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Darowizna to umowa, 

a nie jednostronne oświadczenie woli darczyńcy  

!!! Nie możemy obdarować kogoś wbrew jego woli,
np. nieruchomość jest zadłużona, mieszkanie obciążone hipoteką albo budynek 

wymaga dużych nakładów na remont.

!!! Niezbędne są dwa oświadczenia woli: 

- darczyńcy – oświadczenie o zobowiązaniu do 

bezpłatnego świadczenia kosztem swego majątku 

- obdarowanego – oświadczenie o przyjęciu darowizny 



Przedmiot darowizny 

Świadczenie na rzecz obdarowanego może polegać np. na:

- przeniesieniu prawa własności rzeczy (ruchomości, 

nieruchomości), użytkowania wieczystego, wierzytelności 

- zapłacie określonej sumy pieniężnej 

- ustanowieniu praw majątkowych, np. służebności osobistej 

- zwolnieniu obdarowanego z długu



Przedmiot darowizny 

Nie każde jednak nieodpłatne przysporzenie jest darowizną:

Nie jest darowizną bezpłatne przysporzenie, które jest uregulowane w Kodeksie 

cywilnym, np. 

- Użyczenie 

- Bezpłatne przechowanie 

- Nieodpłatne zlecenie

- Nieodpłatne świadczenie jakichkolwiek usług 

- Umowa zrzeczenia się dziedziczenia

- Odrzucenie spadku 



Forma umowy 

Art. 890. § 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu

notarialnego.

Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli

przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

§ 2. Przepisy powyższe nie uchybiają przepisom, które ze względu na przedmiot

darowizny wymagają zachowania szczególnej formy dla oświadczeń obu stron.

Forma aktu notarialnego dla oświadczenia darczyńcy ma zapobiegać nieprzemyślanym decyzjom darczyńcy.

Oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny może być w dowolnej formie, w tym w formie milczącego

przyjęcia darowizny.

Przepisy szczególne wymagają dla ważności umowy zachowania szczególnej formy dla oświadczenia woli obu

stron, np. umowa darowizny nieruchomości.



Darowizna obciążona poleceniem 

Darczyńca może obciążyć darowiznę poleceniem – obowiązkiem oznaczonego działania 

lub zaniechania.

Art. 893. Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania,

nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).

• Może dotyczyć zarówno świadczeń majątkowych jak i niemajątkowych, np. polecenie 

aby obdarowany pokrył koszty nauki, poddał się leczeniu, wystawił nagrobek darczyńcy, 

dostarczył innej osobie pewną kwotę pieniężną, aby na darowanych rzeczach zaznaczył, 

że pochodzą od darczyńcy 

• Beneficjentem polecenia może być osoba trzecia, darczyńca, obdarowany 



Darowizna obciążona poleceniem 

Żądać wykonania polecenia może darczyńca (art. 894 § 1 KC).

Jedynie w razie jego śmierci, uprawnienie takie nabywa jego spadkobierca, a jeżeli

polecenie ma na względzie interes społeczny, to także właściwy organ państwowy (art. 894

§ 2 KC). (np. uniwersytet, muzeum czy Polski Czerwony Krzyż).

Darczyńca nie może żądać wypełnienia polecenia jeżeli ma ono wyłącznie na celu

korzyść obdarowanego.

Wypełnienia polecenia nie może żądać osoba trzecia, która miałaby odnieść korzyść w

następstwie dokonania przez obdarowanego oznaczonej czynności

Art. 893. Darczyńca może włożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania,

nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie).



Kiedy obdarowany może odmówić wykonania polecenia: 

Art. 895. § 1. Obdarowany może odmówić wypełnienia polecenia, jeżeli jest to

usprawiedliwione wskutek istotnej zmiany stosunków.

Np. spadek wartości przedmiotu darowizny i ze względu na to, wykonanie polecenia byłoby

związane z uszczupleniem majątku obdarowanego, np. choroba obdarowanego

§ 2. Jeżeli wypełnienia polecenia żąda darczyńca lub jego spadkobiercy, obdarowany może

zwolnić się przez wydanie przedmiotu darowizny w naturze w takim stanie, w jakim

przedmiot ten się znajduje. Przepisu tego nie stosuje się, gdy wypełnienia polecenia żąda

właściwy organ państwowy.



Umowa darowizny nieruchomości obciążonej hipoteką 

Andrzej, który nie posiada własnej rodziny, zamierza przekazać swoim 

rodzicom w formie darowizny dom obciążony kredytem hipotecznym. 

Czy jest dopuszczalna darowizny prawa własności domu, który jest obciążony 

hipoteką?



Umowa darowizny nieruchomości obciążonej hipoteką 

Możemy swobodnie dysponować nieruchomością, która jest obciążona hipoteką, w szczególności 

możemy sprzedać, darować.

Jednakże hipoteka ma tę cechę, że wierzyciel, na rzecz którego została ona ustanowiona może 

dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z 

pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. 

W naszej sytuacji mamy dwóch dłużników:

1) DŁUŻNIK OSOBISTY – syn, który zaciągnął kredyt zabezpieczony hipoteką 

2) DŁUŻNIK RZECZOWY – właściciele nieruchomości, obciążonej hipoteką 

Jeśli dłużnik osobisty zaprzestanie spłacać raty kredytu, to wówczas wierzyciel może skierować 

egzekucję do nieruchomości, która nie jest już niego własnością. 



Do jakiego majątku wchodzi darowizna??

1) Jeśli darczyńca obdaruje swoją córkę, która pozostaje w związku małżeńskim, to darowany 

przedmiot trafi do jej majątku osobistego 

2) Jeżeli darczyńca obdaruje swoją córkę i zięcia, to darowany przedmiot trafia do ich majątków 

osobistych – stają się współwłaścicielami w częściach ułamkowych

3) !!!!  darczyńca oraz obdarowana córka mogą w umowie darowizny zawrzeć jednak 

postanowienie, że darowany przedmiot wejdzie do majątku wspólnego córki i jej męża (art. 33 pkt 

2 k.r.o.)

