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KODEKS CYWILNY:

30 maja 2020 r.    –  ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. poz. 875)

1 stycznia 2021 r.    –  ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ogranicze-
nia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495 ze zm.)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

17 kwietnia 2020 r.      –  ustawa z 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 462)

30 maja 2020 r.      –  ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. poz. 875)

9 czerwca 2020 r.      –  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2020 r., P 13/19 (Dz.U.  
poz. 1017)

1 lipca 2020 r.      –  ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)

30 lipca 2020 r., 30 października 2020 r., 20 lutego 2021 r., 30 października 2021 r. – ustawa 
z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)

30 listopada 2020 r.      –  ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

1 grudnia 2020 r., 1 marca 2021 r. – ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym
Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)

1 grudnia 2020 r.      –  ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 55 ze zm.)

28 lutego 2021 r.      –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1798 ze zm.)

1 marca 2021 r.      –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

18 kwietnia 2026 r.      –  ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO:

17 marca 2020 r.    –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 lutego 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o aktach stanu 
cywilnego (Dz.U. poz. 463)

18 kwietnia 2020 r.   –  ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



18 kwietnia 2020 r.   –  ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących działania publiczne oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. poz. 2294 ze zm.)

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:

27 lutego 2020 r. –  ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności 
przemysłowej oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz.U. poz. 2309 ze zm.)

24 marca 2020 r. –  ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802 ze zm.)

27 kwietnia 2020 r. –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 kwietnia 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 755)

6 maja 2020 r. –  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29.04.2020 r., P 19/16 (Dz.U. poz. 807)
1 lipca 2020 r. –  ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-

nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
30 listopada 2020 r. –  ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)
1 grudnia 2020 r. –  ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądo-

wym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
1 stycznia 2021 r. –  ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020)
20 lutego 2021 r. –  ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553 ze zm.)
1 marca 2021 r. –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

ORAZ

3 czerwca 2020 r. –  obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z 22 maja 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowa-
nych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania 
opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. poz. 989)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się 

wirusa  SARS-CoV-2
(Dz.U. poz. 695;

zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 875, poz. 979, poz. 1086)

(wyciąg)

Art. 97.1 1. Operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) nie podejmuje próby doręcze-
nia i nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej, której nie mógł doręczyć adresatowi 
poddanemu z powodu COVID-19 obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Nie dotyczy to przesyłki niedoręczalnej 
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. 

2. Po upływie okresu obowiązkowej kwarantanny, izolacji lub izolacji w warun-
kach domowych, operator pocztowy doręcza adresatowi, o którym mowa w ust. 1, 
przesyłki pocztowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 98. 1. Nieodebranych pism podlegających doręczeniu za potwierdzeniem 
odbioru przez operatora pocztowego w rozumieniu us tawy z dnia 23 listopada 
2012 r. – Prawo pocztowe, których termin odbioru określony w zawiadomieniu 
o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać 

1 Art. 97 zmieniony przez art. 79 pkt 5 ustawy z 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1086) zmienia-
jącej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.



za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

2. Przepisu ust . 1 nie stosuje się do:
1) postępowań w sprawach, o których mowa w art . 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 li-

stopada 2009 r. o grach hazardowych;
2) postępowań, o których mowa w dziale IIIB ust awy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.);
3) kontroli podatkowej, kontroli celn o-skarbowej oraz postępowań podatko-

wych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnie-
nia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez:
a) sądy i Trybunały,
b) prokuraturę i inne organy ścigania,
c) komornika sądowego.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się...Art. 98
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Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny1

(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145;
zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1495; z 2020 r. poz. 875)

KSIĘGA PIERWSZA
CZĘŚĆ OGÓLNA

Tytuł I
Przepisy wstępne

Zakres regulacji

Art. 1. Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami 
fizycznymi i osobami prawnymi.

Art. 2. (uchylony)

Lex retro non agit

Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia 
lub celu.

Art. 4. (uchylony)

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych 
usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku 
wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.Urz. WE L 178, s. 1; Dz.Urz. UE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, s. 399).
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Nadu¿ycie prawa podmiotowego

Art. 5. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze 
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia 
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wy-
konywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Onus probandi

Art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wy-
wodzi skutki prawne.

Domniemanie dobrej wiary

Art. 7. Jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej wiary, domnie-
mywa się istnienie dobrej wiary.

Tytuł II
Osoby

Dział I
Osoby fizyczne

Rozdział I
Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Zdolnośæ prawna

Art. 8. § 1. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
§ 2. (uchylony)

Domniemanie urodzenia dziecka ¿ywego

Art. 9. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło ono 
na świat żywe.

