
powsta∏e po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, a w odnie-
sieniu do sk∏adek potràconych — zgodnie z odr´bnymi
przepisami — z przychodów ubezpieczonych, sk∏adki
te regulujà od dnia 1 stycznia 1999 r.

6. Przepisy ust. 1—4 majà zastosowanie do jedno-
stek, które na bie˝àco regulujà niesporne zobowiàzania
powsta∏e po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy w zakresie
dotyczàcym nale˝noÊci Narodowego Funduszu Ochro-
ny Ârodowiska i Gospodarki Wodnej, jeÊli wynikajà
z ostatecznych decyzji.

Art. 5. 1. Zobowiàzania z tytu∏u op∏at, o których mo-
wa w art. 3, powsta∏e przed wejÊciem w ˝ycie ustawy
w wyniku dzia∏alnoÊci likwidowanych zak∏adów górni-
czych, podlegajà umorzeniu.

2. Przychody z tytu∏u umorzenia zobowiàzaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie podlegajà opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym od osób prawnych.

Art. 6. W jednostkach za koszty uzyskania przycho-
dów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 i Nr 60, poz. 700 i 703),
uznaje si´:

1) rezerwy tworzone w ciàgu roku obrachunkowego
w ci´˝ar kosztów na wyp∏at´ Êwiadczeƒ (nagród)
przys∏ugujàcych na podstawie § 3 ust. 2 i § 22 ust. 1
pkt 8 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywi-
lejów dla pracowników górnictwa — Karta Górnika
(Dz. U. z 1982 r. Nr 2, poz. 13),

2) nieumorzonà wartoÊç likwidowanego majàtku ko-
palƒ, w stosunku do których podj´ta zosta∏a decy-
zja o ca∏kowitej lub cz´Êciowej likwidacji.

Art. 7. 1. Rada Ministrów przedstawi corocznie Sej-
mowi w projekcie bud˝etu paƒstwa propozycj´ odpo-
wiedniej kwoty dotacji dla jednostek, o których mowa
w art. 1.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady wyko-
rzystania Êrodków bud˝etowych przeznaczonych na re-
strukturyzacj´ górnictwa siarki, w szczególnoÊci na:

1) likwidacj´ w ca∏oÊci lub w cz´Êci zak∏adów górni-
czych oraz os∏ony socjalne dla zwalnianych pra-
cowników,

2) usuwanie szkód powsta∏ych na terenach gmin
w wyniku eksploatacji górniczej prowadzonej
w przesz∏oÊci przez b´dàce w likwidacji bàdê zlikwi-
dowane kopalnie.

Art. 8. Do zobowiàzaƒ, o których mowa w art. 2
ust. 1 i ust. 2, nie stosuje si´ przepisów art. 24 ust. 4
i ust. 5 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118).

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 26 lipca 2000 r.

o zmianie ustawy — Kodeks cywilny.

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27,
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11,
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45,
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz
z 2000 r. Nr 22, poz. 271 i Nr 74, poz. 855) w ksi´dze trze-
ciej „Zobowiàzania” wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po tytule XVII dodaje si´ tytu∏ XVII1 w brzmieniu:

„Tytu∏ XVII1

Umowa leasingu

Art. 7091. Przez umow´ leasingu finansujàcy zo-
bowiàzuje si´, w zakresie dzia∏alnoÊci
swego przedsi´biorstwa, nabyç rzecz
od oznaczonego zbywcy na warunkach
okreÊlonych w tej umowie i oddaç t´
rzecz korzystajàcemu do u˝ywania albo
u˝ywania i pobierania po˝ytków przez
czas oznaczony, a korzystajàcy zobo-
wiàzuje si´ zap∏aciç finansujàcemu
w uzgodnionych ratach wynagrodzenie
pieni´˝ne, równe co najmniej cenie lub
wynagrodzeniu z tytu∏u nabycia rzeczy
przez finansujàcego.



Art. 7092. Umowa leasingu powinna byç zawarta
na piÊmie pod rygorem niewa˝noÊci.

Art. 7093. Je˝eli rzecz nie zostanie wydana korzy-
stajàcemu w ustalonym terminie na
skutek okolicznoÊci, za które ponosi on
odpowiedzialnoÊç, umówione terminy
p∏atnoÊci rat pozostajà niezmienione.

Art. 7094. § 1. Finansujàcy powinien wydaç korzy-
stajàcemu rzecz w takim stanie,
w jakim znajdowa∏a si´ ona w chwi-
li wydania finansujàcemu przez
zbywc´.

§ 2. Finansujàcy nie odpowiada wobec
korzystajàcego za przydatnoÊç rze-
czy do umówionego u˝ytku.

§ 3. Finansujàcy obowiàzany jest wydaç
korzystajàcemu razem z rzeczà od-
pis umowy ze zbywcà lub odpisy in-
nych posiadanych dokumentów
dotyczàcych tej umowy, w szczegól-
noÊci odpis dokumentu gwarancyj-
nego co do jakoÊci rzeczy, otrzyma-
nego od zbywcy lub producenta.

