
Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Ko-
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.2)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) po art. 22 dodaje si´ art. 221 w brzmieniu:

„Art. 221. Za konsumenta uwa˝a si´ osob´ fizycznà
dokonujàcà czynnoÊci prawnej niezwià-
zanej bezpoÊrednio z jej dzia∏alnoÊcià go-
spodarczà lub zawodowà.”;

2) po art. 33 dodaje si´ art. 331 w brzmieniu:

„Art. 331. § 1. Do jednostek organizacyjnych nie-
b´dàcych osobami prawnymi, któ-
rym ustawa przyznaje zdolnoÊç
prawnà, stosuje si´ odpowiednio
przepisy o osobach prawnych.

§ 2. Je˝eli przepis odr´bny nie stanowi
inaczej, za zobowiàzania jednostki,
o której mowa w § 1, odpowiedzial-
noÊç subsydiarnà ponoszà jej cz∏on-
kowie; odpowiedzialnoÊç ta powsta-
je z chwilà, gdy jednostka organiza-
cyjna sta∏a si´ niewyp∏acalna.”;

3) w art. 40:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Skarb Paƒstwa nie ponosi odpowiedzial-
noÊci za zobowiàzania paƒstwowych osób
prawnych, chyba ˝e przepis odr´bny sta-
nowi inaczej. Paƒstwowe osoby prawne
nie ponoszà odpowiedzialnoÊci za zobo-
wiàzania Skarbu Paƒstwa.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
odpowiedzialnoÊci jednostek samorzàdu
terytorialnego i samorzàdowych osób
prawnych.”;

4) w ksi´dze pierwszej w tytule II po art. 43 dodaje si´
dzia∏ III w brzmieniu:

„Dzia∏ III

Przedsi´biorcy i ich oznaczenia

Art. 431. Przedsi´biorcà jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna, o której
mowa w art. 331 § 1, prowadzàca we w∏a-
snym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà
lub zawodowà.

Art. 432. § 1. Przedsi´biorca dzia∏a pod firmà.

§ 2. Firm´ ujawnia si´ we w∏aÊciwym reje-
strze, chyba ˝e przepisy odr´bne sta-
nowià inaczej.

Art. 433. § 1. Firma przedsi´biorcy powinna si´ od-
ró˝niaç dostatecznie od firm innych
przedsi´biorców prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç na tym samym rynku.

§ 2. Firma nie mo˝e wprowadzaç w b∏àd,
w szczególnoÊci co do osoby przed-
si´biorcy, przedmiotu dzia∏alnoÊci
przedsi´biorcy, miejsca dzia∏alnoÊci,
êróde∏ zaopatrzenia.

Art. 434. Firmà osoby fizycznej jest jej imi´ i nazwi-
sko. Nie wyklucza to w∏àczenia do firmy
pseudonimu lub okreÊleƒ wskazujàcych
na przedmiot dzia∏alnoÊci przedsi´biorcy,
miejsce jej prowadzenia oraz innych okre-
Êleƒ dowolnie obranych.

Art. 435. § 1. Firmà osoby prawnej jest jej nazwa.

§ 2. Firma zawiera okreÊlenie formy praw-
nej osoby prawnej, które mo˝e byç
podane w skrócie, a ponadto mo˝e
wskazywaç na przedmiot dzia∏alnoÊci,
siedzib´ tej osoby oraz inne okreÊle-
nia dowolnie obrane.

§ 3. Firma osoby prawnej mo˝e zawieraç
nazwisko lub pseudonim osoby fizycz-
nej, je˝eli s∏u˝y to ukazaniu zwiàzków
tej osoby z powstaniem lub dzia∏alno-
Êcià przedsi´biorcy. Umieszczenie
w firmie nazwiska albo pseudonimu
osoby fizycznej wymaga pisemnej
zgody tej osoby, a w razie jej Êmierci
— zgody jej ma∏˝onka i dzieci.
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§ 4. Przedsi´biorca mo˝e pos∏ugiwaç si´
skrótem firmy. Przepis art. 432 § 2 sto-
suje si´ odpowiednio.

Art. 436. Firma oddzia∏u osoby prawnej zawiera
pe∏nà nazw´ tej osoby oraz okreÊlenie
„oddzia∏” ze wskazaniem miejscowoÊci,
w której oddzia∏ ma siedzib´.

Art. 437. Zmiana firmy wymaga ujawnienia w reje-
strze. W razie przekszta∏cenia osoby praw-
nej mo˝na zachowaç jej dotychczasowà
firm´ z wyjàtkiem okreÊlenia wskazujàce-
go form´ prawnà osoby prawnej, je˝eli
uleg∏a ona zmianie. To samo dotyczy prze-
kszta∏cenia spó∏ki osobowej.

Art. 438. § 1. W przypadku utraty cz∏onkostwa
przez wspólnika, którego nazwisko
by∏o umieszczone w firmie, spó∏ka
mo˝e zachowaç w swej firmie nazwi-
sko by∏ego wspólnika tylko za wyra˝o-
nà na piÊmie jego zgodà, a w razie je-
go Êmierci — za zgodà jego ma∏˝onka
i dzieci.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
w wypadku kontynuowania dzia∏alno-
Êci gospodarczej osoby fizycznej przez
innà osob´ fizycznà b´dàcà jej nast´p-
cà prawnym.