4) darczyńca oraz obdarowani (córka i zięć) mogą postanowić, że przedmiot trafi do majątku 

wspólnego obdarowanych małżonków. 



!!! Przy podjęciu decyzji co do osób obdarowanych, 

należy pamiętać o konsekwencjach podatkowych !!!

Najlepiej pod względem podatkowym dokonać darowizny na rzecz osób, które należą do tzw.

zerowej grupy podatkowej: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzica,

dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – nie zapłacą podatku jeśli zgłoszą nabycie w

terminie 6 miesięcy do Urzędu Skarbowego.

Jeśli osoby te nie dokonają zgłoszenia w terminie albo obdarowanym jest np. zięć, synową,

teściowie (I grupa podatkowa), oraz osoby należące do II i II grupy podatkowej należy zapłacić

podatek.

Należy rozważyć, czy nie jest korzystniejsze obdarowanie córki (!!! Brak podatku), która następnie

może darować udział w prawie swojemu mężowi (!!! Brak podatku), albo też małżonkowie mogą

rozszerzyć wspólność majątkową na darowane przedmioty.



Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

1) do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, 

rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 

Np. mieszkanie o wartości 300.000 zł 

– PODATEK ok. 20.000 zł +  koszty notarialne – ok. 2600 zł. 

2) do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i 

małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, 

małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

– PODATEK ok. 34.000 zł.  

3) do grupy III - innych nabywców -– koszt ok. 58.000 zł + koszty notarialne

GRUPA ZEROWA: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, 

dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha + ZGŁOSZENIE DO US



Art. 4a. Ustawy o podatku od spadków i darowizn

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez
małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego
powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w
drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia
sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są
środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat
poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i
praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1(tj. dla I
grupy podatkowej 9 637 zł) - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na
rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.



Odwołanie darowizny

1) ZMIANA STANU MAJĄTKOWEGO DARCZYŃCY

Art. 896. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu

umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może

nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego

usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych

obowiązków alimentacyjnych.

2) RAŻĄCA NIEWDZIĘCZNOŚĆ OBDAROWANEGO

Art. 897 § 1. Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany 

dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.



Przebaczenie

Art. 899. § 1. Darowizna nie może być odwołana z powodu niewdzięczności,

jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia

darczyńca nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie jest

skuteczne, gdy nastąpiło z dostatecznym rozeznaniem.

§ 2. Spadkobiercy darczyńcy mogą odwołać darowiznę z powodu

niewdzięczności tylko wtedy, gdy darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do

odwołania albo gdy obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub

umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy



Termin i forma odwołania darowizny

Art. 899 § 3. Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w

którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności

obdarowanego.

Art. 900. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone

obdarowanemu na piśmie.



Rażąca niewdzięczność

• O rażącej niewdzięczności mówimy gdy zachowanie obdarowanego było wysoce

niewłaściwe i krzywdzące dla darczyńcy oraz było umyślne.

• Postawa obdarowanego może być bowiem reakcją na prowokacyjne zachowania samego

darczyńcy lub innych członków rodziny, które zmierzają do pogorszenia wzajemnych

stosunków stron umowy darowizny . Przykładowo niecierpliwość i rozdrażnienie

obdarowanego, choć naganne, nie stanowi o jego rażącej niewdzięczności, jeśli było

prowokowane przez darczyńcę, który czując się w dalszym ciągu właścicielem nieruchomości,

przejawiał silną potrzebę samodzielnego decydowania o sposobie jej zarządu .

• Zarzutu rażącej niewdzięczności nie można postawić również małoletniemu, który nie

ukończył lat trzynastu (art. 426 k.c.).

• Istotne z punktu widzenia art. 898 k.c. jest jedynie zachowanie obdarowanego, a nie osób,

które go reprezentują.



Rażąca niewdzięczność 

W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że warunkiem istnienia rażącej niewdzięczności jest

istnienie po stronie obdarowanego złej woli, nieprzyjaznego zamiaru, świadomego i

celowego działania skierowanego na wyrządzenie darczyńcy krzywdy lub szkody

majątkowej.

Czyny popełnione nieumyślnie nie stanowią zatem z reguły podstawy rażącej

niewdzięczności . W konsekwencji nie dochodzi do rażącej niewdzięczności w przypadku

krzywd niezamierzonych, które są popełnione przypadkowo, w uniesieniu czy rozdrażnieniu.

Miarodajne, z punktu widzenia art. 898 k.c., jest jedynie zachowanie, które miało miejsce w

okresie między dokonaniem a odwołaniem darowizny . Bez znaczenia pozostają czyny

obdarowanego, których dopuścił się on przed dokonaniem darowizny lub po jej odwołaniu



Rażąca niewdzięczność 
• wykluczył z zakresu rażącej niewdzięczności zachowania drobne, czyny umyślne, które nie

wykraczają poza ramy zwykłych (życiowych) rodzinnych konfliktów w określonym środowisku

• najczęstsze przykłady rażąco niewdzięcznego zachowania:

- popełnienie przez obdarowanego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu (fizycznemu i psychicznemu),

czci (w tym godności osobistej i zawodowej) oraz nietykalności cielesnej, wolności i mienia, które

stanowią podstawę do wszczęcia postępowania karnego z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego –

NIE JEST KONIECZNE SKAZANIE PRAWOMOCNYM WYROKIEM KARNYM

- naruszenie (niewypełnianie) przez obdarowanego obowiązków wynikających ze stosunków

osobistych łączących go z darczyńcą, np. w postaci odmowy udzielenia pomocy w czasie choroby i

rekonwalescencji, choćby w postaci wsparcia psychicznego, mimo oczywistej możliwości jej udzielenia ,

nieuzasadnione zerwanie kontaktów i brak prób ich nawiązania .