Art. 7095. § 1. Je˝eli po wydaniu korzystajàcemu
rzecz zosta∏a utracona z powodu
okolicznoÊci, za które finansujàcy
nie ponosi odpowiedzialnoÊci,
umowa leasingu wygasa.

§ 2. Korzystajàcy powinien niezw∏ocz-
nie zawiadomiç finansujàcego
o utracie rzeczy.

§ 3. Je˝eli umowa leasingu wygas∏a
z przyczyn okreÊlonych w § 1, finan-
sujàcy mo˝e ˝àdaç od korzystajàce-
go natychmiastowego zap∏acenia
wszystkich przewidzianych w umo-
wie a niezap∏aconych rat, pomniej-
szonych o korzyÊci, jakie finansujà-
cy uzyska∏ wskutek ich zap∏aty
przed umówionym terminem i wy-
gaÊni´cia umowy leasingu oraz
z tytu∏u ubezpieczenia rzeczy, a tak-
˝e naprawienia szkody.

Art. 7096. Je˝eli w umowie leasingu zastrze˝ono,
˝e korzystajàcy obowiàzany jest pono-
siç koszty ubezpieczenia rzeczy od jej
utraty w czasie trwania leasingu, w bra-
ku odmiennego postanowienia umow-
nego, koszty te obejmujà sk∏adk´ z tytu-
∏u ubezpieczenia na ogólnie przyj´tych
warunkach.

Art. 7097. § 1. Korzystajàcy obowiàzany jest
utrzymywaç rzecz w nale˝ytym sta-
nie, w szczególnoÊci dokonywaç jej
konserwacji i napraw niezb´dnych
do zachowania rzeczy w stanie nie-
pogorszonym, z uwzgl´dnieniem
jej zu˝ycia wskutek prawid∏owego
u˝ywania, oraz ponosiç ci´˝ary
zwiàzane z w∏asnoÊcià lub posiada-
niem rzeczy.

§ 2. Je˝eli w umowie leasingu nie zosta-
∏o zastrze˝one, ˝e konserwacji i na-
praw rzeczy dokonuje osoba majà-
ca okreÊlone kwalifikacje, korzysta-
jàcy powinien niezw∏ocznie zawia-
domiç finansujàcego o konieczno-
Êci dokonania istotnej naprawy rze-
czy.

§ 3. Korzystajàcy obowiàzany jest
umo˝liwiç finansujàcemu spraw-
dzenie rzeczy w zakresie okreÊlo-
nym w § 1 i 2.

Art. 7098. § 1. Finansujàcy nie odpowiada wobec
korzystajàcego za wady rzeczy, chy-
ba ˝e wady te powsta∏y na skutek
okolicznoÊci, za które finansujàcy
ponosi odpowiedzialnoÊç. Posta-
nowienia umowne mniej korzystne
dla korzystajàcego sà niewa˝ne.

§ 2. Z chwilà zawarcia przez finansujà-
cego umowy ze zbywcà z mocy
ustawy przechodzà na korzystajàce-
go uprawnienia z tytu∏u wad rzeczy
przys∏ugujàce finansujàcemu wzgl´-
dem zbywcy, z wyjàtkiem upraw-
nienia odstàpienia przez finansujà-
cego od umowy ze zbywcà.

§ 3. Wykonanie przez korzystajàcego
uprawnieƒ okreÊlonych w § 2 nie
wp∏ywa na jego obowiàzki wynika-
jàce z umowy leasingu, chyba ˝e fi-
nansujàcy odstàpi od umowy ze
zbywcà z powodu wad rzeczy.

§ 4. Korzystajàcy mo˝e ˝àdaç odstàpie-
nia przez finansujàcego od umowy
ze zbywcà z powodu wad rzeczy, je-
˝eli uprawnienie finansujàcego do
odstàpienia wynika z przepisów
prawa lub umowy ze zbywcà. Bez
zg∏oszenia ̋ àdania przez korzystajà-
cego finansujàcy nie mo˝e odstàpiç
od umowy ze zbywcà z powodu
wad rzeczy.

§ 5. W razie odstàpienia przez finansujà-
cego od umowy ze zbywcà z powo-
du wad rzeczy, umowa leasingu wy-
gasa. Finansujàcy mo˝e ˝àdaç od
korzystajàcego natychmiastowego
zap∏acenia wszystkich przewidzia-
nych w umowie a niezap∏aconych
rat, pomniejszonych o korzyÊci, ja-
kie finansujàcy uzyska∏ wskutek ich
zap∏aty przed umówionym termi-
nem i wygaÊni´cia umowy leasingu
oraz umowy ze zbywcà.