§ 3. Kto nabywa przedsi´biorstwo, mo˝e
je nadal prowadziç pod dotychczaso-
wà nazwà. Powinien jednak umieÊciç
dodatek wskazujàcy firm´ lub nazwi-
sko nabywcy, chyba ˝e strony posta-
nowi∏y inaczej.

Art. 439. § 1. Firma nie mo˝e byç zbyta.

§ 2. Przedsi´biorca mo˝e upowa˝niç inne-
go przedsi´biorc´ do korzystania ze
swej firmy, je˝eli nie wprowadza to
w b∏àd.

Art. 4310. Przedsi´biorca, którego prawo do firmy
zosta∏o zagro˝one cudzym dzia∏aniem,
mo˝e ˝àdaç zaniechania tego dzia∏ania,
chyba ˝e nie jest ono bezprawne. W razie
dokonanego naruszenia mo˝e on tak˝e
˝àdaç usuni´cia jego skutków, z∏o˝enia
oÊwiadczenia lub oÊwiadczeƒ w odpo-
wiedniej treÊci i formie, naprawienia na
zasadach ogólnych szkody majàtkowej
lub wydania korzyÊci uzyskanej przez
osob´, która dopuÊci∏a si´ naruszenia.”;

5) art. 551 otrzymuje brzmienie:

„Art. 551. Przedsi´biorstwo jest zorganizowanym
zespo∏em sk∏adników niematerialnych
i materialnych przeznaczonym do pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególnoÊci:

1) oznaczenie indywidualizujàce przed-
si´biorstwo lub jego wyodr´bnione
cz´Êci (nazwa przedsi´biorstwa);

2) w∏asnoÊç nieruchomoÊci lub rucho-
moÊci, w tym urzàdzeƒ, materia∏ów,
towarów i wyrobów, oraz inne prawa
rzeczowe do nieruchomoÊci lub rucho-
moÊci;

3) prawa wynikajàce z umów najmu
i dzier˝awy nieruchomoÊci lub rucho-
moÊci oraz prawa do korzystania z nie-
ruchomoÊci lub ruchomoÊci wynikajà-
ce z innych stosunków prawnych;

4) wierzytelnoÊci, prawa z papierów war-
toÊciowych i Êrodki pieni´˝ne;

5) koncesje, licencje i zezwolenia;

6) patenty i inne prawa w∏asnoÊci prze-
mys∏owej;

7) majàtkowe prawa autorskie i majàtko-
we prawa pokrewne;

8) tajemnice przedsi´biorstwa;

9) ksi´gi i dokumenty zwiàzane z prowa-
dzeniem dzia∏alnoÊci gospodarczej.”;

6) art. 553 otrzymuje brzmienie:

„Art. 553. Za gospodarstwo rolne uwa˝a si´ grunty
rolne wraz z gruntami leÊnymi, budynka-
mi lub ich cz´Êciami, urzàdzeniami i in-
wentarzem, je˝eli stanowià lub mogà
stanowiç zorganizowanà ca∏oÊç gospo-
darczà, oraz prawami zwiàzanymi z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego.”;

7) po art. 553 dodaje si´ art. 554 w brzmieniu:

„Art. 554. Nabywca przedsi´biorstwa lub gospo-
darstwa rolnego jest odpowiedzialny so-
lidarnie ze zbywcà za jego zobowiàzania
zwiàzane z prowadzeniem przedsi´bior-
stwa lub gospodarstwa, chyba ˝e
w chwili nabycia nie wiedzia∏ o tych zo-
bowiàzaniach, mimo zachowania nale˝y-
tej starannoÊci. OdpowiedzialnoÊç na-
bywcy ogranicza si´ do wartoÊci nabyte-
go przedsi´biorstwa lub gospodarstwa
wed∏ug stanu w chwili nabycia, a wed∏ug
cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.
OdpowiedzialnoÊci tej nie mo˝na bez
zgody wierzyciela wy∏àczyç ani ograni-
czyç.”;

8) w art. 61 dotychczasowa treÊç otrzymuje oznacze-
nie § 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. OÊwiadczenie woli wyra˝one w postaci elek-
tronicznej jest z∏o˝one innej osobie z chwilà,
gdy wprowadzono je do Êrodka komunikacji
elektronicznej w taki sposób, ˝eby osoba ta
mog∏a zapoznaç si´ z jego treÊcià.”;

9) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. § 1. OÊwiadczenie drugiej stronie woli za-
warcia umowy stanowi ofert´, je˝eli
okreÊla istotne postanowienia tej
umowy.
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§ 2. Je˝eli oferent nie oznaczy∏ w ofercie
terminu, w ciàgu którego oczekiwaç
b´dzie odpowiedzi, oferta z∏o˝ona
w obecnoÊci drugiej strony albo za
pomocà Êrodka bezpoÊredniego po-
rozumiewania si´ na odleg∏oÊç prze-
staje wiàzaç, gdy nie zostanie przyj´-
ta niezw∏ocznie; z∏o˝ona w inny spo-
sób przestaje wiàzaç z up∏ywem cza-
su, w którym sk∏adajàcy ofert´ móg∏
w zwyk∏ym toku czynnoÊci otrzymaç
odpowiedê wys∏anà bez nieuzasad-
nionego opóênienia.”;

10) po art. 66 dodaje si´ art. 661 i 662 w brzmieniu:

„Art. 661. § 1. Oferta z∏o˝ona w postaci elektronicz-
nej wià˝e sk∏adajàcego, je˝eli druga
strona niezw∏ocznie potwierdzi jej
otrzymanie.