Jeśli stronami umowy darowizny są osoby najbliższe (np. rodzic i dziecko) to ocenę zachowań

obdarowanego należy dokonać na płaszczyźnie stosunków i obowiązków rodzinnych (obowiązek

wzajemnego szacunku i wspierania się)



Odwołanie darowizny gdy obdarowanymi są małżonkowie

• w sytuacji w której oboje małżonkowie są obdarowanymi, darczyńca może

odwołać darowiznę w stosunku do jednego obdarowanego z powodu jego

rażącej niewdzięczności.

• darczyńca może odwołać darowiznę zarówno w stosunku do obdarowanego

małżonka, będącego stroną umowy (bezpośrednio obdarowany), ale również

małżonka, który nie będąc stroną umowy, uzyskał status obdarowanego na

skutek włączenia przedmiotu umowy do majątku wspólnego (pośrednio

obdarowany).

• niewdzięczność jednego obdarowanego uzasadnia odwołanie darowizny

jedynie w stosunku do niego, nie stanowiąc jednocześnie podstawy do jej

odwołania również co do drugiego małżonka, którego zachowanie nie

wykazało cech rażącej niewdzięczności .



Pośrednia rażąca niewdzięczność 
Np. popełnienie przez obdarowanego umyślnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu wobec osoby bliskiej

darczyńcy, rażące niedopełniania obowiązków rodzinnych wobec swojej rodziny.

Jeśli zachowanie to będzie skutkowało krzywdą darczyńcy, o czym decyduje istnienie stosunku bliskości między

darczyńcą a osobą trzecią. Stan bliskości powinien uzasadniać wystąpienie po stronie darczyńcy odczucia

dolegliwości krzywdy i cierpienia, nieomal tak boleśnie, jak czyn wymierzony przeciwko niemu samemu.

Za osobę bliską darczyńcy mogą być uznane nie tylko osoby pozostające z nim w stosunkach rodzinno-prawnych

(np. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaci, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia), ale

także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z darczyńcą, jak również osoba obca na gruncie relacji rodzinno-

prawnych, np. bliski przyjaciel. Rozstrzygający jest stan więzi emocjonalnej, jaka istnieje między darczyńcą a osobą

trzecią, a nie sam tylko fakt istnienia stosunku rodzinno-prawnego, nawet tego najbliższego stopniem. Gdy stan

relacji nigdy nie istniał, ponieważ więzy bliskości nigdy nie zostały nawiązane albo gdy dawno one ustały, samo

istnienie stosunku rodzinnego nie będzie wystarczające. Nie można bowiem mówić o uzasadnionym poczuciu

krzywdy na skutek bezpośrednio doznanych cierpień przez osobę, z którą darczyńcy nie łączą żadne więzy

emocjonalne miłości, przywiązania, czy troski.



Skutek odwołania darowizny 

• oświadczenie odwołującego darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności

nie powoduje przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę, lecz stwarza

jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosowanie do przepisów

o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Inaczej jest w przypadku odwołania darowizny ruchomości – z chwilą odwołania darowizny

następuje powrotne przejście własności na darczyńcę. Wystarczające jest zatem żądanie o

wydanie rzeczy.



Umowa darowizny na wypadek śmierci 

Kodeks cywilny nie reguluje umowy darowizny na wypadek śmierci. Została

ona jednak dopuszczona w orzecznictwie sądowym.

• Umowa darowizny, której skutek prawny następuję dopiero z chwilą

nadejścia terminu (śmierci darczyńcy), ewentualnie pod warunkiem, że

obdarowany przeżyje darczyńcę.

• Przedmiotem darowizny nie może być cały spadek albo udział w tym

spadku – ponieważ obowiązuje zakaz umów o spadek po osobie żyjącej

• Zwiększa pewność obdarowanego, że otrzyma w przyszłości przedmiot

darowizny, z uwagi na ograniczoną możliwość jej odwołania przez darczyńcę



Umowa darowizny na wypadek śmierci 

• Pełna skuteczność umowy (np. przeniesienie własności) nastąpi, gdy

przedmiotem darowizny są ruchomości, np. samochód

• Jeśli przedmiotem umowy darowizny na wypadek śmierci będzie

nieruchomość, to z chwilą śmierci darczyńcy, obdarowany ma

roszczenie do spadkobierców o przeniesienie własności nieruchomości.

• Można również udzielić obdarowanemu pełnomocnictwa

nieodwołalnego i niewygasającego wskutek śmierci do zawarcia umowy

o skutku rozporządzającym w imieniu zmarłego uprawnionego.



Zabezpieczenie dożywotniego mieszkania 

Jeśli darczyńca chcę zabezpieczyć swoje prawo do dalszego korzystania z darowanej

nieruchomości może zażądać ustanowienia w akcie notarialnym obejmującym umowę

darowizny:

- służebności osobistej mieszkania (prawo do mieszkania w tym budynku lub lokalu

aż do śmierci, sposób korzystania powinien wynikać z umowy, np. korzystania ze wszystkich

pomieszczeń znajdujących się na parterze; korzystania z dwóch pokoi znajdujących się od strony

wschodniej, z używalnością kuchni i łazienki; lub

- prawa użytkowania (jest to prawo do korzystania z nieruchomości i pobierania z niej

pożytków).

!!!! Każde z tych praw może być ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Wpis tego

prawo do kw powoduje, że staje się ono skuteczne względem każdoczesnego nabywcy

nieruchomości o ile nabycie następuje w drodze czynności prawnej i po ich ujawnieniu w

księdze wieczystej.



Służebność mieszkania

• Prawo uprawionego ze służebności do przyjęcia osób do mieszkania

• Mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci

małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego utrzymywane

albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako

małoletnie mogą pozostać w mieszkaniu także po uzyskaniu pełnoletności (art.

301 k.c.)

