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KODEKS CYWILNY:

5 października 2021 r. –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. 
poz. 2320 ze zm.)

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA:

po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Fun-
duszu Gwarancyjnym (oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw RP)

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO:

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

3 lipca 2021 r., 19 września 2021 r. – ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1090)

30 października 2021 r.   –  ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070 ze zm.)

1 grudnia 2021 r.  –  ustawa z 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 55 ze zm.)

1 października 2022 r.  –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320 
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)

po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia – ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Fun-
duszu Gwarancyjnym (oczekuje na opublikowanie w Dzienniku Ustaw RP)

PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO:

16 kwietnia 2021 r.	 –		obwieszczenie	Marszałka	Sejmu	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	16	marca	2021	r. 
w	sprawie	ogłoszenia	jednolitego	tekstu	ustawy	–	Prawo	o	aktach	stanu	
cywilnego	(Dz.U.	poz.	709)

5 października 2021 r., 1 stycznia 2023 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych
(Dz.U. poz. 2320 ze zm.)

KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH:

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

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



1 grudnia 2021 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 grudnia 2021 r. –  ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużo-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1080)

ORAZ

1 lipca 2021 r. –  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 marca 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 
poz. 516)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny1

(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740; 
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2320)

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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Obwieszczenie

Art. 69321. Uczestników, którzy nie są znani lub których miejsce zamieszkania 
lub siedziba nie jest znane, sąd wzywa do udziału w postępowaniu przez obwiesz-
czenie publiczne w budynku sądowym.

Wykonanie orzeczenia

Art. 69322. Do wykonania orzeczenia o stwierdzeniu likwidacji niepodjęte-
go depozytu jest obowiązany naczelnik właściwego urzędu skarbowego w trybie 
i na zasadach okreś lonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji.

Dział VI
Postępowanie rejestrowe

Sprawy rejestrowe

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się do postępowań 
w sprawach, w których właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) prowadzący 
Krajowy Rejestr Sądowy (sprawy rejestrowe).

§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do postępowań reje-
strowych prowadzonych przez inne sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej.

W³aściwośæ s¹du

Art. 6942. W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejono-
wy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub wpisaną 
w rejestrze siedzibę podmiotu, którego sprawa dotyczy (sąd rejestrowy). Przepisu 
art. 508 § 1 zdanie pierwsze nie stosuje się.

Postêpowanie w systemie teleinformatycznym

Art. 6942a.398 Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za po-
średnictwem systemu teleinformatycznego, czynności sądu, referendarza sądowego 
i przewodniczącego są utrwalane wyłącznie w tym systemie, a wytworzone w ich wy-
niku dane w postaci elektronicznej opatrywane są kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym.

Wniosek o wpis do KRS

Art. 6943. § 1. Wniosek do sądu rejestrowego prowadzącego Krajowy Rejestr 
Sądowy składa podmiot podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy szcze-
gólne nie stanowią inaczej.

398 Art. 6942a dodany przez art. 3 pkt 12 ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.
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§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest 
uczestnikiem postępowania, chociażby nie był wnioskodawcą. Przepisu art. 510 § 2 
nie stosuje się.

§ 21. Brak organu lub brak w składzie organu powołanego do reprezentacji pod-
miotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi prze-
szkody do dokonania wpisu z urzędu.

§ 3–31. (uchylone)
§ 32. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika o wpis do Krajowego Rejestru 

Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spół-
ki udostępnionego w systemie teleinformatycznym, nie dołącza się pełnomocnic-
twa, jednak pełnomocnik powinien powołać się na nie, wskazując jego datę, zakres 
i okoliczności wymienione w art. 87.

§ 32.399 Do wniosku złożonego przez pełnomocnika za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo lub jego odpis. Przepisu 
art. 89 § 11 nie stosuje się.

§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3, doręczenia  orze-
czeń i pism sądowych będą dokonywane osobom składającym tą drogą wniosek 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie re-
jestrowe.

§ 4.400 W postępowaniu przed sądem drugiej instancji przepisu art. 1311 § 1 nie 
stosuje się.

§ 5. (uchylony)
§ 6.401 Jeżeli postępowanie przed sądem rejestrowym odbywa się za pośrednic-

twem systemu teleinformatycznego, przepisu art. 1311 § 21  nie stosuje się.