§ 2. Przedsi´biorca sk∏adajàcy ofert´
w postaci elektronicznej jest obo-
wiàzany przed zawarciem umowy
poinformowaç drugà stron´ w spo-
sób jednoznaczny i zrozumia∏y o:

1) czynnoÊciach technicznych sk∏a-
dajàcych si´ na procedur´ zawar-
cia umowy;

2) skutkach prawnych potwierdze-
nia przez drugà stron´ otrzymania
oferty;

3) zasadach i sposobach utrwalania,
zabezpieczania i udost´pniania
przez przedsi´biorc´ drugiej stro-
nie treÊci zawieranej umowy;

4) metodach i Êrodkach technicz-
nych s∏u˝àcych wykrywaniu i ko-
rygowaniu b∏´dów we wprowa-
dzanych danych, które jest obo-
wiàzany udost´pniç drugiej stro-
nie;

5) j´zykach, w których umowa mo˝e
byç zawarta;

6) kodeksach etycznych, które sto-
suje, oraz o ich dost´pnoÊci w po-
staci elektronicznej.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio,
je˝eli przedsi´biorca zaprasza drugà
stron´ do rozpocz´cia negocjacji,
sk∏adania ofert albo do zawarcia
umowy w inny sposób.

§ 4. Przepisy § 1—3 nie majà zastosowa-
nia do zawierania umów za pomocà
poczty elektronicznej albo podob-
nych Êrodków indywidualnego po-
rozumiewania si´ na odleg∏oÊç. Nie
stosuje si´ ich tak˝e w stosunkach
mi´dzy przedsi´biorcami, je˝eli
strony tak postanowi∏y.

Art. 662. § 1. W stosunkach mi´dzy przedsi´bior-
cami oferta mo˝e byç odwo∏ana

przed zawarciem umowy, je˝eli
oÊwiadczenie o odwo∏aniu zosta∏o
z∏o˝one drugiej stronie przed wys∏a-
niem przez nià oÊwiadczenia o przy-
j´ciu oferty.

§ 2. Jednak˝e oferty nie mo˝na odwo∏aç,
je˝eli wynika to z jej treÊci lub okre-
Êlono w niej termin przyj´cia.”;

11) po art. 68 dodaje si´ art. 681 i 682 w brzmieniu:

„Art. 681. § 1. W stosunkach mi´dzy przedsi´bior-
cami odpowiedê na ofert´ z zastrze-
˝eniem zmian lub uzupe∏nieƒ nie-
zmieniajàcych istotnie treÊci oferty
poczytuje si´ za jej przyj´cie. W ta-
kim wypadku strony wià˝e umowa
o treÊci okreÊlonej w ofercie,
z uwzgl´dnieniem zastrze˝eƒ zawar-
tych w odpowiedzi na nià.

§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzajàcego
nie stosuje si´, je˝eli w treÊci oferty
wskazano, ˝e mo˝e ona byç przyj´ta
jedynie bez zastrze˝eƒ, albo gdy ofe-
rent niezw∏ocznie sprzeciwi∏ si´ w∏à-
czeniu zastrze˝eƒ do umowy, albo
gdy druga strona w odpowiedzi na
ofert´ uzale˝ni∏a jej przyj´cie od zgo-
dy oferenta na w∏àczenie zastrze˝eƒ
do umowy, a zgody tej niezw∏ocznie
nie otrzyma∏a.

Art. 682. Je˝eli przedsi´biorca otrzyma∏ od osoby,
z którà pozostaje w sta∏ych stosunkach go-
spodarczych, ofert´ zawarcia umowy
w ramach swej dzia∏alnoÊci, brak nie-
zw∏ocznej odpowiedzi poczytuje si´ za
przyj´cie oferty.”;

12) art. 69 otrzymuje brzmienie:

„Art. 69. Je˝eli wed∏ug ustalonego w danych sto-
sunkach zwyczaju lub wed∏ug treÊci ofer-
ty dojÊcie do sk∏adajàcego ofert´ oÊwiad-
czenia drugiej strony o jej przyj´ciu nie
jest wymagane, w szczególnoÊci je˝eli
sk∏adajàcy ofert´ ̋ àda niezw∏ocznego wy-
konania umowy, umowa dochodzi do
skutku, skoro druga strona w czasie w∏a-
Êciwym przystàpi do jej wykonania;
w przeciwnym razie oferta przestaje wià-
zaç.”;

13) art. 70 otrzymuje brzmienie:

„Art. 70. § 1. W razie wàtpliwoÊci umow´ poczytu-
je si´ za zawartà w chwili otrzymania
przez sk∏adajàcego ofert´ oÊwiadcze-
nia o jej przyj´ciu, a je˝eli dojÊcie do
sk∏adajàcego ofert´ oÊwiadczenia
o jej przyj´ciu nie jest wymagane —
w chwili przystàpienia przez drugà
stron´ do wykonania umowy.

