowy, obowiązany jest, w braku ód
miennej woli spadkodawcy, wykonać obciążające tę osobę 

zapisy, polecenia i inne rozrządzenia spadkodawcy. 
§ 2. Przepis powyższy stosuje , się odpowiednio dq, sp~d

kobiercy podstawionego oraz do spadkobiercy, ' któremu przy
'pada udział spadkowy z tytułu przyrostu. 

D z i a I III. ~APIS I POLECEŃIE 

Art. 968. § l. Spadkodawca może przez· rozrządzenie 
testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego Jub te
stamentowego do spełnienia określonego świadczenia ]ila
jątkowego na rzecz ,?znacz.onej osoby (zapis). 
, § ,2. Spadkodawca może obciążyć zapisem także zapiso-
biercę (dalszy zapis). 

Art. 969. Przyjęcie zapisu przez jednostkę organizacyjną 
niepańslwową wyma.ga zezwolenia organu państwowego 

oznaczonego w rozpo~ządzeniu Rady Ministrów; _, 
Art. 970. W braku odmiennej woli spadkodawcyzapiso

bierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogło
szeniu testamentu. Jednakże zapisobierca obciążony dalszym 
zapisem może powstrzymać się t. jego wyk.onaniem aż do 
chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę. 

Art. 971. J e±eli spadek przypada kilku spadkobiercom, 
zapis obćiąża iCh ' w stosunku do wielkości ich' udziałów 
spadkowych, chyba że śpadkodawca postanowił inaciej. 
Przepis ten stosuje się odpowie dnio do dalszego zapisu. 
. Art. 972. Przepisy o powołaniu spadkobie rcy, o zdolno
ści do dziedziczenia r o niegodności stosuje się odpowiednio 
do zapisów. 

Art. 973. 'Je że li osoba, na której rzecz został uczyniony _ 
zapis, ni e chce lub nie może być zapisobie rcą, obciążony za
pisem zostaje zwolniony od obowiązku jego ' wykonania, po
winien jednak w braku odmiennej woli spadkodawcy wyko
nać dalsze zapisy. 

Art. 974. Zapisobierca obciążony obowiązk.!~m , wykona
nia dals zego zapisu może zwolnić · się od tego obowiązku 

, ' 
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także', w ten sposób, że dokona b~zpłatnie ,na -rzecz dalszego . 
, "zapisobiercy przenie'sienia ' praw ottzymany<::h z ~WtuiU:zapi-

su 'albo pri e le\vu roszczenia o jego wykonanie. ".' , 

, ..... ~ , ~rt. 97,S: Z apis mpże' być uczyni~ny: pod wą~unkiem lub 
" ~z zastrzezenie;il terminu. '. , . 

.. ..;, Arf. 976. W braku, odmiennej woH spadkodaJVcy zapis 
rz'eczyoznaczonę'j cO, do tożsamości jest bezskutecZrty, jeżeli 
rzecz za piśana nie należy; do spadku w chwili jego ' ot1varcia 
albo jeżeii ' spadk8da wca był w chwili swej , śmierCi ' zobo-

" ~iążany~ do zbycia tej rzeczy. . . 
. :~rt. ' 9~7. J~żeWprź~d~'Iiote;n zapisu lest rzecz oZI1aczona 

- co do tożsamości, do roszczeń ' zapisobiercy o wynagrodzeriie 
za ~()rzystapie z T'zeczy, Q zwrot po:~ytkó~ lub o i~pł,atę, ~ch 
wartości, ,. jak . ,równitiż . do. roszczeń , obciąż<,pego ' zapise~ 
o zwrot nakład6w' na rzecz. s(osuje sięoctpow-ie'dnio' przepisy 

' 0 roszcZenia'ch - między właśCicielelil ' li ' sinrioistnyni ' posiada: , 
CZem rzeqzy. , 

:Ą{t" 918~ Jeżeli przed:~iotem zapisu ,jest r,zecz. o~u.acz~
na co ' do , tOŻS1;łillO Ści, , obciążony zapisem ponosi względem 
' zapiso'blercy . od:powiedzialność Z~ ' wady rzeczy jak ' dar

;'. ," czyńca; ' 
Art. 979. Jeżeli przedmiotem zapisu są, rzec,zy ozn'aCzone 

y tylko co do g'atunku, obcią'żony powinien świadczyć rzeczy 
śr.edriej jakości, uwzględniając pr,zy tym pocrzepy zapiso
biercy.' 

" Art. 980. Jeżeli prze,dmiotem ·zapisu są rzeczy oznaczone ' 
, ~ylko co do g,atunku; ' ąo " odpowiedzialności obciążonego 
. względ'em zapisObiercy . za wady fizyczne i prawne -rzeczy 

"" ~ Istosuje się ' odpo-wiednio. przepisy·. o rękojmi pLZy sprzedaży. 

J ednakie zapisobierca może żądać ,od obci.ążoneg,o zapisem 
tylko odszkodowania za nienależyte wykonanie zapisu albo 

c dostarczenia zamiast r~eczy wadliwych rzeczy takiego sa-
mego gatunku' wołnyc od wad oraz naprawieni,a szkody 
wynikłej zopóżnienia, . . 

. Art.9Bl. . Roszczenie z tytułu zapisu ' przedawnia się 
,z upływem ,lat pięciu od ' dnia wymaga'lności zapisu. 

, Art .. 982. Spadkodawc~ '1poże w testam'encie włożyć na 
spadkobiercę lub .na ~llpisobi~rcę obowiilzek " oznączone,go 

:.~ działania lub zaniech,ania, ' nie c;zyniąc nikogo wierzycielem , 
(polecenie). ' , . . .. . . 

A t. 98~. > ZapiSObierca obcjążotiy ~pol~ceniem może po
wstrzymać., się z jego .wYkonaniem aż do . chwili. wykonania 
zaRisu priez spadkobierc;ę. Przepis ten stosuje się odpowied
nio ' w :wypadku, gdy polecenie obciąża dalszego zapisobiercę. 

. 'Art98( Je~elioso,ba, nalctćirej rzecz został uczyniony 
zapis z obQwią7:kiem wykorrania polecenia, ' nie chce lub. nie 
może być zapisobiercą, spadkobierca zwolniony od , obowiąz
ku wykonania zapisu ' powinien w braku odmIennej woli 

. spadko?a'.Vcy . pofecenie wykonać. Przepis ten stosuje si'ę 
odpowie_dnio w , wypadku, gdy polecenie obdąża dalszego za-
pisobieT,cę: . , 

Art. 985: Wykonania polecenia mo.że żądać każdy ze 
spadkobierców, jak również ,wykonawca ' testamentu, chyba 
że pólecenieńla ~yłącznie na celu kor.zyśćobciążsmego po

. leceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społecz
; ny, wykonilnia polecenia może żądać , także 'właściwy organ 
państwowy. . " . " 

D z I a ł IV. WYKONAWCA . TESTAMENTU 

Att. '986. §. 1. Spadkodawca nioże w testamenCie powo
łać' wykonawcę .te~aineritu. 

§ 2. Nie może być', wykonawcą testamEmtu, kto nie ma 
peJnej z,dolności ~o czynnosci prawnych . . 

. 'Art. 987.J eżeli osob~ powolaha jako wykonawca te
stamentu ' nie chce tego opowiązkuprzyjąć, powinna złożyć 
pdpo\viednie oświadcżen}e przed sądem . . 