Obowi¹zek wnoszenia pism za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego

Art. 6943a.402 § 1. Jeżeli wniosek w postępowaniu przed sądem rejestrowym zo-
stał złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wszelkie pisma w tej 
sprawie wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wyłą-
czeniem środków zaskarżenia, do których rozpoznania właściwy jest Sąd Najwyższy. 
Przepisów art. 125 § 24 i art. 1311 § 21 nie stosuje się.

§ 2. Sąd rejestrowy przy pierwszym doręczeniu w sprawie poucza o treści art. 125 
§ 21 zdanie drugie.

399 Art. 6943 § 32 zmieniony przez art. 3 pkt 13 lit. c ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

400 Art. 6943 § 4 zmieniony przez art. 3 pkt 13 lit. c ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

401 Art. 6943 § 6 dodany przez art. 3 pkt 13 lit. e ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

402 Art. 6943a dodany przez art. 3 pkt 14 ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.
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§ 3. Jeżeli pismo dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przed-
siębiorców lub w sprawie, w której wniosek został złożony w sposób, o którym mowa 
w § 1, zostało wniesione w postaci papierowej, a wnoszący pismo nie był pouczony 
o treści art. 125 § 21 zdanie drugie, przewodniczący wzywa do jego wniesienia za po-
średnictwem systemu teleinformatycznego w terminie tygodniowym od dnia doręcze-
nia wezwania, pouczając o treści tego przepisu. Przepis art. 130 § 3 stosuje się. Przepis 
art. 125 § 21 zdanie drugie nie stanowi przeszkody do podjęcia przez sąd rejestrowy 
czynności z urzędu.

§ 4. Sąd odrzuca apelację, zażalenie albo skargę na orzeczenie referendarza są-
dowego złożone z naruszeniem § 1, jeżeli strona nie uczyniła zadość wezwaniu, o któ-
rym mowa w § 3, albo będąc pouczoną o treści art. 125 § 21 zdanie drugie, nie złożyła 
środka zaskarżenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Za³¹czniki w postaci elektronicznej

Art. 6943b. Do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego dołącza się załączniki w po  staci elektronicznej.

Dokumenty w postêpowaniu rejestrowym

Art. 6944. § 1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego albo podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach 
albo poświadczonych urzędowo odpisach lub wyciągach.

§ 11. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa 
w art. 783 § 4, do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany 
z systemu teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści 
tytułu wykonawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu wy-
konawczego podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego 
w systemie teleinformatycznym.

§ 2.403 Dokumenty, o których mowa w § 1, stanowiące  załączniki do w   niosku 
złożonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci 
elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 21. (uchylony)
§ 22.404 Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 1, zostały sp orządzone w postaci 

papierowej, do wniosku dołącza się:
1) odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w spra-

wie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo
2) elektroniczne kopie dokumentów.

403 Art. 6944 § 2 zmieniony przez art. 3 ustawy z 5 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1544 ze zm.) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 11 września 2018 r.

404 Art. 6944 § 22 dodany przez art. 3 pkt 15 lit. c ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.
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§ 23.405 W przypadku, o którym mowa w § 22 pkt 2, ory ginał dokumentu albo jego 
odpis lub wyciąg poświadczony urzędowo przesyła się do sądu rejestrowego w terminie 
3 dni od daty złożenia pisma. Przepisy art. 130 § 1–4  stosuje się odpowiednio.

§ 24.406 Podmioty dokonujące zgłoszenia okoliczności, o których mowa w art. 41 
pkt 1 i  2 ustawy z dnia  20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, mogą 
także dokonać samodzielnie elektronicznego poświadczenia dokumentów. Przepis 
art. 129 § 21 st osuje się odpowiednio.

§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów 
mogą być przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym.

§ 3.407 (uchylony)

Podstawa wpisu do KRS; skutecznośæ

Art. 6945. § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie 
postanowienia, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. Postanowienia o wpisie są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, 
z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreś lenia podmiotu z Krajowego Reje-
stru Sądowego.

§ 3. Postanowieniom dotyczącym stosowania środków przymusu sąd rejestro-
wy może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego interes 
wierzyciela lub innych osób.

Uzasadnienie

Art. 6946. § 1. Postanowienie w przedmiocie wpisu oraz złożenia dokumen-
tów do akt rejestrowych wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia.