§ 2. W razie wàtpliwoÊci umow´ poczytu-
je si´ za zawartà w miejscu otrzyma-
nia przez sk∏adajàcego ofert´ oÊwiad-
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czenia o jej przyj´ciu, a je˝eli dojÊcie
do sk∏adajàcego ofert´ oÊwiadczenia
o jej przyj´ciu nie jest wymagane al-
bo oferta jest sk∏adana w postaci
elektronicznej — w miejscu zamiesz-
kania albo w siedzibie sk∏adajàcego
ofert´ w chwili zawarcia umowy.”;

14) art. 701—704 otrzymujà brzmienie:

„Art. 701. § 1. Umowa mo˝e byç zawarta w drodze
aukcji albo przetargu.

§ 2. W og∏oszeniu aukcji albo przetargu
nale˝y okreÊliç czas, miejsce, przed-
miot oraz warunki aukcji albo prze-
targu albo wskazaç sposób udost´p-
nienia tych warunków.

§ 3. Og∏oszenie, a tak˝e warunki aukcji
albo przetargu mogà byç zmienione
lub odwo∏ane tylko wtedy, gdy za-
strze˝ono to w ich treÊci.

§ 4. Organizator od chwili udost´pnienia
warunków, a oferent od chwili z∏o˝e-
nia oferty zgodnie z og∏oszeniem au-
kcji albo przetargu sà obowiàzani
post´powaç zgodnie z postanowie-
niami og∏oszenia, a tak˝e warunków
aukcji albo przetargu.

Art. 702. § 1. Oferta z∏o˝ona w toku aukcji przesta-
je wiàzaç, gdy inny uczestnik aukcji
(licytant) z∏o˝y∏ ofert´ korzystniejszà,
chyba ˝e w warunkach aukcji za-
strze˝ono inaczej.

§ 2. Zawarcie umowy w wyniku aukcji
nast´puje z chwilà udzielenia przybi-
cia.

§ 3. Je˝eli wa˝noÊç umowy zale˝y od
spe∏nienia szczególnych wymagaƒ
przewidzianych w ustawie, zarówno
organizator aukcji, jak i jej uczestnik,
którego oferta zosta∏a przyj´ta, mo-
gà dochodziç zawarcia umowy.

Art. 703. § 1. Oferta z∏o˝ona w toku przetargu
przestaje wiàzaç, gdy zosta∏a wybra-
na inna oferta albo gdy przetarg zo-
sta∏ zamkni´ty bez wybrania której-
kolwiek z ofert, chyba ˝e w warun-
kach przetargu zastrze˝ono inaczej.

§ 2. Organizator jest obowiàzany nie-
zw∏ocznie powiadomiç na piÊmie
uczestników przetargu o jego wyni-
ku albo o zamkni´ciu przetargu bez
dokonania wyboru.

§ 3. Do ustalenia chwili zawarcia umowy
w drodze przetargu stosuje si´ prze-
pisy dotyczàce przyj´cia oferty, chy-
ba ˝e w warunkach przetargu za-
strze˝ono inaczej. Przepis art. 702 § 3
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 704. § 1. W warunkach aukcji albo przetargu
mo˝na zastrzec, ˝e przyst´pujàcy do

aukcji albo przetargu powinien, pod
rygorem niedopuszczenia do nich,
wp∏aciç organizatorowi okreÊlonà
sum´ albo ustanowiç odpowiednie
zabezpieczenie jej zap∏aty (wadium).

§ 2. Je˝eli uczestnik aukcji albo przetar-
gu, mimo wyboru jego oferty, uchy-
la si´ od zawarcia umowy, której
wa˝noÊç zale˝y od spe∏nienia szcze-
gólnych wymagaƒ przewidzianych
w ustawie, organizator aukcji albo
przetargu mo˝e pobranà sum´ za-
chowaç albo dochodziç zaspokoje-
nia z przedmiotu zabezpieczenia.
W pozosta∏ych wypadkach zap∏aco-
ne wadium nale˝y niezw∏ocznie
zwróciç, a ustanowione zabezpie-
czenie wygasa. Je˝eli organizator
aukcji albo przetargu uchyla si´ od
zawarcia umowy, ich uczestnik, któ-
rego oferta zosta∏a wybrana, mo˝e
˝àdaç zap∏aty podwójnego wadium
albo naprawienia szkody.”;

15) po art. 704 dodaje si´ art. 705 w brzmieniu:

„Art. 705. § 1. Organizator oraz uczestnik aukcji al-
bo przetargu mo˝e ˝àdaç uniewa˝-
nienia zawartej umowy, je˝eli strona
tej umowy, inny uczestnik lub osoba
dzia∏ajàca w porozumieniu z nimi
wp∏yn´∏a na wynik aukcji albo prze-
targu w sposób sprzeczny z prawem
lub dobrymi obyczajami. Je˝eli umo-
wa zosta∏a zawarta na cudzy rachu-
nek, jej uniewa˝nienia mo˝e ˝àdaç
tak˝e ten, na czyj rachunek umowa
zosta∏a zawarta, lub dajàcy zlecenie.