• Przejście służebności mieszkania na inne osoby po śmierci uprawnionego

• Strony mogą się umówić, że po śmierci uprawnionego służebność mieszkania

przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom i małżonkowi. Jeżeli takie

zastrzeżenie nie zostanie dokonane, służebność wygaśnie najpóźniej z chwilą

śmierci uprawnionego (art. 299 k.c.)



Słabsza ochrona darowizn
• Doliczenie darowizny do substratu zachowku

• Odpowiedzialność obdarowanego za zapłatę zachowku - jeśli uprawiony do zachowku nie

może otrzymać zachowku od spadkobiercy albo zapisobiercy windykacyjnego, może żądać

zapłaty zachowku od obdarowanego.

• Zaliczenie darowizn na poczet schedy spadkowej - w przypadku dziedziczenia ustawowego,

gdy spadkobiercami są zstępni / zstępny i małżonek, należy doliczyć na poczet schedy

spadkowej każdego z tych spadkobierców, otrzymane darowizny, chyba że z oświadczenia

spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane

ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

• Skarga pauliańska – gdy darczyńca dokonując darowizny działa na niekorzyść swoich

wierzycieli – wierzyciel może żądać uznania umowy darowizny za bezskuteczną wobec siebie,

nawet jeśli obdarowany nie miał świadomości pokrzywdzenia wierzyciela



Projekt umowy darowizny sumy pieniężnej  

UMOWA DAROWIZNY 

Zawarta w dniu 28 lutego 2019 r. w Szczecinie pomiędzy:

1) Panią Teresą Kowalską zamieszkała w Szczecinie, przy ul. Kolorowej 3,

legitymująca się dowodem osobistym seria AB nr 123, wydanym przez Prezydenta

Miasta Szczecin, zwana dalej Darczyńcą

a

2) Panią Katarzyną Kowalską zamieszkałą w Szczecinie, przy ul. Tęczowej 15,

legitymująca się dowodem osobistym seria AB nr 456, wydanym przez Prezydenta

Miasta Szczecin, zwana dalej Obdarowanym,

zwanymi dalej Stronami,

o następującej treści:



§ 1

1. Darczyńca oświadcza, że:

- Jest posiadaczem rachunku bankowego nr 33 3333 3333 3333 3333 3333,

prowadzonego przez Bank S.A. z siedzibą w Warszawie

- Jest właścicielem środków pieniężnych zgromadzonych na wskazanym wyżej

rachunku

- Jest wdową

- W stosunku do niej nie została wydana żadna decyzja administracyjna ani

orzeczenie sądowe i nie toczy się żadne postępowanie przez jakimkolwiek

organem i sądem, w tym postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub inne

mogą mieć wpływ na skuteczność niniejszej umowy.



§ 2

1. Przedmiotem darowizny jest kwota pieniężna wynosząca 20.000 zł (słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych).

Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu opisaną w ust. 1 kwotę, a Obdarowany

oświadcza, że darowiznę przyjmuje.

§ 3

1. Strony oświadczają, że świadczenie z umowy darowizny zostało spełnione przed

podpisaniem umowy.

Strony oświadczają, że będące przedmiotem umowy środki pieniężne zostaną wypłacone obdarowanej w

dniu dzisiejszym, w drodze polecenia przelewu z rachunku bankowego prowadzonego na rzecz darczyńcy,

wskazanego w § 1, na rachunek bankowy numer 22 2222 222 2222 2222 2222 2222 2222,

prowadzony przez Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.



§ 3

Strony oświadczają, że darowizna ta była między nimi pierwsza w ciągu ostatnich pięciu lat.

§ 4

Wszystkie koszty związane z niniejszą umową ponosi Obdarowany.

§ 5

1. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Spory między stronami rozstrzyga właściwymi miejscowo i rzeczowo Sąd właściwy ze względu

na miejsce zamieszkania Darczyńcy / Sąd w Szczecinie.

§ 6

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

…………………… ………………..



Art. 4a. Ustawy o podatku od spadków i darowizn

1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka,

zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu

skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w

terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,

z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki

pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających

rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych

ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 (9 637,00 zł)- udokumentują ich

otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż

płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.



Zmiany w PIT od 1.1.2019 r. 

Art. 10. 1. ustawy o PIT: Źródłami przychodów są:

8) odpłatne zbycie:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku
odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat,
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed
upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te
odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

5. W przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku, nieruchomości lub praw majątkowych,
określonych w ust. 1 pkt 8 lit. a-c, okres, o którym mowa w tym przepisie, liczy się od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa
majątkowego przez spadkodawcę (wcześniej okres liczył się od nabycia przez spadkobiercę)



Art. 21.1. Wolne od podatku dochodowego są:

131)dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art.
30e , w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków
poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia
nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie
później niż w okresie trzech lat (wcześniej dwóch lat) od końca roku podatkowego, w
którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego
prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane
wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia
nieruchomości i praw majątkowych;

Art. 30e: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa
do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów



Umowa renty
Umowa o dożywocie 
Umowa z następcą  

Umowy o funkcji alimentacyjnej 
(zapewniające środki utrzymania)



Umowa renty 
Art. 903. Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń

okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Art. 9031. Umowa renty powinna być stwierdzona pismem.

Umowa renty może być:

• Odpłatna – renta ustanowiona za wynagrodzeniem

• Nieodpłatna – renta ustanowiona bez wynagrodzenia - uprawniony do świadczeń rentowych nie jest

zobowiązanych do żadnego świadczenia wzajemnego na rzecz zobowiązanego.

!!! Jednakże zawarcie umowy renty za wynagrodzeniem w postaci przeniesienia własności nieruchomości

(użytkowania wieczystego) wymaga zachowania aktu notarialnego.

Prawo do renty ze względu na to, że ma charakter ściśle osobisty, jest niezbywalne.