§ 11. W sprawie innej niż sprawa o wpis do rejestru, w której wnioskodawca jest 
jedynym uczestnikiem postępowania, przepis § 1 stosuje się  odpowiednio.

§ 2. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty 
sprawy, które zostało wydane z urzędu.

§ 3. Sąd rejestrowy przy doręczeniu postanowienia o wpisie do rejestru spółki, 
o której mowa w art. 38 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze Sądowym, poucza o treści art. 45 ust. 1b  tej ustawy.

405 Art. 6944 § 23 dodany przez art. 3 pkt 15 lit. c ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

406 Art. 6944 § 24 dodany przez art. 3 pkt 15 lit. c ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.

407 Art. 6944 § 3 uchylony przez art. 3 pkt 15 lit. d ustawy z 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. poz. 398 
ze zm.) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 lipca 2021 r.
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Rozdział 6a
Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji 

elektronicznej569

Art. 9861. § 1. Do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej 
stosuje się przepisy rozdziałów 4–6 i 7 z odrębnościami wynikającymi z niniejszego 
rozdziału.

§ 2. Do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej przepisów 
art. 8091 § 1 pkt 5 oraz art. 972 § 2 nie stosuje się.

Art. 9862. § 1. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej prze-
prowadza się na wniosek wierzyciela. Wniosek o dokonanie sprzedaży w drodze licy-
tacji elektronicznej może zostać złożony także w razie złożenia wniosku o wyznacze-
nie ponownej lub drugiej licytacji.

§  2. Jeżeli nieruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności do-
chodzonych przez różnych wierzycieli, sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji 
elektronicznej dokonuje się, jeżeli zażądał tego którykolwiek z wierzycieli.

Art. 9863. § 1. Komornik w terminie tygodnia od dnia otrzymania od wierzy-
ciela wniosku o przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elek-
tronicznej zawiadamia o tym fakcie dłużnika. W zawiadomieniu wskazuje się nie-
ruchomość lub część nieruchomości, których wniosek dotyczy, oraz poucza dłużnika 
o treści art. 975.

§ 2. Uprawnienie wynikające z art. 975 dłużnik może zrealizować w terminie 
tygodnia od dnia doręczenia mu zawiadomienia, o którym mowa w § 1. Po upływie 
wskazanego terminu kolejność przeprowadzenia przetargu poszczególnych nierucho-
mości lub ich części określa komornik.

§ 3. Przetargi dotyczące różnych nieruchomości lub ich części, zajętych w tym 
samym postępowaniu należy zaplanować tak, aby nie toczyły się równocześnie. Prze-
pisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli łączna wysokość sumy oszacowania tych 
nieruchomości nie przekracza łącznej wysokości należności wierzycieli egzekwują-
cych i kosztów egzekucyjnych.

§ 4. Licytacja nie może rozpocząć się wcześniej niż dwa tygodnie od dnia upływu 
terminu, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze.

569 Rodział 6a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z 28 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1090) zmieniają-
cej nin. ustawę z dniem 19 września 2021 r.

Art. 9861–9863
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Art. 9864. § 1. Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest 
przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

§ 2. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w sys-
temie teleinformatycznym.

§ 3. Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej 
zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej co najmniej 
dwa tygodnie przed terminem licytacji. Przepisów art. 955 i art. 956 nie stosuje 
się.

§ 4. W obwieszczeniu, o którym mowa w § 3, komornik wymienia informacje, 
o których mowa w art. 953 § 1 pkt 3, 6 i 7, a ponadto:

1) nieruchomość, która ma być sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej położenia 
i przeznaczenia gospodarczego wraz z podaniem księgi wieczystej i miejsca jej 
przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentów i sądu, w którym zbiór 
ten jest prowadzony;

2) informację o tym, że przetarg odbywa się w drodze elektronicznej oraz o chwili 
rozpoczęcia i zakończenia przetargu;

3) informację o obowiązku uiszczenia rękojmi i jej wysokości;
4) czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać 

nieruchomość.
§ 5. W systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji nierucho-

mości udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Art. 9865. § 1. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni 
robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień 
uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.

§ 2. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie telein-
formatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru 
PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozosta-
je w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do mająt-
ku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy 
jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wy-
nika z przepisów odrębnych ustaw.

§ 3. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem nie-
dopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu wła-
dzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby 
– do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumen-
tów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.

Art. 9864–9865






