
UWAGA! Wszędzie, gdzie w treści ustawy pojawiają się użyte w różnej liczbie wyrazy „podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP” zastępuje się je wyrazami ,,podpisem zaufanym". 

 

s. 66 

Artykuł 39.  

§ 1. Jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego 

zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa 

została zawarta.  

§ 2. Druga strona może wyznaczyć osobie prawnej, w której imieniu umowa została zawarta, 

odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego terminu.  

§ 3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę jako organ osoby prawnej, obowiązany jest do 

zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą 

druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o 

przekroczeniu jego zakresu.  

§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana przez działającego jako organ osoby prawnej bez 

umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Jednakże gdy ten, komu zostało 

złożone oświadczenie woli w imieniu osoby prawnej, zgodził się na działanie bez umocowania, 

stosuje się odpowiednio przepisy o zawarciu umowy bez umocowania.  

§ 5. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy czynność prawna została dokonana w 

imieniu osoby prawnej, która nie istnieje.  

 

s. 245 

Artykuł 1091. 

§ 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi 

wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych 

i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

(…) 

 

s. 247 

Artykuł 1097. 

(…) 

§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także 

ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. 

(…) 

§ 4. Utrata przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury. 

(…) 

 

Artykuł 1098. 

§ 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

(…) 

 



s. 877 

Artykuł 613. 

(…) 

§ 4. Przez producenta rolnego rozumie się również grupę producentów rolnych lub ich związek oraz 

spółdzielnię rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników 

(Dz.U. poz. 2073) lub ich związek. 

 

s. 1111 

Artykuł 1038. 

(…) 

§ 3. Sądowy częściowy dział spadku może nastąpić w szczególności z tego powodu, że w skład spadku 

wchodzi przedsiębiorstwo. 

(…) 