Ą.r~. 986. §, l. ' Jeżęlis padk'9Q.awca nie postił!1o~ił 'ina
czej" wykon~wc,ą ~e~talIl~nh! ppwiIli.en zarządza~ mąjątk~~qi . 

'j 

" 

spadkowym, spłacić długi spadkowe, ' w szczególności ' wyko
na( żapis'y i polecenia, ' a ' następnie ' wydać spadkoi)'ler-coIn 
majątek spadkowy zgodnie z wolą spadkodawcy ·j z uśta·&ą. 

§2. Wykonawca testamentu ropże pozywać i byc po'; 
zywan'y ' w sprawach wynikająty,h i zarządii ' spadkiem~ Mo- , "~'o 
że również pozywać w sprawach ' o prawa pależące do spad- '.-" 
ku i być pozyWany w' s.prawach ó długi. spadkowe.: 

Art. 989. §1. Do wzajemnych roszczeń międ'ży spadko
biercą a wykonawią testamentu ' wyaikającyc;h ze .spra wo- : U 
~ania zarządu ,spadkiem stosuje się odpowiednio przepisy ';' 
o zleceniu ,za . wynagr,odz.eniem. ' . . . ... , . 

, § 2. Koszty zartądu majątkiem spadkowym oraz wYl1a~ 
grodzenie wykonawcy testamentu należąd~ długów spad:' 
kowych. . .. , .... 

' Art. 990'. Z waż,nych " powodów sąd może z,wolnić wy- '. 
konawcę ,t~stamentu. " . 

Ty t u ł IV. ZACHOWEK '. ,~ 

Art. 991 : ' § 1. Zstępnym, ' małżonkowI. orąz r.odzie'Om .;' 
spadkodawcy, którzy byliby pQwolani do spadku z ustaw,y:. 
nal.eząsię , jeżeli uprawniony jest . trwale niezdoIny 'do pra-
cy albo jeżeli ' zstępny uprawnip'ny' jest małoletni ' - dwie 
trzecie wartości ud?-ialu spadkowego, który by mu przypa
dał . przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypad-
kach . - połowa . wartoś.ci tego udziału (zachowek). -, 

§: 2. Jeżeli uprawniony nie otrzyma'ł riależnego mu 'za
chowku bądż .wpostaci uczynione j przez spadkodawcę da
rowizny, bądz w postaci powołania do spadku; bądź w po
staci . zapisu, przysługuje mu -przeciwko spadkobiercy TOSZ-

, czenfe o zapłatę sUlł1Y pieniężnej potrzebnej do , pokrycia 
zachowku albo do jego uzupełnienia. 

Art. 992. Przy ustalaniu ud.ziału sl,ladkowego stanowią- " 

cego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także 
spadkobierców niegodnych oraz spadlwbierców, którzy spa
dek odrZucili, natomiast pie uwzględnia się spadkohlerców~ 
ktÓrzy zrzekli się dzied,ziczenia albo zostali . wydziedziczenŁ 

Art ' 993. Przy oblicżaniu zachowku' nje uwiględ~ia si, 
zapisów i poleceń, natomiast doHcża się do spadku, stosow- . , 
nie ' do. przepisów poniższych,:ąa'rowizny ,'uczynione' · .p~zez"·' 
spadkodawcę. . ., . ' .,.-. .. " 

, Art. 994 . . § L Przy obiic~ani11 zac.hqwku, 'ni~ ,dolicza si. ~'( 
do spadku drobnych .darowizn, zwyczaj.owo . w danych stosun- . 
kach przy jętyCh, ani dokonanych 'przed w.ięcej niż dziesi'ę
cil.) laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz 
osób nh będących spadkObiercami albo upr~wnionymi do za-
chowk~ , 

§ 2. Przy oQliczaniu zachowku nal~żnego z'stępnemu nie ' 
dolicza . s4ę d'o spadku ' darowizn uczynionych przez spadko
dawcę _ w czasie, kiedy nie miał zstępnych . . Nie dotyczy to 
jednakwypad·ku, gdy darowizna zostala_ uczyniona na mniej 
niż trzysta 'dni przed urodzeniem się zstępnego: . 

§ 3. Przy ' obliczaniu zachowku naieżnego małżoilkowi 
nie dolicza się do spadku darowizn, które ' spadkodawca 
uczynił przed zawarciem z nim małżeń,sfwa" 

Art. 995. Wartośc przedmiotu darowizny obliczash, 
według stanu z chwiii jej dokonania .. ~ wed!.llg, ceh zchwill .· 
otwarcia' spadk\.(, . , . " 

Art. 996. Darowiznę uc;zynioną . przez spadkodawcę 
uprawn ionemu do , zachowku zalicza się · na na1eżny mu za
chowek . . JeżeJi uprawnionym doz;achowku je~t dalszy zS,tęp-' 
n):' spadkodawcy, zalicza się na !lClleżny IpU zacho~e.k.takża 
darowiznę uq:ynioną. przez spa.dkodawcę w-stępn~:mu ;upraw~ 
nionego. ,.,. 

Ą,rt.' 997. Jeżeli uprawnionym do zachowku je,st zstęP.IfY :,· 
spadkodawcy, zalicza. się ' na należny , muzacllowek- ponie,,:' ,: 
sione prze.z . spadkodawcę kb'szŁy wychowania oraz wyks,ztą ł~ , 
.Cenia ogói.negó ,j .zawodowegp" o ile koszty ., te przekraczaj" . 
przeciętną miar~ . przyjętą \\T ,danyni~rodowis)Hl! , 
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ArL998. ,. § L Jeżeli u·prawniony do zachowku jest po
wołany do dziedzicżenia, po'nosi. on odpowiedzialność za za
pisy i ,polecenia tylkO do wysokości nadwyżki przekraczają
cej wartość udziału spadkowęgo, . który stanowi podstawę 

do obliczenia należnego upra wnionemu zachov,:ku. 
§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wy

padku, gdy zapis na rzecz uprawnionego do zachowku zo
stał obciążony dalszym zapisem lub poleceniem albo uczy
niony pod warunkiem lub z zastrzeżenIem terminu. 

Art. 999. Jeżeli spadkobierca obowiązany do zaplaty 
zachowku jest sam uprawniony do. zachowku, jego odpowie
dzialnośĆ ogra nicza się ty lko / do wysokości nad wyżki pr~ J -

kraczającej jego własny zachowek. , ' 
Art. 1QOQ. L l .. , Jeżeli uprawniony n~e ' może .otrzymać 

oą . spadkobiercy '· należnego mu zachowku, może on żądać 
od osobYz' która otrzymała od spadkodawcy darowiznę doli
czoną do spadku, sU;lny., pieniężnej potrf'.ebn.ej do . '1 zupełnie

nia 7.achowku. Jedriakze~bdarowany jest obowiązany do 
zapłaty powyzszej sumy tylko w granicach wzbogacenia bę
dącego skutkiem dar,owizny. 

. § 2. Jezeli ' óbdarowany sa'm jest uprawniony <!..9 za-' 
chowku, ponosi on odpowied;ialność względem innych 
upraw~ionych do zachOWkU tylko do wysokości nadwyzki 
przekraczającej jego własny zachowek. 

