
 

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

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

 

 

s. 19 

Artykuł 17. 

(…) 

45) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych 

osobowych.  

 

s. 119 

Artykuł 117. 

(…) 

§ 5. (…) . Podstawą oddalenia wniosku nie może być skorzystanie przez osobę fizyczną z nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w ustawie z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467).  

(…) 

 

s. 175 

Artykuł 163 § 4. 

po wyrazach ,,Centralnego Biura Antykorupcyjnego" dodaje się wyrazy „Straży Marszałkowskiej" 

 

s. 196 

Artykuł 174. 

§ 1.(…) 

6) jeżeli zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję albo zarząd sukcesyjny wygasł, w przypadku 

gdy postępowanie toczyło się z udziałem zarządcy sukcesyjnego.  

§ 2. W przypadkach wymienionych w § 1 pkt 1, 4 i 6 zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń, które 

je spowodowały. Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu 

tych zdarzeń, chyba że nastąpiły one po zamknięciu rozprawy.  

(…) 

  

s. 209 

Artykuł 180. 

§ 1.(…) 

6) jeżeli zarządca sukcesyjny, z którego udziałem toczyło się postępowanie, przestał pełnić tę funkcję 

– z dniem zgłoszenia się lub wskazania kolejnego zarządcy sukcesyjnego;  

7) w przypadku wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego – z dniem zgłoszenia się lub wskazania następców 

prawnych zmarłego.  

§ 2. Jeżeli w ciągu roku od dnia postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie 

zostaną wskazani następcy prawni zmarłego, a postępowanie nie zostanie podjęte z udziałem zarząd-

cy sukcesyjnego, sąd może z urzędu zwrócić się do sądu spadku o ustanowienie kuratora spadku, 

chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony.  



 

Artykuł 1811.  

Na wniosek zarządcy sukcesyjnego lub drugiej strony sąd postanowi podjąć postępowanie z udziałem 

zarządcy sukcesyjnego, jeżeli postępowanie dotyczy spraw wynikających z prowadzenia przedsiębior-

stwa zmarłej strony objętego zarządem sukcesyjnym.  

 

s. 418 

Artykuł 346. 

(…) 

§ 11. Sąd może uchylić rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli po-

zwany wykaże, że odpis pozwu doręczono w trybie przewidzianym w art. 139 § 1 na inny adres aniżeli 

aktualne w dacie doręczenia miejsce zamieszkania pozwanego.  

§ 2. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia lub uchylenia rygoru natychmiastowej wykonalności 

sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.  

(…) 

 

s. 680 

Artykuł 476. 

 (…) 

§ 2. (…) 

5) świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w 

związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie 

Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, 

Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu 

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.  

(…) 

§ 5. (…) 

2) (…) 

d) świadczenie odszkodowawcze przysługujące w razie wypadku lub choroby pozostające w związku 

ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-

Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie 

Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Woj-

skowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.  

 

 

s. 685 

Artykuł 4778. 

(…) 

§ 2.(…) 

 3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, 

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związ-

ku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony 

Państwa, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej.  



(…) 

 

s. 737 

Artykuł 5182.  

§ 1. Sądem drugiej instancji w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 

pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów 

uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. 

poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej dalej „konwencją haską z 1980 r.”, jest Sąd Apelacyjny w 

Warszawie.  

§ 2. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeka w sprawach określonych w § 1 w terminie sześciu tygodni od 

dnia przedstawienia przez sąd pierwszej instancji akt sprawy wraz z apelacją.  

 

s. 737 

Artykuł 5191. 

(…) 

§ 21. Skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzi-

cielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.  

§ 22. Skargę kasacyjną w sprawach, o których mowa w § 21, mogą wnieść Prokurator Generalny, 

Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich w terminie czterech miesięcy od dnia upra-

womocnienia się postanowienia.  

(…) 

 

s. 776 

Artykuł 5691.  

§ 1. Do właściwości sądu okręgowego z siedzibą w miejscowości będącej siedzibą sądu apelacyjnego 

należą sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 

prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980 r., jeżeli na tym obszarze osoba podlegająca wła-

dzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką ma miejsce zamieszkania lub pobytu.  