§ 2. Uprawnienie powy˝sze wygasa
z up∏ywem miesiàca od dnia, w któ-
rym uprawniony dowiedzia∏ si´
o istnieniu przyczyny uniewa˝nie-
nia, nie póêniej jednak ni˝ z up∏y-
wem roku od dnia zawarcia umo-
wy.”;

16) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. Og∏oszenia, reklamy, cenniki i inne infor-
macje, skierowane do ogó∏u lub do po-
szczególnych osób, poczytuje si´ w razie
wàtpliwoÊci nie za ofert´, lecz za zapro-
szenie do zawarcia umowy.”;

17) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. § 1. Je˝eli strony prowadzà negocjacje
w celu zawarcia oznaczonej umowy,
umowa zostaje zawarta, gdy strony
dojdà do porozumienia co do wszyst-
kich jej postanowieƒ, które by∏y
przedmiotem negocjacji.

§ 2. Strona, która rozpocz´∏a lub prowa-
dzi∏a negocjacje z naruszeniem do-
brych obyczajów, w szczególnoÊci
bez zamiaru zawarcia umowy, jest
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obowiàzana do naprawienia szkody,
jakà druga strona ponios∏a przez to,
˝e liczy∏a na zawarcie umowy.”;

18) po art. 72 dodaje si´ art. 721 w brzmieniu:

„Art. 721. § 1. Je˝eli w toku negocjacji strona udo-
st´pni∏a informacje z zastrze˝eniem
poufnoÊci, druga strona jest obowià-
zana do nieujawniania i nieprzekazy-
wania ich innym osobom oraz do
niewykorzystywania tych informacji
dla w∏asnych celów, chyba ˝e strony
uzgodni∏y inaczej.

§ 2. W razie niewykonania lub nienale˝y-
tego wykonania obowiàzków, o któ-
rych mowa w § 1, uprawniony mo˝e
˝àdaç od drugiej strony naprawienia
szkody albo wydania uzyskanych
przez nià korzyÊci.”;

19) art. 74 otrzymuje brzmienie:

„Art. 74. § 1. Zastrze˝enie formy pisemnej bez ry-
goru niewa˝noÊci ma ten skutek, ˝e
w razie niezachowania zastrze˝onej
formy nie jest w sporze dopuszczalny
dowód ze Êwiadków ani dowód
z przes∏uchania stron na fakt dokona-
nia czynnoÊci. Przepisu tego nie sto-
suje si´, gdy zachowanie formy pi-
semnej jest zastrze˝one jedynie dla
wywo∏ania okreÊlonych skutków
czynnoÊci prawnej.

§ 2. Jednak˝e mimo niezachowania for-
my pisemnej przewidzianej dla celów
dowodowych, dowód ze Êwiadków
lub dowód z przes∏uchania stron jest
dopuszczalny, je˝eli obie strony wyra-
˝à na to zgod´, je˝eli ̋ àda tego konsu-
ment w sporze z przedsi´biorcà albo
je˝eli fakt dokonania czynnoÊci praw-
nej b´dzie uprawdopodobniony za
pomocà pisma.

§ 3. Przepisów o formie pisemnej przewi-
dzianej dla celów dowodowych nie
stosuje si´ do czynnoÊci prawnych
w stosunkach mi´dzy przedsi´biorca-
mi.”;

20) uchyla si´ art. 75;

21) art. 77 otrzymuje brzmienie:

„Art. 77. § 1. Uzupe∏nienie lub zmiana umowy wy-
maga zachowania takiej formy, jakà
ustawa lub strony przewidzia∏y w ce-
lu jej zawarcia.

§ 2. Je˝eli umowa zosta∏a zawarta w for-
mie pisemnej, jej rozwiàzanie za zgo-
dà obu stron, jak równie˝ odstàpienie
od niej albo jej wypowiedzenie po-
winno byç stwierdzone pismem.

§ 3. Je˝eli umowa zosta∏a zawarta w innej
formie szczególnej, jej rozwiàzanie za

zgodà obu stron wymaga zachowa-
nia takiej formy, jakà ustawa lub stro-
ny przewidzia∏y w celu jej zawarcia;
natomiast odstàpienie od umowy al-
bo jej wypowiedzenie powinno byç
stwierdzone pismem.”;

22) po art. 77 dodaje si´ art. 771 w brzmieniu:

„Art. 771. W wypadku gdy umow´ zawartà pomi´-
dzy przedsi´biorcami bez zachowania
formy pisemnej jedna strona niezw∏ocz-
nie potwierdzi w piÊmie skierowanym do
drugiej strony, a pismo to zawiera zmia-
ny lub uzupe∏nienia umowy, niezmienia-
jàce istotnie jej treÊci, strony wià˝e umo-
wa o treÊci okreÊlonej w piÊmie potwier-
dzajàcym, chyba ˝e druga strona nie-
zw∏ocznie si´ temu sprzeciwi∏a na pi-
Êmie.”;

23) w art. 78 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. OÊwiadczenie woli z∏o˝one w postaci elektro-
nicznej opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wa˝nego kwalifikowanego certyfikatu jest
równowa˝ne z oÊwiadczeniem woli z∏o˝onym
w formie pisemnej.”;

24) w ksi´dze pierwszej w tytule IV po wyrazach „Dzia∏
VI. Przedstawicielstwo” dodaje si´ wyrazy „Roz-
dzia∏ I. Przepisy ogólne”;

25) po art. 97 dodaje si´ wyrazy „Rozdzia∏ II. Pe∏nomoc-
nictwo”;

26) po art. 109 dodaje si´ rozdzia∏ III w brzmieniu:

„Rozdzia∏ III

Prokura

Art. 1091. § 1. Prokura jest pe∏nomocnictwem
udzielonym przez przedsi´biorc´
podlegajàcego obowiàzkowi wpisu
do rejestru przedsi´biorców, które
obejmuje umocowanie do czynnoÊci
sàdowych i pozasàdowych, jakie sà
zwiàzane z prowadzeniem przedsi´-
biorstwa.