§ 3. Obdarowany moze zwolnić się od obowiązku ,za
płaty sumy potrzebnej do uzupełnienia zachowku przez wy

, danie p.fzedmiotu darowizny. 
. Art. 1001, Spośród kilku obdarowanych obdarowany 

wcześniej ponosi odpowiedzialność stosownie do prze pisów 
artykułu poprzedzającego ty lko wtedy, gdy .upra·wniony- do 
zachowku nie moze uzyskać uzupełnienia zachowku od oso
by, która została obdarowana pózniej. 

Att. 1002. Roszczenie z tytułu z.:chowku prze:::r.odzi na 
spadkobiercę osoby uprawni0r:ej do zachowku tylko wtedy, 
gdy spadkobierca ten należy do osób uprawnionych do za
chowku po pierwszym spadkvdawcy . 

. Art. f 003. Spadkobiercy óbowiązani do zaspokojenia 
roszczenia z tytułu zachowku mogą ządać stosunkowego 
zlimiejszepia zapisów i poleceń. . 

Art. 1004. § 1. Zmniejsze.lie zapisów i poleceń nastę

puje w stosunku do ich warto.ści, chyba ze z treści testa
mentu wynika. odmienna wola spadkoda wcy. 

§ 2. W ra zie zmniejszenia zapisu obciązonego dalszym 
zapisem lub poleceniem, dalszy zapis lub · polecenie podlega 
stosunkowemu zmniejszeniu. 

Art. '005. § 1. Jezeli spadkobierca obowiązany do za
spokojenia roszczenia z tytułu zachowku sam jest uprawnio
ny do zachowku, moze on ządać "Zmniejszenia zapisów i po
leceń w takim , stopniu, azeby pozostał mu jego własny za
chowek. 

§ 2, Jezeli zapisobierca sam je~t uprawniony do Zach.ow
ku, zapis uczyniony na jego rzecz p"Odlega zmniejszeniu tyl
ko do wysokości nadwyzki przekraczającej jego własny za
chowek. 

Art. 1006. Jezeli zmniejszeniu podlega zapis, którego 
przedmibt nie da się podzielić bez istotnej zmiany lub bez 
znacznego zmme jszenia wartości, za pisobierca IItoze ządać 

całkowitego wykonania zapisu, uiszczając odpowiednią su
mę pienięzną· 

Art. 1007. § 1. Roszczenia- uprawniónego z tytułu za
chowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapi
sów i poleceń przedawniają się i upływem lat trzech, od 
ogłoszenia )estamentu. 

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzu
pełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy 
darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwar
cia spadku. 

Art. 1008. SpadkOdawca moze w testamencie pozbawić 
zstępnych! małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), 
jeżeli uprawniony do zachowku: 

1) wbrew woli spądkodawcy postępuje uporczywie w spo
sób sprzeczny z zasadami współżycia społecznegol 

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

3) uporczywie nie dopełnia względem spadkoda wcy obo
wiązków rodzinnych. 
Art. 1009. Przyczyna wydziedziczenia uprawnionego do 

zachowku powinna wynikać z treści testamentu. 
Art. 1010. § 1. Spadkodawca nie moze wydziedziczyć 

uprawnionego do zachowku, je żeli mu przebaczył. 

§ 2, Jeżeli w chwili prze.baczenia spadkodawca nie miał 
zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest sku
teczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem. 

Art. 1011. Zstępni wyd-r.iedziczonego zstępnego są upra w
nien! d() zachowku, chóciażby przeźył on spadkodawcę. ' 

. Tytuł V. PRZYJĘCIE I ODRZUCENIE SPADKU 

Art. 1012. Spadkobierca może bądż przyjąć spadek beż 
ograniczenia odpowiedzialności za długi . (przyjęcie proste), 
bądż ' przyjąć spadek z ograniczeniem ~ tej odpowiedzialności 
(przy Jęcie z dobrodzie'jstwem in wentarza). bądż tez spadek 
odrzucić. 

Art. 1013. Przyjęcie spadku przez jednostkę organizacyj
ną niepaństwową wymaga zezwo lenia organu pallstwowego 
oznaczonego w rozporządzeniu Rady Min istrów. . 

Art. 1014. § 1. Przyjęcie lub odrzucenie udziału spad
kowego przypadającego spadkobiercy z tytułu podsta wienia 
moze nastąpić niezalei.nie od przyjęcia lub odrzucenia udzia
łu spadkowego, który temu spadkobiercy przy pada z inne
go ty\u!u. 

§ '2. Spadkobierca moze odrzucić tidział spadkowy przy
padający mu z tytułu przyrostu, a przy jąć udz.iał przypada-
jący mu jako spadkobiercy powołanemu. , 

§ 3. Poza . wypadkami przewidzianymi w piuągrafach 
poprzedzających spadkobierca nie moze spadku częściowo 

przyjąć, a częściowo odrzucić . 
Art. 1015. § 1. Oświadczenie o ' przyjęciu lub o odrzu

ceniu spadku moze byĆ złozone w ciągu sześciu miesięcy od 
dnia, w kt6rym spadkobierca dowiedział się o tytule swego 
powołania. 

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyzszym ter
minie Jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku.~ 'J ed
nakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdol
ności do czynności prawnych albo ósoba , GO do której istnie
je podstawa do je j całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo 
osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie 
jest jednoznaczny z przyjęc;iem spadku z dobrodzi e jstwem 
inwentarza. 

Art. 1016. jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek 
z dolirodziejstwem inwentarz.a, uważa się, ze także spadko
biercy, którzy nie złożyli w~ terminie ż-ildnego oświadczenia, 

przyjęli spadek z dobrodziejstwem iriwentarza. 
Art. 1017. Jeżeli przed upływem terminu do złozenia 

oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku spadko
bierca zmarł nie zł0żywszy tll"kLego ośw i adczenia, oświadcze

nie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone 
przez jego spadkobierców. Termin do złożenia tego oświad
czeni-a nie moze się skońCzyć wcześniej anizeli termin do 
złozenia oświadczenia co do spadku po zmarłym ..spadko
biercy. 

Art. 1018. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzu
ceniu spadku złozone pod warunkieńl lub z . zastrzeżenie~ 
terminu jest niewazne. 

§ 2. Oświadczenie o przyjęciu lub o oc1rzticęniu spadku 
nie, może być odwołane, 

, § 3. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku 
· składa się przed sądem lub w państwowym biurze notarial
nym. Mozna je złozyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzę
dowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złozenią oświad
czenia o przyjęciu lub o' odrZliceniu spadku ~ owinnobyć pi
semne z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Art. 1019. §. 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu· lub o od
rzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub 
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groź,by, sLosuje się prze'pisy o wadach oświadczenia woli 
z następującymi zmiamami: 

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia po
winno nastąpić przed sądem; 

2) spądkobierca powinien jednocześnie oświa-dczyć, . czy 
i Jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. 

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groiby 
nie złożył żadnego o~władczenj.a w terminie, mo·że w po
wyższy sposób uchyHć się od skutków prawnych n,iezacho
wania terminu. 

§ 3. UchYle nie się od, skutków pora,wnych o·swi<Hkzenia 
o przyjęciu łub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia 
prze? sąd. 

Art. 1020~ Spadkolrierca, który spadek odrzucił, zostaje 
wyłączony o~ dziedziczenia·, tak· Ja:kby n ' e. 'dożył otwarcia 
spadku. 