§ 2. Sąd okręgowy orzeka w terminie sześciu tygodni od dnia wniesienia wniosku w sprawach, o któ-

rych mowa w § 1.  

§ 3. Dla spraw, o których mowa w § 1, z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie wła-

ściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie.  

§ 4. Jeżeli wniosek w sprawach, o których mowa w § 1, wniesiony został bez pośrednictwa polskiego 

organu centralnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu 

niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na pod-

stawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U. poz. 416), sąd okręgowy zawiada-

mia niezwłocznie sąd, o którym mowa w art. 569 § 1, o wniesieniu wniosku oraz o zakończeniu po-

stępowania w tej sprawie.  

  

s. 784 

Artykuł 5986. 

Jeżeli zobowiązany nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 5985§ 1 lub 2, sąd, na 

wniosek uprawnionego, zleca kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie osoby podlegającej 

władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.  

 



s. 818 

Artykuł 6264. 

(…) 

§ 31. W przypadku gdy wniosek o wpis w księdze wieczystej składany przez naczelnika urzędu skar-

bowego podlega opłacie, przepisów art. 130 § 6 i 7 nie stosuje się. Naczelnik urzędu skarbowego 

przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej wraz z dokumentami, stanowiącymi 

podstawę wpisu, dowód uiszczenia opłaty.  

§ 32. Jeżeli wierzyciel został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o wpis w księdze wieczystej, 

naczelnik urzędu skarbowego przesyła sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej wraz z 

dokumentami, stanowiącymi podstawę wpisu, prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie 

zwolnienia od kosztów sądowych.  

(…) 

  

s. 832 

Artykuł 635. 

(…) 

§ 2. Wniosek może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do za-

chowku lub zapisobiercą, a ponadto wykonawca testamentu, zarządca sukcesyjny, współwłaściciel 

rzeczy, współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy, wierzyciel mający pisemny do-

wód należności przeciwko spadkodawcy oraz Skarb Państwa reprezentowany przez naczelnika wła-

ściwego urzędu skarbowego.  

(…) 

  

s. 837 

Rozdział 6a 

Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego 

 

Art. 6651. W sprawach dotyczących zarządu sukcesyjnego właściwy jest sąd spadku, z wyjątkiem art. 

6655.  

Art. 6652. Wniosek o wydanie zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego 

zarządu składa zarządca sukcesyjny.  

Art. 6653.  

§ 1. Wniosek o odwołanie zarządcy sukcesyjnego z powodu rażącego naruszenia jego obowiązków 

może zgłosić każdy, kto ma w tym interes prawny.  

§ 2. W postępowaniu wszczętym na wniosek, o którym mowa w § 1, osoba uprawniona do powołania 

zarządcy sukcesyjnego, nawet jeżeli nie jest wnioskodawcą, może złożyć wniosek o powołanie wska-

zanej osoby na zarządcę sukcesyjnego w miejsce odwołanego zarządcy sukcesyjnego.  

Art. 6654. Wniosek o przedłużenie zarządu sukcesyjnego z ważnych przyczyn może złożyć każda oso-

ba, na rzecz której działa zarządca sukcesyjny.  

Art. 6655.  

§ 1. W sprawach ograniczenia zarządu sukcesyjnego majątkiem osoby, która nie ma zdolności do 

czynności prawnych albo której zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, właściwy jest sąd 

opiekuńczy.  

§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1, przepisy art. 568, art. 569, art. 570, art. 5701 § 1–2, art. 572–

577, art. 578 § 1, art. 5781, art. 579 oraz art. 582 stosuje się odpowiednio.  



 

s. 838 

Artykuł 667. 

(…)  

§ 3. W przypadku gdy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo i ustanowiono zarząd sukcesyjny tym 

przedsiębiorstwem, jest ono wyłączone z zarządu majątkiem spadkowym sprawowanego przez kura-

tora spadku.   

  

s. 841 

Artykuł 670. 

dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: 

§ 2. Sąd spadku ustala, czy w skład spadku wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem suk-

cesyjnym.  

  

 

 