§ 2. Nie mo˝na ograniczyç prokury ze
skutkiem wobec osób trzecich, chyba
˝e przepis szczególny stanowi ina-
czej.

Art. 1092. § 1. Prokura powinna byç pod rygorem
niewa˝noÊci udzielona na piÊmie.
Przepisu art. 99 § 1 nie stosuje si´.

§ 2. Prokurentem mo˝e byç osoba fizycz-
na majàca pe∏nà zdolnoÊç do czyn-
noÊci prawnych.

Art. 1093. Do zbycia przedsi´biorstwa, do dokona-
nia czynnoÊci prawnej, na podstawie któ-
rej nast´puje oddanie go do czasowego
korzystania, oraz do zbywania i obcià˝a-
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nia nieruchomoÊci jest wymagane pe∏-
nomocnictwo do poszczególnej czynno-
Êci.

Art. 1094. § 1. Prokura mo˝e byç udzielona kilku
osobom ∏àcznie (prokura ∏àczna) lub
oddzielnie.

§ 2. Kierowane do przedsi´biorcy
oÊwiadczenia lub dor´czenia pism
mogà byç dokonywane wobec jed-
nej z osób, którym udzielono proku-
ry ∏àcznie.

Art. 1095. Prokur´ mo˝na ograniczyç do zakresu
spraw wpisanych do rejestru oddzia∏u
przedsi´biorstwa (prokura oddzia∏owa).

Art. 1096. Prokura nie mo˝e byç przeniesiona. Pro-
kurent mo˝e ustanowiç pe∏nomocnika
do poszczególnej czynnoÊci lub pewne-
go rodzaju czynnoÊci.

Art. 1097. § 1. Prokura mo˝e byç w ka˝dym czasie
odwo∏ana.

§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreÊle-
nia przedsi´biorcy z rejestru, a tak˝e
og∏oszenia upad∏oÊci, otwarcia li-
kwidacji oraz przekszta∏cenia przed-
si´biorcy.

§ 3. Prokura wygasa ze Êmiercià proku-
renta. 

§ 4. Âmierç przedsi´biorcy ani utrata
przez niego zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych nie powoduje wygaÊni´-
cia prokury.

Art. 1098. § 1. Udzielenie i wygaÊni´cie prokury
przedsi´biorca powinien zg∏osiç do
rejestru przedsi´biorców.

§ 2. Zg∏oszenie o udzieleniu prokury po-
winno okreÊlaç jej rodzaj, a w przy-
padku prokury ∏àcznej tak˝e sposób
jej wykonywania.

Art. 1099. Prokurent sk∏ada w∏asnor´czny podpis
zgodnie ze znajdujàcym si´ w aktach re-
jestrowych wzorem podpisu, wraz z do-
piskiem wskazujàcym na prokur´, chyba
˝e z treÊci dokumentu wynika, ˝e dzia∏a
jako prokurent.”;

27) art. 179 otrzymuje brzmienie:

„Art. 179. § 1. W∏aÊciciel mo˝e wyzbyç si´ w∏asno-
Êci nieruchomoÊci przez to, ˝e jej si´
zrzeknie. Zrzeczenie si´ wymaga for-
my aktu notarialnego.

§ 2. NieruchomoÊç, której w∏aÊciciel si´
zrzek∏, staje si´ w∏asnoÊcià gminy,
na obszarze której nieruchomoÊç
jest po∏o˝ona, chyba ˝e odr´bne
przepisy stanowià inaczej. Je˝eli
nieruchomoÊç jest po∏o˝ona na ob-
szarze kilku gmin, nieruchomoÊç
staje si´ w∏asnoÊcià gminy, na ob-

szarze której znajduje si´ jej wi´ksza
cz´Êç. Gmina ponosi odpowiedzial-
noÊç z nieruchomoÊci za jej obcià˝e-
nia, ograniczonà do wartoÊci naby-
tej nieruchomoÊci wed∏ug stanu
w chwili nabycia, a wed∏ug cen ryn-
kowych w chwili zaspokojenia wie-
rzyciela.”;

28) w art. 358 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Z zastrze˝eniem wyjàtków w ustawie przewi-
dzianych, zobowiàzania pieni´˝ne na obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej mogà byç wyra-
˝one tylko w pieniàdzu polskim.”;

29) w art. 359 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç odsetek ustawowych, kie-
rujàc si´ koniecznoÊcià zapewnienia dyscypli-
ny p∏atniczej i sprawnego przeprowadzania
rozliczeƒ pieni´˝nych, bioràc pod uwag´ wy-
sokoÊç rynkowych stóp procentowych oraz
stóp procentowych Narodowego Banku Pol-
skiego.”;

30) w art. 384:

a) uchyla si´ § 3,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Je˝eli jedna ze stron pos∏uguje si´ wzor-
cem umowy w postaci elektronicznej, po-
winna udost´pniç go drugiej stronie przed
zawarciem umowy w taki sposób, aby mo-
g∏a ona wzorzec ten przechowywaç i od-
twarzaç w zwyk∏ym toku czynnoÊci.”;

31) uchyla si´ art. 386;

32) art. 389 otrzymuje brzmienie:

„Art. 389. § 1. Umowa, przez którà jedna ze stron
lub obie zobowiàzujà si´ do zawar-
cia oznaczonej umowy (umowa
przedwst´pna), powinna okreÊlaç
istotne postanowienia umowy przy-
rzeczonej.