Art. 7099. Korzystajàcy powinien u˝ywaç rzeczy
i pobieraç jej po˝ytki w sposób okreÊlo-
ny w umowie leasingu, a gdy umowa
tego nie okreÊla — w sposób odpowia-
dajàcy w∏aÊciwoÊciom i przeznaczeniu
rzeczy.
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Art. 70910. Bez zgody finansujàcego korzystajàcy
nie mo˝e czyniç w rzeczy zmian, chyba
˝e wynikajà one z przeznaczenia rzeczy.

Art. 70911. Je˝eli mimo upomnienia na piÊmie
przez finansujàcego korzystajàcy naru-
sza obowiàzki okreÊlone w art. 7097 § 1
lub w art. 7099 albo nie usunie zmian
w rzeczy dokonanych z naruszeniem
art. 70910, finansujàcy mo˝e wypowie-
dzieç umow´ leasingu ze skutkiem na-
tychmiastowym, chyba ˝e strony
uzgodni∏y termin wypowiedzenia.

Art. 70912. § 1. Bez zgody finansujàcego korzysta-
jàcy nie mo˝e oddaç rzeczy do u˝y-
wania osobie trzeciej.

§ 2. W razie naruszenia obowiàzku
okreÊlonego w § 1, finansujàcy
mo˝e wypowiedzieç umow´ le-
asingu ze skutkiem natychmiasto-
wym, chyba ˝e strony uzgodni∏y
termin wypowiedzenia.

Art. 70913. § 1. Korzystajàcy obowiàzany jest p∏a-
ciç raty w terminach umówionych.

§ 2. Je˝eli korzystajàcy dopuszcza si´
zw∏oki z zap∏atà co najmniej jednej
raty, finansujàcy powinien wyzna-
czyç na piÊmie korzystajàcemu od-
powiedni termin dodatkowy do za-
p∏acenia zaleg∏oÊci z zagro˝eniem,
˝e w razie bezskutecznego up∏ywu
wyznaczonego terminu mo˝e wy-
powiedzieç umow´ leasingu ze
skutkiem natychmiastowym, chy-
ba ˝e strony uzgodni∏y termin wy-
powiedzenia. Postanowienia
umowne mniej korzystne dla ko-
rzystajàcego sà niewa˝ne.

Art. 70914. § 1. W razie zbycia rzeczy przez finan-
sujàcego nabywca wst´puje
w stosunek leasingu na miejsce fi-
nansujàcego.

§ 2. Finansujàcy powinien niezw∏ocz-
nie zawiadomiç korzystajàcego
o zbyciu rzeczy.

Art. 70915. W razie wypowiedzenia przez finansu-
jàcego umowy leasingu na skutek oko-
licznoÊci, za które korzystajàcy ponosi
odpowiedzialnoÊç, finansujàcy mo˝e
˝àdaç od korzystajàcego natychmia-
stowego zap∏acenia wszystkich prze-
widzianych w umowie a niezap∏aco-
nych rat, pomniejszonych o korzyÊci,
jakie finansujàcy uzyska∏ wskutek ich
zap∏aty przed umówionym terminem
i rozwiàzania umowy leasingu.

Art. 70916. Je˝eli finansujàcy zobowiàza∏ si´, bez
dodatkowego Êwiadczenia, przenieÊç
na korzystajàcego w∏asnoÊç rzeczy po
up∏ywie oznaczonego w umowie czasu
trwania leasingu, korzystajàcy mo˝e

˝àdaç przeniesienia w∏asnoÊci rzeczy
w terminie miesiàca od up∏ywu tego
czasu, chyba ˝e strony uzgodni∏y inny
termin.

Art. 70917. Do odpowiedzialnoÊci finansujàcego
za wady rzeczy powsta∏e na skutek
okolicznoÊci, za które finansujàcy po-
nosi odpowiedzialnoÊç, uprawnieƒ
i obowiàzków stron w razie dochodze-
nia przez osob´ trzecià przeciwko ko-
rzystajàcemu roszczeƒ dotyczàcych
rzeczy, odpowiedzialnoÊci korzystajà-
cego i osoby trzeciej wobec finansujà-
cego w razie oddania rzeczy tej osobie
przez korzystajàcego do u˝ywania, za-
bezpieczenia rat leasingu i Êwiadczeƒ
dodatkowych korzystajàcego, zwrotu
rzeczy przez korzystajàcego po zakoƒ-
czeniu leasingu oraz do ulepszenia rze-
czy przez korzystajàcego stosuje si´
odpowiednio przepisy o najmie, a do
zap∏aty przez korzystajàcego rat przed
terminem p∏atnoÊci stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o sprzeda˝y na raty.