Art. Ul21. Jeżeli spadk0bi~rca. z:arządzaJ spadkiem, a po
. ·tem go· oorzlfcił,(to stosunków między nim a spad'kobi'e'IC'a

mi, kh')rźy-zamiast niego d.0'szli do, spadku, stosuj.esi~ odpo
wiednio. przepisy 9 prowadzeniu cudzych spraw bez. zlecenia. 

Art. 1022. Spadkobierca powołany do spadku zarówno 
z mocy testamentu, jilk i z mocy ustawy może spadek 0orzu
ck Jako spadk0'bierca testarnentowy, . ~ przyjąć spadek ja·ko 
spadkobierca ustawowy. 

Art. 1023. § 1. . Ska·rb Państwa nie może odrzucić spad
k u, który mtł przypadł z mocy ustawy. 

§ 2. Skarb Państwa' nie skłat,}a oświadczeńia o przyję
ciu spa,dku, ił spadek uwaźa się za przyjęty z dohrodziej-
stwem inwentarza . ' . , 

Arf. 1tl24. § r. Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z po
krzywdzeniem wierzycieli, k<łżdy z wierzycieli, którego wie
rzytelność istniała w chwiIi odrzucenia $padku, może żądać , 

ażeby odrzucenie 'spadku zostało uznane za bezskuteczne w 
stosunku do niego wedł.ug przepisów o ochronie wierzycieli 
w razie niewypłacalności dłużnika. 

§ 2. UznanIa odrzucenia spadku za bezskuteczne można 
żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia w tacto
mości o odrzuceniu s.padku, lecz nie póżniej niż przed upły
wem trzech lat od odrzucenia spadku. 

l' Y t tri VI. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU 
ł OCłmONA SP AlDKOBIERCY 

. Art. 1025.§ 1. Sąd na wniosek osoby mającej w ty m 
interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. 

§ 2. Domniemywa się, że osoba, która .uzyskała stwier
dzenie nabycia spa·dku, jest spadkobiercą. 

Art. 1026. Stwierdzenie nabycia spadku nie moze nastą

pić przed upływem . sześciu miesięcy od otwarcia Sbladku, 
chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświad-

-czenia o przyjęciu. lub o 'odrzuceniu spadku. I 

Art. 1021. Względem osoby trzeciej, która - nie rości 
sobie praw do spadku z tytułu dziedziczenia, spadkobferca 
może udowodnić swe prawa wynikające z dziedziczenia ty l
ko stwierdzeniem nabycia spadku. 

Art. 1028. J e'zeli ten, kto uzyskał stwierdzenie nabycia 
spad.l~.u,lecz spadkobiercą nie jest, rozporządza praweIlJ na
leżącym do spadku na rzecz osoby trzeciej, os'oba., na której. 
rzecz rozporządzenie . następu'je, nabywa prawo lub zostaje 
zwolniona od obowiązku, chyba że działa w złej wierze, 

Art. 1029. § 1, Spadkobierca może żą.dać, ażeby osoba, 
która włada spadkiem jako spadkobierca, lecz' spadkobiercą 
nie jest, wydała, mu spadek. To samo dotyczy poszczegól
nych przecliniotow należących do ~padku. 

§ 2. Do roszczeń śpadkobiercy o wynagrodzenie za ko
rzysta'nie z przedmiotów należących do spadku, o zwrot po- . 
żytków lub o zapłatę ich wartośd, Ja,k rQwuież o . naprawie
nie ' szkody z powodu. zużycia, p,ogo>fSzenia \.ub utraty ty ch 
prżedmiotów .· ora~ do FOszqeń przeciwko spa.dkobiercy 
o zwrot nakładów stosuj.e się odpowiednio puepisy o rosz
c7;eniach ~ mię-d zy wtok.id el,em Ci samoistnym posiadaczem 
!:Leczy. 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wy
- paclku, gdy żąda wydania swego mająfkIJ osoba" co do któ~ 
rej zostało uchylone orzeczenie o uznaniu. jej za zmarfą. 

T y i n I VII. ODPOWIEDZIALNOSC ZA DŁUGI SPADKOWB 

Art. ł031}. Do chwili przyjęcia. spadku spadkobierca po
nosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze s pa'clku. 
Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za ta 
długi z calego swego majątku. 

Art. 1031. § 1. W razie proste.go przyjęcia spadku spad
kobieTca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez, 
ograniczenia. 

§ 2. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwen
tarza spa,dkobierca pónosi odpowiedzliTlność' za; . długi s i):a(t~ 
kowe tylko do wartości ustaloneg.o w inwenta;zu stanu czyn~ 
neg.o spadku. Powyższe- ogra'1iczertie . odpowiedziarnó ~ci o~f-" 

pa'dił, ~ Jeżeli spadkobfęrca podstępnie' n ie podał deJ inwen
tarza przedmiotów należących do spadku albo podllł do in/ 
wen tarza nie istniejące długi. 

Art. 103"2. § 1. Je'żeJf spadko'bierca, który przyjął spa~ 

dek z dobrodziejslwem inwentarza, spIacil niektóre dfugC 
spadkowe nie wiedząc o istnIenru innych długów , ponosi ,on 
odpowiedziaI.ność za nie spiacone cHugi tylko do wy sotcd
ści róźnicy między wartością ustaJonego w inwentarzu St<ł,~ 
nu czynnego , spadku a wartością świadczeń spe fnionydl ' 
na zaspokojenie ' długów, 'które spłacił. 

§ 2. J ezeIi spadkobierca, który przyjął spadek z dcibfO~ 
dziejs.twem inwen'tllrza, spłacając niektóre dIu,gi sp-a'dkowa' 
wied:ział o istnieniu innych długów ' spa'dkowych" ponosi on 
odpowiedzialność za te dIugi ponad wartość stanu czyn11eg,o 
spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby 
obowiązany je zaspokoić , gdyby spłacaJ naTeiycie wszysEkis 

. długi spadk,.owe. 
Art. 1033. OdpQw[edzialność spadkobiercy z tytufu za

pisów i poleceń ' ogranicza się zawszę do wa:rtości sUm u 
czynnego. s ,Jadku. 

Art. 1034. § L Do chwili działu spadku spadkobiercy 
ponoszą soiidarną odpowiedzialność za długi sp'acTkowe. J e'
żeli jeden ze spacfkobie'rców spełnił ś'wiadczenie, może n il 

żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częśda d'l " 
które odpowiadają wielkości ich udziałów. 

§ 2, Od. chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą. od
pow Le d iialność za dłu g i spadkowe w stosunku do wiefkoścf 
udziałów. 

T Y t u I VIII. WSPOLNOSĆ MAJĄ'fJUI S.Pt'\DKOnEGO 
I DZIAŁ S.,ADK U 

Art. 1035. Jeże lf spadek i:lrzypada kilku spadkobicrcL;m, 
do wspólności majątku spadkowego oraz do dziaf.u spadku 
stosuje się odpow iednio przepisy o współwłasności w czę.

ściach uła:mkowych z zachowaniem przepisów niniejszego 
tytułu. 

Art. Hl36. Spadkobierca może za zg.odą pozostal vch 
spadk.obie rców rozporząd zić ucłzialem w przedmIocie. naTe 
żącym do spadku. W braku zgody któreg.okolwiek 'l pozo
stalych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne 
o tyle, o .ile naruszałoby uprawnienia przysłu~ujące temu. . 
spadkobiercy na podsta wie przepisów o dziale spadk.u. 