Pe³noletnośæ

Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście.
§ 2. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej 

w razie unieważnienia małżeństwa.

Art. 5–10
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Pe³na zdolnośæ do czynności prawnych

Art. 11. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyska-
nia pełnoletności.

Brak zdolności do czynności prawnych

Art. 12. Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończy-
ły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Ubezw³asnowolniony ca³kowicie

Art. 13. § 1. Osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowol-
niona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego 
albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narko-
manii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.

§ 2. Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że po-
zostaje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

Zdolnośæ do dzia³añ prawnych

Art. 14. § 1. Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności 
do czynności prawnych, jest nieważna.

§ 2. Jednakże gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę na-
leżącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 
codziennego, umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga 
za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych.

Ograniczona zdolnośæ do czynności prawnych

Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy 
ukończyli lat trzynaście, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo.

Ubezw³asnowolniony czêściowo

Art. 16. § 1. Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo 
z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju 
zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej 
osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc 
do prowadzenia jej spraw.

§ 2. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę.

Zgoda przedstawiciela ustawowego

Art. 17. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do ważności 
czynności prawnej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności praw-
nych zaciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda 
jej przedstawiciela ustawowego.

Art. 11–17
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Brak zgody przedstawiciela ustawowego

Art. 18. § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez osobę ograniczoną 
w zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawo-
wego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela.

§ 2. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może sama po-
twierdzić umowę po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 3. Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czynno-
ści prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawiciela ustawowe-
go. Może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi odpowiedni termin do potwier-
dzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

Jednostronna czynnośæ prawna bez wymaganej zgody

Art. 19. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych doko-
nała sama jednostronnej czynności prawnej, do której ustawa wymaga zgody przed-
stawiciela ustawowego, czynność jest nieważna.

Umowy w drobnych bie¿¹cych sprawach

Art. 20. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez 
zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszech-
nie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Rozporz¹dzanie zarobkiem

Art. 21. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez 
zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd 
opiekuńczy z ważnych powodów inaczej postanowi.

Przedmioty oddane do swobodnego u¿ytku

Art. 22. Jeżeli przedstawiciel ustawowy osoby ograniczonej w zdolności 
do czynności prawnych oddał jej okreś lone przedmioty majątkowe do swobodne-
go użytku, osoba ta uzyskuje pełną zdolność w zakresie czynności prawnych, które 
tych przedmiotów dotyczą. Wyjątek stanowią czynności prawne, do których doko-
nania nie wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego.

Konsument

Art. 221.2 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsię-
biorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodar-
czą lub zawodową.

Dobra osobiste cz³owieka

Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, 
cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica kore-

2 Art. 221 zmieniony przez art. 44 pkt 1 ustawy z 30 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 827 ze zm.) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 grudnia 2014 r.

Art. 18–23
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spondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony 
przewidzianej w innych przepisach.

Ochrona dóbr osobistych

Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, 
może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W ra-
zie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się 
naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szcze-
gólności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. 
Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia 
pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda ma-
jątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych 
przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym.

Rozdział II
Miejsce zamieszkania

Domicilium

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

Domicilium dziecka

Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzi-
cielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącz-
nie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie 
władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym 
osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, 
u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z ro-
dziców, jego miejsce zamieszkania okreś la sąd opiekuńczy.

Domicilium osoby pozostaj¹cej pod opiek¹

Art. 27. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce 
zamieszkania opiekuna.

Zasada jednego miejsca zamieszkania

Art. 28. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Art. 24–28
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Zbiór uwzględnia zmiany opublikowane do dnia 24 czerwca 2020 r., w tym:
Kodeks cywilny:

• ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  
(Dz.U. poz. 875)

Kodeks postępowania cywilnego:
• ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)
• ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  
(Dz.U. poz. 875)

• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2020 r., P 13/19 (Dz.U. poz. 1017)
Prawo o aktach stanu cywilnego:

• ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.) 

Koszty sądowe w sprawach cywilnych:
• ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29.04.2020 r., P 19/16 (Dz.U. poz. 807)

Uwzględnia także:
Kodeks postępowania cywilnego:

• ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku 
z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086)

Ponadto dodano wyciąg z ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  
SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695 ze zm.).

Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.
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infolinia 801 04 45 45
ZamóWiEnia@WoltErSkluWEr.Pl
WWW.Profinfo.Pl