§ 2. Je˝eli termin, w ciàgu którego ma
byç zawarta umowa przyrzeczona,
nie zosta∏ oznaczony, powinna ona
byç zawarta w odpowiednim termi-
nie wyznaczonym przez stron´
uprawnionà do ˝àdania zawarcia
umowy przyrzeczonej. Je˝eli obie
strony sà uprawnione do ̋ àdania za-
warcia umowy przyrzeczonej i ka˝da
z nich wyznaczy∏a inny termin, stro-
ny wià˝e termin wyznaczony przez
stron´, która wczeÊniej z∏o˝y∏a sto-
sowne oÊwiadczenie. Je˝eli w ciàgu
roku od dnia zawarcia umowy
przedwst´pnej nie zosta∏ wyznaczo-
ny termin do zawarcia umowy przy-
rzeczonej, nie mo˝na ˝àdaç jej za-
warcia.”;
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33) art. 390 otrzymuje brzmienie:

„Art. 390. § 1. Je˝eli strona zobowiàzana do zawar-
cia umowy przyrzeczonej uchyla si´
od jej zawarcia, druga strona mo˝e
˝àdaç naprawienia szkody, którà po-
nios∏a przez to, ̋ e liczy∏a na zawarcie
umowy przyrzeczonej. Strony mogà
w umowie przedwst´pnej odmien-
nie okreÊliç zakres odszkodowania.

§ 2. Jednak˝e gdy umowa przedwst´p-
na czyni zadoÊç wymaganiom, od
których zale˝y wa˝noÊç umowy
przyrzeczonej, w szczególnoÊci wy-
maganiom co do formy, strona
uprawniona mo˝e dochodziç zawar-
cia umowy przyrzeczonej.

§ 3. Roszczenia z umowy przedwst´pnej
przedawniajà si´ z up∏ywem roku od
dnia, w którym umowa przyrzeczo-
na mia∏a byç zawarta. Je˝eli sàd od-
dali ˝àdanie zawarcia umowy przy-
rzeczonej, roszczenia z umowy
przedwst´pnej przedawniajà si´
z up∏ywem roku od dnia, w którym
orzeczenie sta∏o si´ prawomocne.”;

34) uchyla si´ art. 526;

35) po art. 647 dodaje si´ art. 6471 w brzmieniu:

„Art. 6471. § 1. W umowie o roboty budowlane,
o której mowa w art. 647, zawartej
mi´dzy inwestorem a wykonawcà
(generalnym wykonawcà), strony
ustalajà zakres robót, które wyko-
nawca b´dzie wykonywa∏ osobiÊcie
lub za pomocà podwykonawców.

§ 2. Do zawarcia przez wykonawc´ umo-
wy o roboty budowlane z podwyko-
nawcà jest wymagana zgoda inwe-
stora. Je˝eli inwestor, w terminie
14 dni od przedstawienia mu przez
wykonawc´ umowy z podwykonaw-
cà lub jej projektu, wraz z cz´Êcià do-
kumentacji dotyczàcà wykonania ro-
bót okreÊlonych w umowie lub pro-
jekcie, nie zg∏osi na piÊmie sprzeci-
wu lub zastrze˝eƒ, uwa˝a si´, ˝e wy-
razi∏ zgod´ na zawarcie umowy.

§ 3. Do zawarcia przez podwykonawc´
umowy z dalszym podwykonawcà
jest wymagana zgoda inwestora
i wykonawcy. Przepis § 2 zdanie
drugie stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. Umowy, o których mowa w § 2 i 3,
powinny byç dokonane w formie pi-
semnej pod rygorem niewa˝noÊci.

§ 5. Zawierajàcy umow´ z podwyko-
nawcà oraz inwestor i wykonawca
ponoszà solidarnà odpowiedzial-
noÊç za zap∏at´ wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez
podwykonawc´.

§ 6. Odmienne postanowienia umów,
o których mowa w niniejszym arty-
kule, sà niewa˝ne.”;

36) art. 6851 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6851. Je˝eli czas trwania najmu lokalu miesz-

kalnego nie jest oznaczony, wynajmujà-
cy mo˝e podwy˝szyç czynsz, wypowia-
dajàc dotychczasowà wysokoÊç czyn-
szu najpóêniej na miesiàc naprzód, na
koniec miesiàca kalendarzowego.”;

37) po art. 903 dodaje si´ art. 9031 w brzmieniu:
„Art. 9031. Umowa renty powinna byç stwierdzona

pismem.”;

38) w art. 935 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W braku ma∏˝onka spadkodawcy i krewnych

powo∏anych do dziedziczenia z ustawy, spa-
dek przypada gminie ostatniego miejsca za-
mieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy
ustawowemu. Je˝eli miejsca ostatniego za-
mieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej
Polskiej nie da si´ ustaliç lub ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy znajdowa∏o si´
za granicà, spadek przypada Skarbowi Paƒ-
stwa jako spadkobiercy ustawowemu.”;

39) art. 1023 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1023. § 1. Skarb Paƒstwa ani gmina nie mogà

odrzuciç spadku, który im przypad∏
z mocy ustawy.