Aft. 1031. § 1. Dział spadku może nastąpić bąd'ż na mo
cy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź ' na macy 
orzeczenia sądu na żądanie kt~regokolwiek ze spadkobięr

€ów. 
§ 2. Jeżeli do spadku nateży nieruchomość', umowa 

o dział powinna być ząwarta w formie aktu notarialnego . . 
Art. 1038. § 1. Sądowy dział spadku powinien obejmo

wać cały spadek. Jednakże z ważnych. powodów może być 
ograniczony do części spadku. 

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

Art. 1039. § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego 
dział spadk.u następuje między zstępnymi athomię;dZy zstę p
nymi i mał.tonklem, spCldkobiercy ci s~wzaJemnie zo.b6wią-
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zani do zaliczenia na schedę spadkową 'Otrzymanych od sipad
koda'wcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadk'Odawcy, 
lub z ,okolkzności wynika , że darowizna została dokonana 
ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia, 

§ 2. Sp,adkodawca m0że włożyć obowiązek zaliczenia 
dj:łfowizny na schedę spadkową także na s padkobiercę usta
w·owe,go nie wymieni.onego w paragrafie poprzedzającym. 
. § 3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drob
ne -darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte . 

, Art. 1040.. Jeżeli wartość darowizny podlegającej zali
czen iu przewyższ,a wartość schedy spadkowej, spadkobier'ca 
nie Jest obowiązany do zwwtu nadwyżki. W wypadku takim 
nie. uwzględnia si~ prz'J dziale s ,padku ani darowizny, ani 
s:padk obiercy zobowi.ązane.g,o' do jej z·aUczenia. 

Art. 1-041. Dalszy zstępny -spadkodawcy obowiązany jest 
do za1iczenia. na schedę sipa.dkową damwizny uczyni~mej 

przez spadlwdawcę jego wstępnemu. 
Art. ' 1042. § 1. ZaI-iczenie na 'SChedę spad-kow-ą prze pro

wadza" się w len .s:pos·Gb, że w~Ułość duowizJ!l podLegających 
zaliczeniu" !Yo.liCza si~ do 'spadku 'lu:'b do części sparlku, która 
ulega pod.ział owi między spadkobi.erców obowiązanyc.h wza
jemnie do zaliczenia, po czym oblicza . się schedę spadkową 
ka.żdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich 
zaticzasię na p.oczet Jeg:o schedy wartość' darow~'zny podle
ga ją.ce j zaUrzen i u. 

§2. WarlOśćprz'E!dmiotu damwiznyohliczasię według 
sianu z chwili jej dokonan~ li według cen :z. chwili. otwar
cia spadkll. 

§ 3. Przy zaH'czaniu, na 'Schedę spadkową nie uwzglę~
n-ia się pożytków :pr71edmi,otu ~arowizl'ly. 

Art. lcGU. Pn:ep'isy ozaHczeniu darowizn na schedę 
spadkową stosuje 's.ję odpowied,nio do, pon iesionych prl,ez 
s-pndkm'awc-ęna r:zeczzstęipm.ego k.qsttów wychowania 'oraz 
wyk-sz,lalcenda ogólnego i zawodowego, o ile koszty te prz.'!!
krac7iają przeci<ęt:l'l'ą miar'ę przyjętą w danym ',środowisku. 

Art. 1'04.. Na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców 
,5ąd m'aże wy<dzlełić im 's cheay .spadkowe w całości lub w 
cz~śCii w taki -s:posób,te przyzna im pewien prz,edmiot 1ub 
pewn-e pr,zedm1<oty nałeż.ące do spadku jako współwłasność 
w.okr,eśl-o,nychc~śdach ułamkowych. 

Art: 1<0-4:5. Uchylenie 'Si-ę od skutków pri!wnycb ,umowy 
o dział 'Spadku ,zawartej p.od wpływem błędu mnże nastąpić 
tylk o 'wtedy, gdy błę.d dotyczył -stanu .f.aktyczne go. który 
atrony uwa żały za niewqtpliwy. 

Art 104ft Po d.okonaniu działu spadku spadkobie rcy są 
w zajemnie obowiązani do rękojmi za wady fizyczne i praw
ne według przepisów o rękojmi przy sprzedaly. Rękojmia 

co do wierzytelności spadk'owych rozciąga się także na wy
płacalność dłuzni,ka. 

" 
T y t u ł IX. UMOWY DO'I'YCZĄ'CE SP.ADKU 

Art. 1041. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w tytule niniejszy~n umowa o 'spadek po .osobie żyjącej jest 
nieważna. 

Art. 104B. · Spadkobie rca usta,wolNy może przez umowę . 

z przyszłym spadkodawcą' , zrze c się dziedziczenia po nim. 
Umowa laka powinna być zawarta w formie aktu notarial
nego. 

Art. 1049. § 1. Zrzeczenie się dziedzicz.enla .obejmuje 
również .zstępnych 'Zrzekającego si~, ,chyba że umówiono 
się inaczej. 

§ 2. Zrzekający się oraz Jego zstępni, których obejmuje 
zrzeczenie się dziedzicienia, 'Zostają wylączeniod dziedzi
czenia, tak jakby nie dożyli otwarcia 's,padku. 

Art. 1050. Zrzeczenie się dziedziczenia może być uchy
lone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, 
li tym, po kim się dziedziczenia zrzeczon.o. Umowa powinna 

. być zawarta w formie aktu notarialnego. 
Art. 1051. S padkobierca, który spadek przy jął, może 

spadek ten .zbyć 'w całości lub w czę,ści. To samo dQty<;zy 
zhvcia ud~iaJu :Sp'adkowe~o. 

---------------------------------------------------------------
. Art. 1052. § 1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny 

lub inna umowa zobowiązująca dD zbycia spadku przenosi 
spadek .na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły. 

§ 2. Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek na- , 
stępuje w wyk.onaniu zobowiązania wynikającego z uprzed
nio żawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, waŻ
ność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego 
z.obowiązaruia. 

§ ' 3. Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna 
być zawarta w f.ormi.e aktu notarialnego. To samo dotyczy 
urnowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu 
wykonania istniejąceg,o uprzednio zobowiążania do zbycia 
spadku. 

Art.t053. Na9ywca spadku wst<:puje w prawa i obo
wiązki spadkobiercy. 

Art. ł054.§ 1. ZbywcA spadku: zobawią'zany jest do wy
dania tego, co ,wskutek zbycia, utraty lub uszkodzenia przed-

. m1Dt<ów należących d.o . s:padku. zostało uzyskane w zamian 
tych przedmiotów albo Jako naprawienie szkody, -4.,je.żeli zby
de :spadk'll było odpłatne, takie do wyrównania ubytku war
tości -pows .tałego przez zu.żyde lub wzpor7.ądzenie nie od
płatne przedmiotami należącymi do spadku. 

~ 2. Zbywca może żądać od nabywcy zwrotu wydatków 
1 nakłaoow poczynionych ua lIpadelL 

Art. 1<055. § 1. Nabywca ,spadku ponosi odpowiedzia.\
DOŚĆ za długi spadkowe w tym samym2akresie c.o zbywca. 
kh odpowied7,iałnoM; względem wierzycieH jest soHdama. 

§ 2. W br,aku odmiennej umowy nabywca :pon.osi wz-glę
dem zbywcy odpowiedzialność za to, że wieJ'7:yciel.e nie bę
dą 'od niego żądali~pełnienia świadczeń na .zaspokojenie 
długów sp ad kowych. 