Czas trwania prawa do renty 
- Czas trwania prawa do renty określa umowa, przez wskazanie określonego terminu lub zdarzenia (np. śmierć uprawnionego

= RENTA DOŻYWOTNIA - z chwilą nadejścia terminu lub wystąpienia zdarzenia prawo do renty wygasa).

- Umowa renty ma charakter losowy – prawo do renty zawsze wygasa z chwilą śmierci uprawnionego

Art. 904. Jeżeli nie oznaczono inaczej terminów płatności renty, rentę pieniężną należy płacić miesięcznie z góry, a rentę polegającą na

świadczeniach w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku należy uiszczać w terminach wynikających z właściwości

świadczenia i celu renty.

Art. 905. Jeżeli uprawniony dożył dnia płatności renty płatnej z góry, należy mu się całe świadczenie przypadające za dany okres.

Renta płatna z dołu powinna być zapłacona za czas do dnia, w którym obowiązek ustał.

Art. 906. § 1. Do renty ustanowionej za wynagrodzeniem stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży.

§ 2. Do renty ustanowionej bez wynagrodzenia stosuje się przepisy o darowiźnie.

!!!! Renta ustanowiona bez wynagrodzenia ustaje w razie jej odwołania z przyczyn wskazanych w przepisach dotyczących

odwołania darowizny – rażącej niewdzięczności uprawionego z umowy renty



Renta umowna a renta pozaumowna 

Art. 907. § 1. Przepisy działu niniejszego (dotyczące renty umownej) stosuje się w braku przepisów szczególnych także

w wypadku, gdy renta wynika ze źródeł pozaumownych.

§ 2. Jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany

wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub

w umowie.

Renta pozaumowna może powstać na podstawie jednostronnej czynności prawnej (np. zapis testamentowy)

oraz przepisu ustawy, np.

art. 444 par. 2 i 3 – renta na rzecz poszkodowanego, który na skutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju

zdrowia utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo zwiększyły się jego potrzeby lub

zmniejszyły widoki na przyszłość

art. 446 par. 2 k.c. – renta na rzecz osoby, która była uprawniona do alimentów od poszkodowanego, który zmarł

na skutek uszkodzenia ciała lub wywołaniu rozstroju zdrowia (dotyczy to również innych osób bliskich, którym

zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady

współżycia społecznego)



W przypadku renty pozaumownej umowa może określać wysokość rat rentowych, a czasem również czas

trwania renty.

!!! Przepisów Kodeksu cywilnego o rencie umownej nie stosuje się do renty wynikającej z przepisów o

zabezpieczeniu społecznym.

Umowę renty należy odróżnić od:

- Umowy o dożywocie

- Świadczeń rentowych w ramach umowy darowizny – art. 897 k.c.:

Art. 897. Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek, w

granicach istniejącego jeszcze wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brak do utrzymania

odpowiadającego jego usprawiedliwionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim ustawowych

obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany może jednak zwolnić się od tego obowiązku zwracając darczyńcy

wartość wzbogacenia.





Liczba obecnie zawieranych umów o dożywocie jest znacznie większa niż w latach 90-

tych. W 2017 r. zawarto 10.395 tych umów, zaś w 1991 r. – 1.813, a zatem ponad pięć i

półkrotnie więcej.

W dalszym ciągu liczba zawieranych umów darowizny nieruchomości znacznie przewyższa

liczbę umów o dożywocie. Dla przykładu w 2017 r. zawarto 168.218 umów darowizny, a

zatem o ponad 16 razy więcej niż umów o dożywocie. W 1991 r. różnica ta była o

wiele większa – łączna liczba umów darowizny nieruchomości była 74 razy większa od

liczby umów o dożywocie. Należy również zwrócić uwagę na procentowy udział umów o

dożywocie, których przedmiotem była nieruchomość rolna na przestrzeni lat. W latach

1991-1995 udział takich umów stanowił średnio ponad 71% łącznej liczby umów o

dożywocie, w latach 1996-2000 - ponad 65%, w latach 2001-2008 - 48%, w latach 2009-

2011 - 34%, w latach 2012-2015 - 27%, zaś w 2016 r. -18%, a 2017 r. - 14%.



Umowa o dożywocie 
- Umowa o dożywocie polega na przeniesieniu własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie dożywotnika

albo jego osoby bliskiej.

Art. 908. § 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie

utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu

wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu

własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

ŚWIADCZENIA DOŻYWOTNIEGO UTRZYMANIA powinny zostać szczegółowo określone w umowie.

W przypadku braku takiego postanowienia zakres świadczeń zobowiązanego wyznacza art. 908 par. 1 k.c. - ustawowy zakres

dożywotniego utrzymania dożywotnika obejmuje zaspokojenie ogółu jego potrzeb życiowych.

Zobowiązanie nabywcy do dożywotniego utrzymania dożywotnika nie może być ograniczone wyłącznie do dostarczania mu

środków utrzymania w postaci świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku – taka umowa jest

umową o rentę odpłatną.

DOŻYWOTNIKIEM może być wyłącznie osoba fizyczna (dożywotnie utrzymanie)

NABYWCĄ NIERUCHOMOŚCI może być każdy podmiot (osoba fizyczna, ale również osoby prawne oraz tzw. ułomne osoby

prawne, np. prowadzące hospicja, zakłady opiekuńcze, domy opieki, fundacje dobroczynne czy kościelne osoby prawne)



Szczególna ochrona dożywotnika
Dożywocie może być ustanowione dla:

• Zbywcy

• Zbywcy i osoby mu bliskiej

• Osoby bliskiej zbywcy

Art. 911. Prawo dożywocia ustanowione na rzecz kilku osób ulega w razie śmierci jednej z tych osób

odpowiedniemu zmniejszeniu.