Art. 70918. Do umowy, przez którà jedna strona
zobowiàzuje si´ oddaç rzecz stanowià-
cà jej w∏asnoÊç do u˝ywania albo do
u˝ywania i pobierania po˝ytków dru-
giej stronie, a druga strona zobowiàzu-
je si´ zap∏aciç w∏aÊcicielowi rzeczy
w umówionych ratach wynagrodzenie
pieni´˝ne, równe co najmniej wartoÊci
rzeczy w chwili zawarcia tej umowy,
stosuje si´ odpowiednio przepisy ni-
niejszego tytu∏u.”;

2) tytu∏ XXIII „Umowa agencyjna” otrzymuje brzmie-
nie:

„Tytu∏ XXIII

Umowa agencyjna

Art. 758. § 1. Przez umow´ agencyjnà przyjmujà-
cy zlecenie (agent) zobowiàzuje si´,
w zakresie dzia∏alnoÊci swego
przedsi´biorstwa, do sta∏ego po-
Êredniczenia, za wynagrodzeniem,
przy zawieraniu z klientami umów
na rzecz dajàcego zlecenie przedsi´-
biorcy albo do zawierania ich w jego
imieniu.

§ 2. Do zawierania umów w imieniu dajà-
cego zlecenie oraz do odbierania dla
niego oÊwiadczeƒ agent jest upraw-
niony tylko wtedy, gdy ma do tego
umocowanie.

Art. 7581. § 1. Je˝eli sposób wynagrodzenia nie
zosta∏ w umowie okreÊlony, agen-
towi nale˝y si´ prowizja.

§ 2. Prowizjà jest wynagrodzenie, które-
go wysokoÊç zale˝y od liczby lub
wartoÊci zawartych umów.
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§ 3. Je˝eli wysokoÊç prowizji nie zosta∏a
w umowie okreÊlona, nale˝y si´
ona w wysokoÊci zwyczajowo przy-
j´tej w stosunkach danego rodzaju,
w miejscu dzia∏alnoÊci prowadzo-
nej przez agenta, a w razie niemo˝-
noÊci ustalenia prowizji w ten spo-
sób, agentowi nale˝y si´ prowizja
w odpowiedniej wysokoÊci,
uwzgl´dniajàcej wszystkie okolicz-
noÊci bezpoÊrednio zwiàzane z wy-
konaniem zleconych mu czynnoÊci.

Art. 7582. Ka˝da ze stron mo˝e ˝àdaç od drugiej
pisemnego potwierdzenia treÊci umo-
wy oraz postanowieƒ jà zmieniajàcych
lub uzupe∏niajàcych. Zrzeczenie si´ te-
go uprawnienia jest niewa˝ne.

Art. 759. W razie wàtpliwoÊci poczytuje si´, ˝e
agent jest upowa˝niony do przyjmowa-
nia dla dajàcego zlecenie zap∏aty za
Êwiadczenie, które spe∏nia za dajàcego
zlecenie, oraz do przyjmowania dla nie-
go Êwiadczeƒ, za które p∏aci, jak równie˝
do odbierania zawiadomieƒ o wadach
oraz oÊwiadczeƒ dotyczàcych wykona-
nia umowy, którà zawar∏ w imieniu da-
jàcego zlecenie.

Art. 760. Ka˝da ze stron obowiàzana jest do za-
chowania lojalnoÊci wobec drugiej.

Art. 7601. § 1. Agent obowiàzany jest w szczegól-
noÊci przekazywaç wszelkie infor-
macje majàce znaczenie dla dajàce-
go zlecenie oraz przestrzegaç jego
wskazówek uzasadnionych w da-
nych okolicznoÊciach, a tak˝e po-
dejmowaç, w zakresie prowadzo-
nych spraw, czynnoÊci potrzebne
do ochrony praw dajàcego zlece-
nie.

§ 2. Postanowienia umowy sprzeczne
z treÊcià § 1 sà niewa˝ne.

Art. 7602. § 1. Dajàcy zlecenie obowiàzany jest
przekazywaç agentowi dokumenty
i informacje potrzebne do prawi-
d∏owego wykonania umowy.

§ 2. Dajàcy zlecenie obowiàzany jest
w rozsàdnym czasie zawiadomiç
agenta o przyj´ciu lub odrzuceniu
propozycji zawarcia umowy oraz
o niewykonaniu umowy, przy której
zawarciu agent poÊredniczy∏ lub
którà zawar∏ w imieniu dajàcego
zlecenie.

§ 3. Dajàcy zlecenie obowiàzany jest za-
wiadomiç w rozsàdnym czasie
agenta o tym, ˝e liczba umów, któ-
rych zawarcie przewiduje, lub war-
toÊç ich przedmiotu b´dzie znacznie
ni˝sza ni˝ ta, której agent móg∏by
si´ normalnie spodziewaç.

§ 4. Postanowienia umowy sprzeczne
z treÊcià § 1—3 sà niewa˝ne.