§ 2. Skarb Paƒstwa ani gmina nie sk∏a-
dajà oÊwiadczenia o przyj´ciu
spadku, a spadek uwa˝a si´ za
przyj´ty z dobrodziejstwem inwen-
tarza.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 94, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. Nr 55,
poz. 321 oraz z 1994 r. Nr 85, poz. 388) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. VI w § 2 skreÊla si´ zdanie drugie;

2) uchyla si´ art. XXV.

Art. 3. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo
o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369) w art. 92
dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Je˝eli akt notarialny w swej treÊci zawiera zrzecze-
nie si´ w∏asnoÊci nieruchomoÊci, notariusz, który
go sporzàdzi∏, jest obowiàzany przes∏aç z urz´du
wypis tego aktu gminie, której w∏asnoÊcià nieru-
chomoÊç staje si´ na skutek zrzeczenia.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, z póên. zm.3))
w art. 17b ust. 3 otrzymuje brzmienie:
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„3. U˝ytkownik wieczysty nieruchomoÊci mo˝e
zrzec si´ swego prawa przez z∏o˝enie Agencji
oÊwiadczenia w formie aktu notarialnego. W ta-
kim przypadku u˝ytkowanie wieczyste wygasa.
OÊwiadczenie stanowi podstaw´ do wykreÊle-
nia w ksi´dze wieczystej prawa wieczystego
u˝ytkowania.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17,
poz. 209 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2
i Nr 113, poz. 984) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 19a ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Do wniosku o wpis podmiotu podlegajàcego
obowiàzkowi wpisu do Rejestru do∏àcza si´
uwierzytelnione notarialnie albo z∏o˝one przed
s´dzià lub upowa˝nionym pracownikiem sàdu
wzory podpisów osób upowa˝nionych do re-
prezentowania tego podmiotu lub prokurenta.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ równie˝ w przypadku
zmiany osób upowa˝nionych do reprezentowa-
nia podmiotu wpisanego do Rejestru lub pro-
kurenta.”;

2) w art. 39 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) dotyczàce prokurentów oraz zakresu prokury,”.

Art. 6. W ustawie z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. — Ko-
deks spó∏ek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037
oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117) uchyla si´ art. 632.

Art. 7. 1. Przedsi´biorcy dostosujà swe firmy do
przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, w terminie 4 lat od dnia
wejÊcia ustawy w ˝ycie.

2. W razie niemo˝noÊci dostosowania u˝ywanej fir-
my do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, sàd rejestro-
wy, na wniosek przedsi´biorcy z∏o˝ony w terminie
wskazanym w ust. 1, rozstrzyga o dopuszczalnoÊci za-
chowania dotychczasowej firmy w ca∏oÊci lub z nie-
zb´dnymi zmianami. Orzeczenie sàdu powinno zapaÊç
nie póêniej ni˝ w ciàgu 5 lat od dnia wejÊcia ustawy
w ˝ycie.

Art. 8. 1. Do umów o roboty budowlane, zawartych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.

2. Do umów najmu, zawartych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stosuje si´ art. 6851 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 9. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy tracà moc
przepisy dotyczàce firmy i prokury zawarte w rozporzà-
dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca
1934 r. — Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502,
z 1946 r. Nr 57, poz. 321, z 1950 r. Nr 34, poz. 312,
z 1964 r. Nr 16, poz. 94, z 1988 r. Nr 41, poz. 326, z 1990 r.
Nr 17, poz. 98 i Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 35, poz. 155,
Nr 94, poz. 418 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121,
poz. 591, z 1995 r. Nr 96, poz. 478, z 1996 r. Nr 6, poz. 43,
z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754 i Nr 121,
poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 60,
poz. 702 i Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508).

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 6471 i art. 6851

ustawy, o której mowa w art. 1, wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 30 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie algorytmu ustalania kwot Êrodków Funduszu Pracy na finansowanie zadaƒ w województwie

Na podstawie art. 57a ust. 9 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, z póên. zm.1)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla algorytm oraz szczegó-
∏owe zasady ustalania kwot Êrodków Funduszu Pracy

na finansowanie zadaƒ w województwie oraz przezna-
czenie rezerwy b´dàcej w dyspozycji ministra w∏aÊci-
wego do spraw pracy, zwanego dalej „ministrem”. 

§ 2. 1. Kwoty Êrodków Funduszu Pracy na finanso-
wanie zadaƒ w województwie realizowanych przez sa-
morzàdy powiatowe ustala si´ dla nast´pujàcych za-
daƒ okreÊlonych w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu, zwanej dalej „ustawà”:

1) w pkt 2—5, 7, 7a, 8, 10, 13, 26, 27, 29 i 30a — doty-
czàcych finansowania programów na rzecz prze-
ciwdzia∏ania bezrobociu;

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973,
Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325, Nr 128,
poz. 1405 i Nr 154, poz. 1793, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 675, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.