Prawo dożywocia obciąża zbytą nieruchomość. Do takiego obciążenia stosuje się przepisy o prawach

rzeczowych ograniczonych  prawo dożywocia jest skuteczne względem każdego właściciela nieruchomości

obciążonej dożywociem.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia. Nabywcy

nieruchomości przysługują wszystkie ustawowe uprawnienia właścicielskie, w szczególności może zbyć

nieruchomość bez zgody zbywcy nieruchomości.



Art. 910 § 2. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą

odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie

była jego własnością. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna.

!!!! Nabywca nieruchomości z chwilą nabycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia staje dłużnikiem

rzeczowym dożywotnika (odpowiada z nabytej nieruchomości za wszystkie niespełnione świadczenia z umowy o

dożywocie) oraz dłużnikiem osobistym (odpowiada z całego swojego majątku w zakresie świadczeń, które stałe się

wymagalne w czasie, w którym był już on właścicielem nieruchomości).

Prawo dożywocia może być ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Przeciwko prawu dożywocia nie

działa rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 7 pkt 2 u.k.w.h.)  nieujawnienie prawa dożywocia w

księdze wieczystej nie skutkuje nabyciem nieruchomości w stanie wolnym od tego obciążenia.

Większość uznaje, że zbycie nieruchomości obciążonej prawem dożywocia powoduje zmianę dłużnika – zbywca

nieruchomości (strona umowy o dożywocie) zostaje zwolniony z zobowiązania

Prawo dożywocia jest prawem majątkowym, ale niezbywalnym.

Prawo dożywocia wygasa z chwilą śmierci dożywotnika nie wchodzi do spadku po zmarłym dożywotniku



Zmiana prawa dożywocia na rentę 

Dopuszczalna jest zmiana treści prawa dożywocia na dożywotnią rentę w 2 przypadkach:

1) Gdy z jakichkolwiek powodów między dożywotnikiem a zobowiązanym powstaną takie

stosunki, że nie można wymagać od stron, aby nadal pozostawały w bezpośredniej ze

sobą styczności (art. 913 par. 1)  zmiana wszystkich lub niektórych uprawnień prawa

dożywocia na dożywotnią rentę  z żądaniem może wystąpić każda ze stron

2) W razie zbycia nieruchomości przez zobowiązanego z umowy o dożywocie (art. 914 k.c.)

 zmiana wszystkich lub niektórych uprawnień prawa dożywocia na dożywotnią rentę  z

żądaniem może wystąpić wyłącznie dożywotnik

Dla ustalenia wysokości dożywotniej renty zamiennej nie ma znaczenia wartość nieruchomości,

będącej przedmiotem umowy o dożywocie oraz zakres usprawiedliwionych potrzeb dożywotnika

– ustala się wartość świadczeń wchodzących w skład prawa o dożywocie, zawartych w umowie.



- Nie jest wystarczający sam fakt niewywiązywania się przez nabywcę nieruchomości z

obowiązku świadczenia na rzecz dożywotnika, chyba że doprowadziło to w

konsekwencji do stanu, w których relacje stron ulegną pogorszeniu do takiego stopnia, że nie

można od nich wymagać, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności

- Nie mają znaczenia powody pogorszenia relacji stron - mogą to być nawet powody

obiektywnie błahe

- Bez znaczenia jest czy negatywny stan stosunków nastąpił na skutek zachowań

zawinionych, czy też niezawinionych jednej albo obu stron

- Chodzi wyłącznie o istniejące niewłaściwe układy stosunków osobistych, które mają

charakter trwały, a nie jedynie przejściowy

Takie stosunki stron, że nie można od nich wymagać aby nadal 
pozostawały w bezpośredniej ze sobą styczności 



Rozwiązanie umowy o dożywocie
Rozwiązanie umowy może wystąpić, gdy wystąpi „wypadek wyjątkowy”

O wypadku wyjątkowym mówimy, gdy są spełnione dwa elementy:

1) między stronami jest taki niewłaściwy układu stosunków, że nie można od nich wymagać, żeby

pozostawały nadal w bezpośrednie ze sobą styczności (art. 913 § 1 k.c.),

2) powstała sytuacja wykazuje cechy sytuacji wyjątkowej (art. 913 § 2 k.c.)

Z żądaniem może wystąpić:

- Zobowiązany z tytułu dożywocia

- Dożywotnik, który jest zbywcą nieruchomości

Z żądaniem rozwiązania umowy nie może wystąpić osoba bliska zbywcy nieruchomości.

Po zbyciu nieruchomości obciążonej prawem dożywocia niedopuszczalne jest rozwiązanie umowy o

dożywocie, zarówno w sytuacji, gdy przyczyną żądania jest „wypadek wyjątkowy” między dożywotnikiem a

zobowiązanym, będącym stroną umowy o dożywocie, jak również, gdy zachodzi on między dożywotnikiem a

kolejnym nabywcą obciążonej prawem dożywocia nieruchomości



Najczęściej wskazuje się, że „wypadkiem wyjątkowym” jest drastyczne naruszanie przez zobowiązanego, który

wykazuje się złą wolą, w szczególności krzywdzi dożywotnika, zwłaszcza przez agresywne zachowania .

Zachowanie zobowiązanego musi być szczególnie naganne, przejawiające się np. w naruszeniu nietykalności

cielesnej dożywotnika, popełnienie wobec niego innych czynów zabronionych pod groźbą kary .

Chodzi o sytuacje mające szczególną postać i niezwykłą intensywność, np. częste kłótnie awanturnicze,

wyjątkowo ostre konflikty, w szczególności połączone z naruszeniem nietykalności cielesnej lub

poniżaniem godności osobistej dożywotnika, skrajne natężenia konfliktu między stronami, krzywdzenie

dożywotnika przez właściciela nieruchomości, usunięcie przemocą dożywotnika z zajmowanego

mieszkania przez zobowiązanego, niszczenie rzeczy dożywotnika, całkowite niewywiązywanie się z

obowiązków wobec dożywotnika, i to mimo podejmowania przez niego odpowiednich działań, aby

obowiązki te były wykonywane, „drastyczne” uniemożliwianie korzystania z nieruchomości, trwałe

porzucenie nieruchomości i pozostawienie dożywotnika bez środków do życia

Przy rozwiązaniu umowy o dożywocie mają znaczenie przyczyny i źródło konfliktu oraz postawa stron

stosunku prawnego - czy wyłączną winę za powstanie rażąco niewłaściwych relacji stron, skutkujących

całkowitym zerwaniem więzi osobistych, ponosi strona występująca z żądaniem rozwiązania umowy.