Art. 7603. W razie gdy agent zawierajàcy umow´
w imieniu dajàcego zlecenie nie ma
umocowania albo przekroczy jego za-
kres, umow´ uwa˝a si´ za potwierdzo-
nà, je˝eli dajàcy zlecenie niezw∏ocznie
po otrzymaniu wiadomoÊci o zawarciu
umowy nie oÊwiadczy klientowi, ˝e
umowy nie potwierdza.

Art. 761. § 1. Agent mo˝e ˝àdaç prowizji od
umów zawartych w czasie trwania
umowy agencyjnej, je˝eli do ich za-
warcia dosz∏o w wyniku jego dzia∏al-
noÊci lub je˝eli zosta∏y one zawarte
z klientami pozyskanymi przez agen-
ta poprzednio dla umów tego same-
go rodzaju.

§ 2. Je˝eli agentowi zosta∏o przyznane
prawo wy∏àcznoÊci w odniesieniu
do oznaczonej grupy klientów lub
obszaru geograficznego, a w czasie
trwania umowy agencyjnej zosta∏a
bez udzia∏u agenta zawarta umowa
z klientem z tej grupy lub obszaru,
agent mo˝e ˝àdaç prowizji od tej
umowy. Dajàcy zlecenie obowiàza-
ny jest w rozsàdnym czasie zawia-
domiç agenta o zawarciu takiej
umowy.

Art. 7611. § 1. Agent mo˝e ̋ àdaç prowizji od umo-
wy zawartej po rozwiàzaniu umowy
agencyjnej, je˝eli — przy spe∏nieniu
przes∏anek z art. 761 — propozycj´
zawarcia umowy dajàcy zlecenie
lub agent otrzyma∏ od klienta przed
rozwiàzaniem umowy agencyjnej.

§ 2. Agent mo˝e ̋ àdaç prowizji od umo-
wy zawartej po rozwiàzaniu umowy
agencyjnej tak˝e wtedy, gdy do jej
zawarcia dosz∏o w przewa˝ajàcej
mierze w wyniku jego dzia∏alnoÊci
w okresie trwania umowy agencyj-
nej, a zarazem w rozsàdnym czasie
od jej rozwiàzania.

Art. 7612. Agent nie mo˝e ˝àdaç prowizji, o której
mowa w art. 761, je˝eli prowizja ta nale-
˝y si´ zgodnie z art. 7611 poprzedniemu
agentowi, chyba ˝e z okolicznoÊci wyni-
ka, ˝e wzgl´dy s∏usznoÊci przemawiajà
za podzia∏em prowizji mi´dzy obu
agentów.

Art. 7613. § 1. W braku odmiennego postanowie-
nia umowy agencyjnej agent naby-
wa prawo do prowizji z chwilà,
w której dajàcy zlecenie powinien
by∏, zgodnie z umowà z klientem,
spe∏niç Êwiadczenie albo faktycznie
je spe∏ni∏, albo te˝ swoje Êwiadcze-
nie spe∏ni∏ klient. Jednak˝e strony
nie mogà umówiç si´, ˝e agent na-
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bywa prawo do prowizji póêniej ni˝
w chwili, w której klient spe∏ni∏
Êwiadczenie albo powinien by∏ je
spe∏niç, gdyby dajàcy zlecenie spe∏-
ni∏ Êwiadczenie.

§ 2. Je˝eli umowa zawarta pomi´dzy
dajàcym zlecenie i klientem ma byç
wykonywana cz´Êciami, agent na-
bywa prawo do prowizji w miar´
wykonywania tej umowy.

§ 3. Roszczenie o zap∏at´ prowizji staje
si´ wymagalne z up∏ywem ostatnie-
go dnia miesiàca nast´pujàcego po
kwartale, w którym agent naby∏ pra-
wo do prowizji. Postanowienie
umowy mniej korzystne dla agenta
jest niewa˝ne.

Art. 7614. Agent nie mo˝e ˝àdaç prowizji, gdy
oczywiste jest, ̋ e umowa z klientem nie
zostanie wykonana na skutek okoliczno-
Êci, za które dajàcy zlecenie nie ponosi
odpowiedzialnoÊci, je˝eli zaÊ prowizja
zosta∏a ju˝ agentowi wyp∏acona, podle-
ga ona zwrotowi. Postanowienie umo-
wy agencyjnej mniej korzystne dla
agenta jest niewa˝ne.

Art. 7615. § 1. Dajàcy zlecenie obowiàzany jest
z∏o˝yç agentowi oÊwiadczenie za-
wierajàce dane o nale˝nej mu pro-
wizji nie póêniej ni˝ w ostatnim
dniu miesiàca nast´pujàcego po
kwartale, w którym agent naby∏
prawo do prowizji. OÊwiadczenie to
powinno wskazywaç wszystkie da-
ne stanowiàce podstaw´ do obli-
czenia wysokoÊci nale˝nej prowizji.
Postanowienie umowy agencyjnej
mniej korzystne dla agenta jest nie-
wa˝ne.