Art. 1056. W ra:ziezbyda . spadku ·s1'a1lkobierca nie PQ
nasi odp:owiedzu.ln'OŚCi 'Z tytu1u r,ękoJmi za wa'Cly fizyc z-ne 
i prawne posznególnych pr.zedmiot6w npleżących do spadku. 

Art'. U151. Korzyści i d~żary związane 'z przedr:tiotami 
należącymi do spadku, lak również niebezpieczeństwo iCh 
przypaćdkowej 'utr.a'ty lub uszkodzenia .przecbodzą na nabyw
c.ęz chwilą zawa:rcia umowy o zby.cie spadku; chyba ' że 
umówiono si.ę inaczej . 

Ty.t u .1 X, . PRZEPISY SZCZEGÓLNE O DZIEDZICZF..NIU 
GOSPODARSTW ltOL,NiYCH 

Art. '1058. Przepisy ' tytułów poprzedzających księgi ni
niejsze j :stosuje się do dziedziczenia g-os,podarstw rolnych 
ze zmianami wynikającymi z pr,zep isów poniższych. 

Art. 1059. § l. Dzieci spadkodawcy dz'iedziczą z usta
wy gospodarstwo rolne, Jeżeli: 

1) bezpośrednio przed otwarciem spadku pracowały w tym 
g.ospodarstwie nieprzerwanie cp najmniej od roku albo 

2) w chwili otwarcia spadku są członkami rolniczej spÓł

dzielni pr.odukcyjne j lub pracują w gospodarstwie rol-
nym takiej spółdzielni, albo . 

3) w chwili otwarcia. spadk u bądź prowadzą inne indywi
dualn e gospodarstwo ro lne, bądź tez pracufą w gospo
darstwie r.olnym swoich rodziców, małżonka lub jego 
rodziców, a l,bo 

4) w chw ili otwarcia spadku bądżsą małoletnie, bądż leż 
p.obierają naukę zawodu lLib UCZęsl,czają do szkół, albo 

5) w chwili otwarciaspaokusą trwale niei doJne do pracy. 
§ 2. Jeżeli żadne z dziecisP!idkodawcy nie odpowiada 

jednemu z warunków przewidzianych w punktach l, 2 lub 3 
para grafu poprzedzającego, dziedziczą z ustawy gospodar
'siwo te sp'Ośród nich, które mają kw.alifikacje do prowadze
nia .gospodarstwa wInego l ni.e później niż przed upływem 
sze ściu miesięcy od otwarcia , spadku oświadczą w sądzie 

lub w państwowy-m biurze notarialnymg,otowość pr.owadze
niagospodarstwa nafeżącego do 'spadku . 

Art, 1060. § 1. Przepisy artykułu P.oprz-edzającego sto
suje się odpowiednio do dziedziczenia z ustawy przez mał
żonka spadkodawcy, jak również do dziedziczen,ia z ustawy 

, . 

.• ? 
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przez wnuków spadkodawcy p'owolanych stosownie do prze
pisu art. 9.31 § 2.D,alsi ,zstępni spadkodawcy nie są rowo
łani z ustawy do dziedziczenia : gospódarstwa rolnego: 

§ 2. W granicach określonych wart. 931 § 2 wnuki 
spadkodawcy, które bezpośrednio przed otwarciem spadku 
pracowały w należącym do spadku gospodarstwie rolnym 
nieprzerwanie co najmniej od roku i dla których ta praca 
stanowiła główne żródło utrzymania, dziedziczą to g?SPO
darstwo także wtedy, gdy ich ojciec lub matka nie ' mogą 
gospodarstwa dziedz;iczyć dla braku warunków przew idzia
nych wart. 1059. 

Art. 1061. Rodzice spadkodawcy dziedziczą z ustawy 
gospodarstwo rolne, jeżeli mają · kwalifikacje do prowadze
nia gospodarstwa albo jeżeli w chwili otwarcia spadku są 
.trwale niezdo lni do pracy. Są oni POWOłiilli z ustawy do 
dziedziczenia' gospodarstwa rolnego także w wypadku, . gdy 
zstępnLspadkodawcy nie mogą tego .gospodarstw.adziedzi
c?yć dla bq!:!<.lJ waruąl}ów , przewidziany~h , w art. .. i059 ·Iub 
wart. l{l60 § 2. 

Art. 1062. § 1. Bracia i siostry spadkodawcy dziedziczą 
z usta,vy gospodarstwo rolne, j eże li odpowiadają jednemu 
z warunków przewLdzianych wart. 1059. 

§ 2. Ci spośród rodzeństwa spadkodawcy, którzy bezpo
średnio przed otwarciem spadku pracowali w należącym do 
spadku gospodarstwie rolnym nieprzerwanie co najmniej 
od ' roku -i dla których ta praca stanowiła główne żródło 

utrzymania, d z ieC\ziczą gospodarstwo także w wypadku, gdy 
zstępni spadkodawcy nie mogą tego gospodarstwa dziedzi
czyć dla braku warunków przewidzianych wart. 1059 lub 
wart. 1060 § 2. 

§ 3. Zstępni rodzeństwa nie są powołani z ustawy do 
dzi'edziczenia gospodarstwa rolnego. 

Art. 1063. § 1. ,Je że li ani małżonek spa.dkodawcy, ani 
żaden z jego krewnych powołanych do dziedziczenia z usta
wy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla tdziedzV
czenia gospodarstwa rolnego, gospodarstwo przypada Skar
bowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu. 

§ 2. Skarb Państwa uważany jest za spadkobiercę usta
w.owego gospodarstwa rolnego także wtedy, gdy do dzie
dziczenia uprawnione są wyłącznie osoby, które w chwili 
otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy; w wypadku 
takim Skarb Państwa dokonuje na rzecz tych osób spłat 
odpowiadających wartości ich udziałów w gospodarstwie 
spadkowym po odliczeniu długów związanych z prowadze-
niem tego gospódarstwa. ' 

Art. 1064. Rozporządzenie Rady Ministrów określi wa
runki uznania pracy w .gospodarstwie spadkowym za wy
konywaną nieprzerwanie co najmnieJ od roku, wypadki, w 
których pobieranie nauki zawodu' IJlb uc zęszczanie do szkół 
uprawnia do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, zasady 
i tryb stwierdzania trwałej niezdolności do pracy oraz 'la

sady i'tryb stwierdzania kwalifikacji do prowadzenia gospo
darstwa rolnego. Rozporządzenie Rady Ministrów może rów
nież określić, jakie gospodarstwo 'uważa się za gospodar
stwo J;olne. 

Art. 1065. Spadkobiercą gospodarstwa rolnego lub jego 
CZęSCl można ustanowić w t.estamencie ty lko osobę, która 
odpowiada warunkom , przewidzianym dla spadkobierców 
powołanych z ustawy do dziedziczeria gospodarstwa rolne
go. Jeze'li gospodarstwo rolne zostało przeznaczone w ' testa
mencie osobie nie odpowiadającej tym warunkom, dżiedzic zą 
'jespadkobiercy ustawowi. 

Art. 1066. W stwierdzeniu nabycia spadku wymienia ,się 
osobno' spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne 
oraz -ich udziały w tym gospodarstwie. 

Art. 1067, § 1. Zapisu gospodarstwa rolnego lub jego 
części można dokonać tylko na rzecz osoby: która odpowiada 

warunkom przewidzianym dla spadkobierców po:wołanych 
z ustawy do dzied·ziczenia gospodarstwa rolneg6, i tylko o ty
le, o ile zapis nie narusza przepisów, które ograniczaJą" po

dział gospodarstwa rolnego należącego do s'pa.dku. 
§ 2. Spadkobierca gospodarstwa rolnego może być Qb

ciążony innym zapisem o tyle, o ile zapis nie stanowi na'd
miernego obciążenia tego gospodarstwa. Zap is stanowiący, 
nadmierne obciążenie ulega stosown~mu obniżeniu. 

Art. 1068. § l. Obszar nabytej przez osobę fizyczną 

w drod ze dziedziczenia lub zapisu lieruchomości rolnej wr~~ 
z obszarem nieruchomości rolnej stanowiącej już własnosc 

tego spadkobiercy lub zapisobiercy albo z obszarem . odpo
wiadającym jego udziałowi we współwłasności nie może 

przekraczać obszaru, który według przepisów o prze'prow,a
dzeniu reformy rolnej stanowi górną granicę óbsźaru 'ilierLl
chomości nie podlegającej przejęciu przez Państwb - ria,ccile 
reformy toInej. Wraife przekroczenia ' powyższeg~ 'óoszii~u 
nadwyżka może być prkejęta na własn()ść Państwa hez . o~
sżkodowa nia, w stanie' \.voTiiYm odobdą~~ń, z '.' wyj'ątkiein 
obciążeń z tytułu slużeb~oś'ci gruńfowycli." ;..,. 

, § 2. Rozporządze ni e Rady Ministrów określi organ pań
stwowy M'łaściwy do przejmowania nadwyżki obszaru na 
własność Państwa oraz zasady prz~jmowania i tryb postępo-
wania w tych sprawach. . 

Art. 1069. J eżeli do spadku należy gospodioustwo , rQ~nę , 
spadkobierca może zbyć . spadek w całości .lub części tylko 
osobie mającej kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa 
rolnego. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. 

Art. 1070. Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne 
może być dokonany przez podzia ł gospodarstwa tylko przy 
zacho\vaniu podstawowej normy obszarowej. 

Art. 1071. § l. W wypadku gdy podział gospodarstwa 
rolnego nie jest dopuszczalny, gospodarstwo przyp'adaw 'ca
łośc i spadkobiercy, na' którego wyrażą zgodę wszyscy współ
spadkobie.rcy, jeżeli w chwili dzj.aluspadku odpowiada on 
warunkom przewidzianym dla spadkobierców powołanych 

z ustawy ·do dziedziczenia gospodarstwa . roinego - i nie jest 
trwaleniezdo.\ny . do pracy. Jednakże spadkobierca. w. ,ehw-i!i 
dZiału spadku małoletni albo pobierający nauk ę zawodu -lub 
uczęszczający do szkoły może otrzymać gospodarstwo rolne 
tylko w wypadku, gdy nie ma innych sp'adJwbiercówupraw~ 

nionych do otrzymania gospodarstwa rolnego. 

§ 2. W braku zgody między współspadkobiercami sąd 

przyzna gospodarstwo rolne według poniższej kolejnośCi tem~ 
ze spadkobierców, który: 

1) bezpośrednio przed d ziałem spadku pracował w tym go
/' spodarstwie nieprzerwanie co najmniej od roku, 

2) w chwili działu spadku jest członkiem rolnicze j spół
dzielni produkcyjnej lub pracuje w gospodarstwie rol
nym takiej spółdzielni, 

3) w chwili działu spadku bądż prowadzi inne indywidualne' 
gospodarstwo rolne, bądź też pracuje w gospodarstwie 
rolnym swoich roaziców, małżonka lub jego rodziców, 

4) w chwili działu spadku ma kwalifikacje do prowadzenia 
gospodarst* a rolnego i we właściwym ó ,asie , i trybie 
oświadczył gotOwość prowadzęnia gospodarstwa spad-
kowego, ' 

5) w chwili działu sp~dku bądż,jest małoletni, bądż też pp-
biera naukę zawodu lub uczęsz~za do szkoły. . 

§ 3. Jeżeli jest kilku spadkobierców mający'ch jednakowe 
uprawnienia do otrzymania gospodarstwa rolnego, sąd przy
zna je temu z nich, który daje najleps :z; ą gwarancję należytego 
prowadzenia gospoda rstwa. 

Art. 1072. ,Prze pisy artykułu poprzedzającego st~sllje ' i;'ię 
. odpowiednio w wypadku, gdy gospodarstwo rolne może być 

podzielone, ale liczba wydzielonych części jest mniejsza .od 
, >~ . . '.' , 
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, Jic~hy, spądkobiercówuprąwnionych. do otrzymania " teg'o go
, sp_qdę.rstwa. 

'Art. 1,073. Jeżeli w chWi'li działu spa dku żaden zę spad
i kobierców , dziec\;Ziczących gospodarstwo rol~,e ' nie odpb~iada 
~warl1nkom pHewidzian.Ym- dla , otrzymania: gospodarstwa rol

',,,nego w drodze działu, gospodarstwo rolne ulega sprzedaży 
.tosGwnie , do prze'pis.9w kodeksu po-stęp~w:ańia .cywilnego. 

, yvwypadku . takim . Skarbowi ' Państwa ' przysługuje prawo 
, pierwokupu: . 

Art. 1074. ' Dziah.1 spadku może ż,ądać także organ pań-
,i ltwowyoznacz6ny ' w , rozporządzeniu , Rady Ministrów. , 

_' .~ o' l . ~ . 

Art. 1075. § 1. Spadkobiercy, którzy bezpośrednio przed 
działem_ spadku pracowali w Ś'padkowym gos,podarstwie rol

/.' Dym:niepr~erwańie ,co n~jńllli~j 'J,( roku albo w ćhwilidziału 
, ,~ .. p~d~u byli czl~nkamł. roln!qej, ~pó~dzielni prc,>dukcyjnej'-l\,lb 
' pracQwali, w gospodarstwie rolnym -takiej spółdzie lni i którzy 
. j>rzy _azial~ spadku nie otriyn~ali tego gospodar!jtwa')ub jego 

,,' , ezęsdi, ' jak równIeż spadkobiercy trwale ni e zQ:.c,>lp i do pracy 
~trzymują spłaty odpowiadające pełnemu udziałowi spadko-
wemu in gospoq'ąrstwie rolnym. , 
. '§2. Spłaty- przypadające innym spadkobi.ercom upraw
DJonv-m do" dz,iedzicz,enia gospodarstwa rolnego ! mogą być 
~bniżone . Przy okre§lani-u stopnia ich obniżenia bierze 'się 
pod uwagę: <: " ' , : 

~, i) typ, wie1kość i stan g~spodarstwa rolnego ~ależącego' do 
spadku,. ' 

2} sytuację osobistą i majątkową ' spadkobiercy zobowiąza
, nego do spłat ispadk.oQiercy uprawn,ioneg.o, do spłat. .. 

Art. 1016. ,Rozporządzenie Rjłdy Ministrów określi zasady 
, I sposób uregulowania. spłat na rzecz spadkobierców mało- . 
,Jetnith ' albo .pobierających naukę zawodu Lub uczęszczają

, cych do szkól z, pwzględnieniem wieku tych spadkobierców 
OI<iZ ich .potąeb .zwi:ązanych z .'pobieraniem~ nauki. 

, , ,Art. ,lG17. Splatynie ,należą się spadkobiercom, których 
'powolanie -d0dziedzicze-nia - gospodarstwa' rolnego opiera się 
wyłącznie na<;tej ,podstawie; że mają -kwa.Iifikacje do prowa

'~zenia gospodarstwa rolnego iwe właściw1m czasie oraz 
, trybieoświadczyii gotowość pwwad~eniagospodarstwa na-

' leżącego do spadku. 
Art. 1078 . . Oszacowanie' gospodarstwa rolnego w celu 

,; ~stalenia wartości udziałów spadkowych przeptąwacl za się 
według przepisów dotyczących s przedaży państwowych nie
ruchomości rolnycb. 
, Art. " 10.79. Jeżeli oprócz gospodarstwa / rolnego spadek 

obejmuje . inne przedmioty majątkowe, udziały spadkobie'Ż'ców 

w :gospodarstwie rolpym zalicza się na poczet ich udziałów 
:w cahlści spadku. ' . 

Art. 1080. Przepisy o dziale 'spadku, w którego skla,d 
wchodzi -gospodarstwo rolne, stoslJ,je się także do zniesienia 

'- współwłasności powstałej w wyniku działu spadku. 
l o ' . . . , <' 

Art. 1081. Odpowiedzialność za długi spadkowe związarie 

' % prowadzenie,m gospoda,rstwa -rolnego ponosi od chwili działu 
; ,,~padku. spadkobierca" ktÓremu to , gospodarstwCl przyp~dło, 
JWiz spadkohi~rqr otrzymujący od I?-iego spłaty. Ka,żdy z tych 
spadkobierców ponosi odpowiedzialność w stosunką (lo war
tości otrzymanego udz-iału , Odp,owjedzialność za inne. długi 

'-j)O'ńoszą 'Wszyscy ' sPadkobiercy na; ża~adach, ogólnych. 
· 0. " o 

Art. 1082. ' Jeże li p,o spadku należy gospod:arstwo rolne, 
{ustalenie zachbwku następuje ' z uwzględnieniem . przepisów 

niniejszego tytułu. ' . ". . ' 
' .. ,.., -. . 

Art. 1083. ~ 1. Spadkobiercy, ~tórzy przy dziale spadku 
, nie otrzymali gospodarstwa rolnego )ub jego części, lecz 
. 'dochwlli działu ' w, lymgospodarstwie : .mjeszkali, zachowują 
• uprawnienie do dalszego zamieszkania, jednakże (nie dtużej 
niż przez lat pi~ć, a g.dy w chwili działu są małoletni - nie 

o . I' 

dłużej niż przez .lat pi'ę,ć od osiągnięcia pełnoletności. Ogra
niczenie , terminem POwYŻ!iZ1ym nie dotycży spadkobierców 
t rwale nie zdolnych do pracy. 

§ 4. Do uprawnień wynikających z przepisów paragrafu 
poprzedzającego stosuje się odpowiednio pr,zepisy o służeb
ności 'mieszkania. 

Art. 1084. U mo W),,' 'dzierżawy ,gospodarstwa rblnego lub ' 
jego c żęści zawarte przez spadkodaw'cę' z 'osobami, ~które są ~ 
j ęgo spadkobiercami, wygasają zupływłm roku gospbdarcźe-
g~, \v _, którym nastąpiło otwarcie spadk u. ,~ , . 

Art. 108~. § 1. ' Spadkobi-ercjł, który w wyniku dzlału. 
spadku otrzymał gospoda~stwo rolne lub jego ,'część, nie 
może przed\lpływemJat pięciu Od daty działu zbyć w całości 

, lub w,' cz~ści nieruchomości ~olnych ' wchodzącycłi w 'skład 
tego ; gospodarstwa. JeŻe,ligóspodarstwo " r.olne ' diiedziczy ' 
tylko jeden spadkobierca; termin pięciol elni lidy 1iię od ,:dnia 
objęcia prz€z niego tego gos pód-arstwa; dat'ęQbjęcia'Stwierdza . 
organ- państwowy ozna~zony w rozporządzt;niu -Rady, Mr-

, tiistr6w. ,, ' " " " c, 

.§- 2. Przepisów paragrafu poprźed:z ają:cego niestosuj~' się 
w ' razie zamiany odzj1edziczonych nie,ruchomości rolnych na
inne, nierlIChomości rolne, j'akrównież . w razie 'zbycia na 
rzeCz Pąństwa lub zrzeczenia ,się własności nietuchc' ł1lo ',ci 
albo zbycia działki budowlane j ' o]ueślonej stosowriie do 
przepisów o terenach budowlanych: ha, 'Obszarach wsi lub , sto
,sownie do przepisó~ ' o planach zagospodarowania p'fZe-
strzennego. , 

Art. 1086. Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpo
wiednio w wypadku, ,gdy do spadku, należy -wkład gruntowy 
w rolnicżej spółdzielni produkcyjnej, o ~le przepisy poniższe 
nie stanowią inacz~j. , " 

Art. 1087. § 1. Należący do spadku wkład gruntowy 
w rolniczej spółdz ielni produkcyjnej ' dziedziCzą c.; i spośrÓd 
spadkobie rców, którzy w chwili ot~arcia spadku: 
' l) są członkami tej spółdzielni albo 
2) bądż są małoletni, bądż t e ż pobierają. naukę zawodu fub 

uczęszczają .do szkó.ł, ,albo , 
3) są trwale niezdolni do pracy. 

§ 2. W braku spadkobie'rcó~ określonych w punkCie 
pierwszym paragrafu poprzedzającego wklad gruntowy w rol
niczej spółdzie.lni produkcyjnej dziedziczą rÓwnież sp~dko-_ 
biercy, którzy pra cują w ' gospodarstwie rolnym spółdz'ielni 

, albo_ w ciągu szeŚ<t iu mies ięcy od otwarcia_ spadku zostaną 
członkami te j spółdzielni. 

§ 3. Przępisy paragrafów poprzedzających doty,czą rów
nież działki przyzagrodowej i siedliskow'ej, Teżefl należą orie 
do spadku. ' . 

Art. 1088. , § 1. ' Przy dziale' spadku wkład gruntowy 
w rolnicze j spółdzielni produkcyjnej wraz z ,należącą do 
spadku działką przyzagrodową i siedlisk o.wą może być przy
znany według poniższe j k o l e jności temu ze spadkobierców, 
który tv chwili działu: 

1) jest członkiem tej spółd zielni, 
2) pracuj e -w gos po,da:rstwie rolnym te j społdzielni, 

. 3) jest małoietni albo pobiera naukę zaw0du lub uczęsż~za 
do szkoły. ' ' ' " " 

§ 2. J eieli w chwili d ziału spadku ,7;adim. ze spadkobier
có\vnie odpowiada powyższym warunkom, wkład gruntowy 
wraz z działką przyzągt'odową - i siedliskową ulega , sprzedaży 
stosownie do przepisów kodeksu postępowąnja cywilnego. ' 
W wypadku takim rolnicze j spółdzielni produkcyjnej przy
sługuje prawo pierwokupu; je że li spółdzielnIa nie' skorzysta 
z , tego prawa, · przysługuje ono Skarbowi Państwa~ 

Przewodniczący Rady Państwa: w ż. E. Ocho'b 
Sekretarz Rady ,Pa.llstwa: J. liórodecki 
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