Przyczyną rozwiązania umowy nie może być jedynie samo negatywne nastawienie

dożywotnika do zobowiązanego, przejawiające się zwłaszcza w rezygnacji ze świadczeń

należnych od zobowiązanego oraz nieinformowanie go o swoich potrzebach.

Nie ma znaczenia, czy dożywotnik może utrzymać się samodzielnie.

„Wypadek wyjątkowy” to tylko taka sytuacja, w której zamiana prawa dożywocia na

dożywotnią rentę nie zapewni dożywotnikowi dostatecznej ochrony, np. gdy stan

majątkowy zobowiązanego wskazuje, że nie będzie on wywiązywał się z obowiązku zapłaty

dożywotniej renty.

Należy rozważyć, czy rozwiązaniu umowy nie sprzeciwiają się inne ważne względy, a

zwłaszcza usprawiedliwione interesy obu stron, np. dokonane przez zobowiązanego znaczne

nakłady na nieruchomość, wiek i stan zdrowia dożywotnika, który nie jest w stanie prowadzić

gospodarstwa rolnego, pozostawienie na skutek rozwiązania umowy o dożywocie dożywotnika

nie będącego zbywcą nieruchomości bez środków do życia .



Umowa z następcą
Regulacja prawna umowy z następcą zawarta jest w ustawie z 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i

jest związana z systemem emerytalno-rentowym rolników, stanowiąc formę przekazywania gospodarstw rolnych w

tzw. obrocie rodzinnym, prowadzącym do zmiany generacji w rolnictwie.

Umowa z następcą zastąpiła umowę przekazania gospodarstwa rolnego następcy

Umowa z następca polega na zobowiązaniu się przez rolnika będącego właścicielem gospodarstwa rolnego przenieść

na osobę młodszą od niego o co najmniej 15 lat (następcą) własność (udział we współwłasności) i posiadanie

tego gospodarstwa z chwilą nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej, pod warunkiem, że następca będzie

do tego czasu pracował w tym gospodarstwie.

Umowa z następcą nie przenosi jeszcze własności gospodarstwa rolnego. Niezbędne jest zawarcie odrębnej umowy

przenoszącej własność.

Obie umowy wymagają formy aktu notarialnego.

Następcą może być zarówno osoba należąca do kręgu rodziny, jak i osoba obca.



Umowa z następcą oraz umowa zawarta w celu wykonania umowy z następcą może zawierać dodatkowe

postanowienia dotyczące np. wzajemnych świadczeń stron (zarówno przed jak i po przeniesieniu własności).

Jeżeli w umowie z następcą albo w umowie zawartej w celu wykonania tej umowy nie postanowiono inaczej, rolnik

po przeniesieniu własności gospodarstwa rolnego na następcę może żądać od niego świadczeń przewidzianych w

art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego (właściwych dla umowy o dożywocie), w zakresie uzasadnionym potrzebami

rolnika i członków jego rodziny oraz warunkami majątkowymi i osobistymi następcy, z uwzględnieniem jego nakładu

pracy w gospodarstwie rolnika i korzyści uzyskanych od rolnika przed objęciem gospodarstwa.

Dopuszcza się stosowanie analogiczne art. 913 k.c.

Art. 913. § 1. Jeżeli z jakichkolwiek powodów wytworzą się między dożywotnikiem a zobowiązanym takie stosunki,

że nie można wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą styczności, sąd na żądanie jednej

z nich zamieni wszystkie lub niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę

odpowiadającą wartości tych uprawnień.

§ 2. Jeżeli rolnik przeniósł własność gospodarstwa rolnego na następcę przed nabyciem prawa do emerytury lub

renty, a w umowie z następcą albo w umowie zawartej w celu wykonania tej umowy nie postanowiono inaczej, może

on także żądać od następcy, w zakresie określonym w ust. 1, świadczeń pieniężnych w wysokości

nieprzekraczającej połowy emerytury podstawowej miesięcznie do czasu nabycia prawa do emerytury lub

renty.



Rozwiązanie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności 
gospodarstwa rolnego na następcę 

Na żądanie rolnika sąd może rozwiązać umowę z następcą, jeżeli:

1) następca bez usprawiedliwionych powodów nie podjął albo zaprzestał pracy w

gospodarstwie rolnika - wymóg pracy następcy w gospodarstwie rolnika należy

wprowadzić do treści umowy.

2) nie wywiązuje się z obowiązków przyjętych w umowie

3) postępuje w taki sposób, że nie można wymagać od rolnika, aby spełnił obowiązki

względem następcy - na uporczywym naruszaniu wobec rolnika zasad współżycia

społecznego, dopuszczenie się względem rolnika albo jednej z najbliższych mu osób

rażącej obrazy czci bądź umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu albo wolności.

!!! Rozwiązania umowy z następcą (obligacyjnej) dokonuje sąd i tylko na żądanie rolnika, a nie

następcy.



Na żądanie rolnika, po rozważeniu interesów stron zgodnie z zasadami
współżycia społecznego może rozwiązać umowę przenoszącą własność
gospodarstwa rolnego zawartą w celu wykonania umowy z następcą, jeżeli
następca:

• 1) uporczywie postępuje wobec rolnika w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego lub

• 2) dopuścił się względem rolnika albo jednej z najbliższych mu osób rażącej
obrazy czci bądź umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu albo
wolności, lub

• 3) uporczywie nie wywiązuje się ze swych obowiązków względem rolnika
wynikających z umowy lub z przepisów prawa.