§ 2. Agent mo˝e domagaç si´ udost´p-
nienia informacji potrzebnych do
ustalenia, czy wysokoÊç nale˝nej
mu prowizji zosta∏a prawid∏owo ob-
liczona, w szczególnoÊci mo˝e do-
magaç si´ wyciàgów z ksiàg han-
dlowych dajàcego zlecenie albo ˝à-
daç, aby wglàd i wyciàg z tych ksiàg
zosta∏ zapewniony bieg∏emu rewi-
dentowi wybranemu przez strony.
Postanowienie umowy agencyjnej
mniej korzystne dla agenta jest nie-
wa˝ne.

§ 3. W razie nieudost´pnienia agentowi
informacji, o których mowa w § 2,
agent mo˝e domagaç si´ ich udo-
st´pnienia w drodze powództwa
wytoczonego w okresie szeÊciu
miesi´cy od dnia zg∏oszenia ˝àda-
nia dajàcemu zlecenie.

§ 4. W razie nieosiàgni´cia przez strony
porozumienia co do wyboru bieg∏e-

go rewidenta, o którym mowa
w § 2, agent mo˝e domagaç si´,
w drodze powództwa wytoczonego
w okresie szeÊciu miesi´cy od dnia
zg∏oszenia ˝àdania dajàcemu zlece-
nie, dokonania wglàdu i wyciàgu
z ksiàg przez bieg∏ego wskazanego
przez sàd.

Art. 7616. Przepisy art. 761—7615 stosuje si´ w ra-
zie gdy prowizja stanowi ca∏oÊç lub
cz´Êç wynagrodzenia, chyba ˝e strony
uzgodni∏y stosowanie tych przepisów
do innego rodzaju wynagrodzenia.

Art. 7617. § 1. W umowie agencyjnej zawartej
w formie pisemnej mo˝na zastrzec,
˝e agent za odr´bnym wynagrodze-
niem (prowizja del credere),
w uzgodnionym zakresie, odpowia-
da za wykonanie zobowiàzania przez
klienta. Je˝eli umowa nie stanowi
inaczej, agent odpowiada za to, ˝e
klient spe∏ni Êwiadczenie. W razie
niezachowania formy pisemnej po-
czytuje si´ umow´ agencyjnà za za-
wartà bez tego zastrze˝enia.

§ 2. OdpowiedzialnoÊç agenta mo˝e do-
tyczyç tylko oznaczonej umowy lub
umów z oznaczonym klientem, przy
których zawarciu poÊredniczy∏ albo
które zawar∏ w imieniu dajàcego
zlecenie.

Art. 762. W braku odmiennego postanowienia
umowy agent mo˝e domagaç si´ zwrotu
wydatków zwiàzanych z wykonaniem
zlecenia tylko o tyle, o ile by∏y uzasad-
nione i o ile ich wysokoÊç przekracza
zwyk∏à w danych stosunkach miar´.

Art. 763. Dla zabezpieczenia roszczenia o wyna-
grodzenie oraz o zwrot wydatków i zali-
czek udzielonych dajàcemu zlecenie
agentowi przys∏uguje ustawowe prawo
zastawu na rzeczach i papierach warto-
Êciowych dajàcego zlecenie, otrzyma-
nych w zwiàzku z umowà agencyjnà, do-
póki przedmioty te znajdujà si´ u niego
lub osoby, która je dzier˝y w jego imie-
niu, albo dopóki mo˝e nimi rozporzàdzaç
za pomocà dokumentów.

Art. 764. Umow´ zawartà na czas oznaczony,
a wykonywanà przez strony po up∏ywie
terminu, na jaki zosta∏a zawarta, poczy-
tuje si´ za zawartà na czas nieoznaczony.

Art. 7641. § 1. Umowa zawarta na czas nieozna-
czony mo˝e byç wypowiedziana na
miesiàc naprzód w pierwszym ro-
ku, na dwa miesiàce naprzód w dru-
gim roku oraz na trzy miesiàce na-
przód w trzecim i nast´pnych latach
trwania umowy. Ustawowe termi-
ny wypowiedzenia nie mogà byç
skracane.
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§ 2. Ustawowe terminy wypowiedzenia
mogà zostaç umownie przed∏u˝o-
ne, z tym ˝e termin ustalony dla da-
jàcego zlecenie nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ termin ustalony dla agenta.
Przed∏u˝enie terminu dla agenta
powoduje takie samo przed∏u˝enie
dla dajàcego zlecenie.

§ 3. Je˝eli umowa nie stanowi inaczej,
termin wypowiedzenia up∏ywa
z koƒcem miesiàca kalendarzowego.

§ 4. Przepisy § 1—3 majà zastosowanie
do umowy zawartej na czas ozna-
czony, a przekszta∏conej z mocy art.
764 w umow´ zawartà na czas nie-
oznaczony. Okres, na jaki umowa
na czas oznaczony by∏a zawarta,
uwzgl´dnia si´ przy ustalaniu ter-
minu wypowiedzenia.