Rozwiązanie umowy zobowiązującej do przeniesienia własności 
gospodarstwa rolnego na następcę 



Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania (art. 37 k.r.o.):

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub 

użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania 

z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego 

przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia 

gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

Kiedy niezbędna jest zgoda drugiego małżonka??



Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia 

umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

W razie braku wyznaczenia terminu na wyrażenie zgody, małżonek może potwierdzić umowę również po ustanie 

wspólności majątkowej, a nawet po śmierci małżonka. 

!!! Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej 

powinno być złożone w tej samej formie (art. 63 § 2 k.c.), np. zgoda na sprzedaż nieruchomości powinna być wyrażona w 

formie aktu notarialnego.

!!! Brak zgody (potwierdzenia) skutkuje NIEWAŻNOŚCIĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ.



Zezwolenie sądu na dokonanie czynności wymagającej zgody współmałżonka (art. 39 k.r.o.)

Małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności, dla której wymagana jest zgoda

drugiego małżonka, a ten :

1) odmawia wymaganej zgody - nie tylko wtedy, gdy małżonek ten w ogóle odmawia zgody, ale i wtedy, gdy

odmawia wyrażenia zgody we właściwej formie.

2) jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, np. miejsce pobytu

małżonka jest nieznane; miejsce pobytu małżonka jest znane, ale nawiązanie z nim kontaktu jest utrudnione i

w rozsądnym czasie nie rokuje widoków powodzenia; choroba psychiczna, inna długotrwała choroba,

otępienie umysłowe bądź podeszły wiek małżonka uniemożliwiają mu podjęcie decyzji co do wyrażenia bądź

odmowy zgody na dokonanie czynności przez drugiego małżonka; małżonek zerwał wspólne pożycie i uchyla

się od wszelkich kontaktów z małżonkiem zamierzającym dokonać czynności

Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

!!!! Zezwolenie sądu zastępuje zgodę małżonka.



Sprzeciw małżonka wobec czynności zarządu majątkiem wspólnym (art. 361)

- dotyczy czynności zarządu majątkiem wspólnym (doktryna rozszerza na czynność zmierzającą do odpłatnego 

nabycia przedmiotu majątkowego, który ma wejść do majątku wspólnego)

- czynność zarządu musi być zamierzona, a więc niedokonana

- sprzeciw nie może zostać wyrażony co do:

1) czynności w bieżących sprawach życia codziennego

2) czynności zmierzającej do zaspokojenie zwykłych potrzeb rodziny

3) czynności podejmowanej w ramach działalności zarobkowej 

- w przypadku sprzeciwu małżonka, drugi małżonek może wystąpić do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności (art. 

39). 

Zmiana zarządu majątkiem wspólnym przez sąd (art. 40)

Z ważnych powodów sąd może:

na żądanie jednego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym; 

postanowić, że na dokonanie czynności, dla których wymagana jest zgoda drugiego małżonka, zamiast jego 

zgody będzie potrzebne zezwolenie sądu. 



Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania – Zasady zaspokojenia z majątku wspólnego 

wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków 

Art. 41 K.r.o. wskazuje na zasady zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków w sytuacji, gdy: 

dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków (gdy dłużnikami są oboje małżonkowie to ich odpowiedzialność 

wynika z zasad ogólnych prawa cywilnego – odpowiadają zarówno majątkiem wspólnym, jak i swoimi 

majątkami osobistymi 

zobowiązanie tego małżonka wynika z czynności prawnej, dla której nie jest obligatoryjna zgoda 

współmałżonka (z art. 37 k.r.o.)

Art. 41 nie obejmuje sytuacji, gdy dłużnikami są oboje małżonkowie wówczas odpowiadają majątkiem 

wspólnym i majątkami osobistymi. 

Art. 41 obejmuje jedynie wierzytelności cywilnoprawne, nie obejmuje długów publicznoprawnych. 

Jednak do jego zastosowania nie ma znaczenia tryb zasądzenia świadczenia, tzn. czy jest to tryb 

postępowania cywilnego, postępowania administracyjnego czy też karnego.



Sytuacja I:

Małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka  wierzyciel może żądać zaspokojenia z 

majątku osobistego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie oraz z majątku wspólnego małżonków

Współmałżonek, który wyraził zgodę nie staje się jednak dłużnikiem wierzyciela, ma jednak obowiązek 

znoszenia, że wierzyciel będzie prowadził egzekucję z majątku wspólnego małżonków w celu zaspokojenia 

swej wierzytelności. 

Jeżeli wierzyciel dysponuje dokumentem urzędowym lub prywatnym, że czynność prawna została dokonana 

za zgodą współmałżonka, wówczas tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko małżonkowi, który 

zaciągnął zobowiązanie sąd nada klauzulę wykonalności przeciwko współmałżonkowie, który wyraził 

zgodę na dokonanie czynności prawnej - z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego 

wspólnością majątkową (art. 787 k.p.c.)



Sytuacja II: 

Małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie nie wynika z czynności 

prawnej wierzyciel może zaspokoić się z:

majątku osobistego małżonka 

oraz z niektórych składników majątku wspólnego: 

wynagrodzenia za pracę, 

dochodów z innej działalności zarobkowej, 

korzyści uzyskanych z praw twórcy. 

Gdy zobowiązanie powstało w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa to dodatkowo 

z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. 

Zobowiązania niewynikające z czynności prawnej z:

czynu niedozwolonego 

bezpodstawnego wzbogacenia 

zobowiązania alimentacyjne



Sytuacja III: 

Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z 

małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z:

majątku osobistego dłużnika, 

niektórych składników majątku wspólnego:

z wynagrodzenia za pracę 

z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, 

korzyści uzyskanych z jego praw twórcy. 