Art. 7642. § 1. Umowa agencyjna, chocia˝by by∏a
zawarta na czas oznaczony, mo˝e
byç wypowiedziana bez zachowa-
nia terminów wypowiedzenia z po-
wodu niewykonania obowiàzków
przez jednà ze stron w ca∏oÊci lub
znacznej cz´Êci, a tak˝e w przypad-
ku zaistnienia nadzwyczajnych oko-
licznoÊci.

§ 2. Je˝eli wypowiedzenia dokonano na
skutek okolicznoÊci, za które ponosi
odpowiedzialnoÊç druga strona,
jest ona zobowiàzana do naprawie-
nia szkody poniesionej przez wypo-
wiadajàcego w nast´pstwie rozwià-
zania umowy.

Art. 7643. § 1. Po rozwiàzaniu umowy agencyjnej
agent mo˝e ˝àdaç od dajàcego zle-
cenie Êwiadczenia wyrównawcze-
go, je˝eli w czasie trwania umowy
agencyjnej pozyska∏ nowych klien-
tów lub doprowadzi∏ do istotnego
wzrostu obrotów z dotychczasowy-
mi klientami, a dajàcy zlecenie czer-
pie nadal znaczne korzyÊci z umów
z tymi klientami. Roszczenie to
przys∏uguje agentowi, je˝eli, bioràc
pod uwag´ wszystkie okolicznoÊci,
a zw∏aszcza utrat´ przez agenta pro-
wizji od umów zawartych przez da-
jàcego zlecenie z tymi klientami,
przemawiajà za tym wzgl´dy s∏usz-
noÊci.

§ 2. Âwiadczenie wyrównawcze nie mo-
˝e przekroczyç wysokoÊci wynagro-
dzenia agenta za jeden rok, obliczo-
nego na podstawie Êredniego rocz-
nego wynagrodzenia uzyskanego
w okresie ostatnich pi´ciu lat. Je˝e-
li umowa agencyjna trwa∏a krócej
ni˝ pi´ç lat, wynagrodzenie to obli-
cza si´ z uwzgl´dnieniem Êredniej
z ca∏ego okresu jej trwania.

§ 3. Uzyskanie Êwiadczenia wyrównaw-
czego nie pozbawia agenta mo˝no-
Êci dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

§ 4. W razie Êmierci agenta, Êwiadcze-
nia wyrównawczego, o którym mo-
wa w § 1, mogà ˝àdaç jego spadko-
biercy.

§ 5. Mo˝liwoÊç dochodzenia roszczenia
o Êwiadczenie wyrównawcze zale˝y
od zg∏oszenia przez agenta lub jego
spadkobierców odpowiedniego ˝à-
dania wobec dajàcego zlecenie
przed up∏ywem roku od rozwiàza-
nia umowy.

Art. 7644. Âwiadczenie wyrównawcze nie przys∏u-
guje agentowi, je˝eli:

1) dajàcy zlecenie wypowiedzia∏ umo-
w´ na skutek okolicznoÊci, za które
odpowiedzialnoÊç ponosi agent,
usprawiedliwiajàcych wypowiedze-
nie umowy bez zachowania termi-
nów wypowiedzenia,

2) agent wypowiedzia∏ umow´, chyba
˝e wypowiedzenie jest uzasadnione
okolicznoÊciami, za które odpowiada
dajàcy zlecenie, albo jest usprawie-
dliwione wiekiem, u∏omnoÊcià lub
chorobà agenta, a wzgl´dy s∏uszno-
Êci nie pozwalajà domagaç si´ od nie-
go dalszego wykonywania czynnoÊci
agenta,

3) agent za zgodà dajàcego zlecenie
przeniós∏ na innà osob´ swoje prawa
i obowiàzki wynikajàce z umowy.

Art. 7645. Do czasu rozwiàzania umowy strony
nie mogà umówiç si´ w sposób odbie-
gajàcy na niekorzyÊç agenta od posta-
nowieƒ art. 7643 i art. 7644.

Art. 7646. § 1. Strony mogà, w formie pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci, ograni-
czyç dzia∏alnoÊç agenta majàcà
charakter konkurencyjny na okres
po rozwiàzaniu umowy agencyjnej
(ograniczenie dzia∏alnoÊci konku-
rencyjnej). Ograniczenie jest wa˝-
ne, je˝eli dotyczy grupy klientów
lub obszaru geograficznego, obj´-
tych dzia∏alnoÊcià agenta, oraz ro-
dzaju towarów lub us∏ug stanowià-
cych przedmiot umowy.

§ 2. Ograniczenie dzia∏alnoÊci konku-
rencyjnej nie mo˝e byç zastrze˝one
na okres d∏u˝szy ni˝ dwa lata od roz-
wiàzania umowy.

§ 3. Dajàcy zlecenie obowiàzany jest do
wyp∏acania agentowi odpowiedniej
sumy pieni´˝nej za ograniczenie
dzia∏alnoÊci konkurencyjnej w cza-
sie jego trwania, chyba ˝e co inne-
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go wynika z umowy albo ˝e umowa
agencyjna zosta∏a rozwiàzana na
skutek okolicznoÊci, za które agent
ponosi odpowiedzialnoÊç.

§ 4. Je˝eli wysokoÊç sumy, o której mo-
wa w § 3, nie zosta∏a w umowie
okreÊlona, nale˝y si´ suma w wyso-
koÊci odpowiedniej do korzyÊci
osiàgni´tych przez dajàcego zlece-
nie na skutek ograniczenia dzia∏al-
noÊci konkurencyjnej oraz utraco-
nych z tego powodu mo˝liwoÊci za-
robkowych agenta.

Art. 7647. Dajàcy zlecenie mo˝e do dnia rozwiàza-
nia umowy odwo∏aç ograniczenie dzia-
∏alnoÊci konkurencyjnej z takim skut-
kiem, ˝e po up∏ywie szeÊciu miesi´cy
od chwili odwo∏ania jest on zwolniony
z obowiàzku wyp∏acania sumy, o której
mowa w art. 7646 § 3 i 4. Odwo∏anie
ograniczenia dzia∏alnoÊci konkurencyj-
nej wymaga formy pisemnej pod rygo-
rem niewa˝noÊci.

Art. 7648. Je˝eli agent wypowiedzia∏ umow´ na
skutek okolicznoÊci, za które odpowie-
dzialnoÊç ponosi dajàcy zlecenie, mo˝e
on zwolniç si´ z obowiàzku przestrzega-
nia ograniczenia dzia∏alnoÊci konkuren-

cyjnej przez z∏o˝enie dajàcemu zlecenie
oÊwiadczenia na piÊmie przed up∏y-
wem miesiàca od dnia wypowiedzenia.

Art. 7649. Do umowy o treÊci okreÊlonej w art. 758
§ 1, zawartej z agentem przez osob´ 
nie b´dàcà przedsi´biorcà, stosuje si´
przepisy niniejszego tytu∏u, z wy∏àcze-
niem art. 761—7612, art. 7615 oraz 
art. 7643—7648.”

Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do
umów leasingu zawartych przed dniem jej wejÊcia
w ˝ycie.

2. Do umów agencyjnych zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Do umów agencyjnych zawartych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy tej ustawy
po up∏ywie roku od dnia jej wejÊcia w ˝ycie, je˝eli umo-
wy te zosta∏y zawarte pomi´dzy osobami, o których
mowa w art. 758 § 1 Kodeksu cywilnego w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 sierpnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustanowienia norm iloÊciowych lub wartoÊciowych towarów, których
przywóz z zagranicy jest wolny od c∏a, oraz ograniczenia uprawnieƒ do korzystania ze zwolnieƒ od c∏a na nie-

które towary przywo˝one przez osoby przekraczajàce wielokrotnie granic´ paƒstwowà.

Na podstawie art. 190 § 4 pkt 1 i § 5 ustawy z dnia
9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
18 listopada 1997 r. w sprawie ustanowienia norm ilo-
Êciowych lub wartoÊciowych towarów, których przy-
wóz z zagranicy jest wolny od c∏a, oraz ograniczenia
uprawnieƒ do korzystania ze zwolnieƒ od c∏a na niektó-
re towary przywo˝one przez osoby przekraczajàce wie-
lokrotnie granic´ paƒstwowà (Dz. U. Nr 142, poz. 949
i z 2000 r. Nr 44, poz. 509) w § 1 w ust. 1 pkt 7 otrzymu-
je brzmienie:

„7) materia∏ów p´dnych, o których mowa w
art. 190 § 1 pkt 18 Kodeksu celnego, w ramach
nast´pujàcych norm iloÊciowych:

a) przewo˝onych w autobusach wykorzystywa-
nych w mi´dzynarodowym transporcie dro-
gowym pasa˝erów, na zasadzie wzajemno-
Êci — nie wi´cej ni˝ 600 litrów ∏àcznie,

b) przewo˝onych w pojazdach samochodo-
wych przeznaczonych do dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, w tym tak˝e w autobusach,
w stosunku do których nie ma zastosowania
zasada wzajemnoÊci — nie wi´cej ni˝ 200 li-
trów ∏àcznie,

c) wykorzystywanych w systemach ch∏odni-
czych, w które sà wyposa˝one pojazdy prze-
znaczone do dzia∏alnoÊci gospodarczej —
nie wi´cej ni˝ 200 litrów ∏àcznie

— chyba ˝e umowy mi´dzynarodowe zawarte
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a paƒstwem,
w którym zarejestrowany jest pojazd samocho-
dowy, stanowià inaczej.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski


