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Artykuł 25 Nazwiska małżonków 

§ 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu 
małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem 
urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio 
po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika 
urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczno-
ści wyłączających zawarcie małżeństwa.

§ 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczaso-
wym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również 
zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotych-
czasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku 
połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

§ 3. W  razie niezłożenia oświadczenia w  sprawie nazwiska, każdy 
z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Artykuł 26 (uchylony)

Artykuł 27 Zaspokajanie potrzeb rodziny 

Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych 
możliwości zarobkowych i  majątkowych, przyczyniać się do zaspoka-
jania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczy-
nienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, 
na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym 
gospodarstwie domowym.

Artykuł 28 Nakaz wypłaty wynagrodzenia

§ 1. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie 
spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokaja-
nia potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę 
albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub 
w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

§ 2. Nakaz, o którym mowa w paragrafi e poprzedzającym, zachowuje 
moc mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd 
może jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić albo 
uchylić.

Artykuł 281 Uprawnienie do korzystania z mieszkania

Jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, dru-
gi małżonek jest uprawniony do korzystania z  tego mieszkania w celu 
zaspokojenia potrzeb rodziny. Przepis ten stosuje się odpowiednio do 
przedmiotów urządzenia domowego.



Title I. Marriage

21

25–281

Surname of the spouses Article 25

§ 1. Th e surname that the spouses will have after the marriage is submitted 
in a statement to the head of the registry offi  ce. Th e statement may be sub-
mitted directly after the marriage, or before the head of the registry offi  ce 
draws up the statement that there are no hindrances to the marriage.

§ 2. One of the spouses may adopt the surname of the other. Each spouse 
may retain their current surname, or may combine their surname with that 
of the other spouse. A surname created from combining surnames may not 
be composed of more than two elements. 

§ 3. If no statement is made in connection with surnames, each of the 
spouses will retain their existing surname. 

(repealed) Article 26

Meeting the needs of the family Article 27

Both spouses are obliged, each according to their strength, earning capacity 
and assets, to contribute towards meeting the needs of the family founded 
by their marriage. Meeting this obligation may also partly or completely 
consist in their personal eff orts towards the bringing up their children and 
working in a common household.

Garnishing remuneration Article 28

§ 1. If one of the cohabiting spouses does not perform the obligation to 
contribute towards satisfying the needs of the family, the court may order 
that all or part of the remuneration from work or other receivables of that 
spouse be paid to the other spouse.  

§ 2. An order as mentioned in the previous paragraph remains valid even if 
the spouses stop living together. However, at the request of either spouse, 
the court may modify or cancel the order.

Th e right to use a residence Article 281

If one of the spouses has the right to a residence, then the other spouse is 
authorised to use the residence in order to meet the needs of the family.  
Th is provision also applies to household articles. 
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Artykuł 29 Wzajemna reprezentacja 

W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków 
pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego 
działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez peł-
nomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się 
temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich 
sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.

Artykuł 30 Solidarna odpowiedzialność 

§ 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania 
zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokaja-
nia zwykłych potrzeb rodziny.

§ 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków 
postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten 
małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w ra-
zie zmiany okoliczności.

§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej 
jest skuteczne, jeżeli było im wiadome.

Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe

Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy

Artykuł 31 Pojęcie 

§ 1. Z  chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami 
z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca 
przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżon-
ków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe 
nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego 
z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1)  pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności za-

robkowej każdego z małżonków,
2)  dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każ-

dego z małżonków,
3)  środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego fun-

duszu emerytalnego każdego z małżonków.

Artykuł 32 (uchylony)
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Mutual representation Article 29

If one of cohabiting spouses experiences a temporary obstacle, the other 
spouse may act for him/her in ordinary administrative matters, and in par-
ticular may collect amounts due without a power of attorney, unless op-
posed by the spouse experiencing the obstacle. Th e spouse’s opposition is 
eff ective towards third parties, if they were aware of it.

Joint and several liability Article 30

§ 1. Both spouses are jointly and severally liable for any liabilities incurred 
by either one of them in matters resulting from meeting the needs of the 
family.

§ 2. For important reasons, and at request of one of the spouses, the court 
may decide that the spouse who incurred the liability bears sole liability. 
Th is provision may be waived if circumstances change. 

§ 3. Th e exclusion of joint and several liability is eff ective towards third par-
ties, if they were aware of it.

Section III. Matrimonial Property Regimes

Chapter I. Statutory Property Regime

Concept Article 31

§ 1. At the time of the marriage, there arises between the spouses, by op-
eration of law, the joint property regime (statutory property regime) cover-
ing property acquired by both spouses or by either one of them while the 
marriage lasts (joint property). Property not covered by the joint property 
regime is the personal property of each spouse.

§ 2. Joint property includes in particular:
1) remuneration received for work and income from other gainful activi-

ties of each of the spouses, 
2) income from joint property as well as the personal property of each of 

the spouses,
3) amounts collected in an account or an employee pension fund for 

either of the spouses.

(repealed) Article 32
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Artykuł 33 Majątek osobisty 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
01) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawo-

wej,
02) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowi-

znę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
03) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej od-

rębnym przepisom,
04) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych 

potrzeb jednego z małżonków,
05) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
06) przedmioty uzyskane z  tytułu odszkodowania za uszkodzenie cia-

ła lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z  tytułu zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszko-
dowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty 
zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego 
potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

07) wierzytelności z  tytułu wynagrodzenia za pracę lub z  tytułu innej 
działalności zarobkowej jednego z małżonków,

08) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osią-
gnięcia jednego z małżonków,

09) prawa autorskie i  prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej 
oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobi-
stego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Artykuł 34 Rozszerzenie 

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga 
małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zo-
stały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadko-
dawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Artykuł 341 Zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy 

Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wcho-
dzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim 
zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i  korzystaniem 
z rzeczy przez drugiego małżonka.



Title I. Marriage

25

33–341

Personal property Article 33

Th e personal property of each of the spouses includes:
1) property acquired before the statutory joint property regime arose,
2) property acquired by inheritance or donation, unless the bequeather 

or donor decides otherwise,
3) joint property rights that are fully covered under separate provisions,
4) property that is used exclusively to satisfy the personal needs of one 

of the spouses,
5) rights that cannot be transferred and may only be exercised by one 

person,
6) items received as damages for bodily injury or triggering a health 

disorder, or as compensation for harm suff ered; this does not include 
disability benefi t due to an injured spouse through a partial or total 
loss of earning ability or an increase in needs or a decrease in pros-
pects for the future,

7) debts concerning remuneration or other gainful activities by one of 
the spouses,

8) property received as a prize for individual achievement by one of the 
spouses,

9) the copyrights and related rights, industrial property rights and 
other rights of a creator,

10) property acquired in exchange for elements of personal assets, unless 
particular provisions state otherwise.

Extension Article 34

Ordinary household items for the use of both spouses are covered by statu-
tory co-ownership, even where they were acquired through inheritance, 
bequest or donation, unless the bequeather or the donor decides otherwise.

Right of co-ownership Article 341

Each spouse is entitled to the use and co-ownership of the items comprising 
joint property, as long as it is compatible with the co-ownership and the use 
of the items by the other spouse. 
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Artykuł 35 Charakter prawny wspólności 

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może 
żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani 
zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w  razie ustania 
wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych 
przedmiotach należących do tego majątku.

Artykuł 36 Zarząd majątkiem wspólnym 

§ 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie ma-
jątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji 
o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspól-
nym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

§ 2. Każdy z  małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem 
wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie 
zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych 
należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do za-
chowania tego majątku.

§ 3. Przedmiotami majątkowymi służącymi małżonkowi do wykonywa-
nia zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej małżonek ten za-
rządza samodzielnie. W razie przemijającej przeszkody drugi małżonek 
może dokonywać niezbędnych bieżących czynności.

Artykuł 361  Sprzeciw wobec czynności przekraczających zwykły zarząd

§ 1. Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspól-
nym zamierzonej przez drugiego małżonka, z  wyjątkiem czynności 
w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokoje-
nia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalno-
ści zarobkowej.

§ 2. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim 
zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

§ 3. Przepis art. 39 stosuje się odpowiednio.

Artykuł 37 Zgoda małżonka

§ 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
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,
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Th e legal nature of co-ownership Article 35

While the statutory co-ownership applies, neither of the spouses can de-
mand the division of joint property. Th ey may also not dispose of, or under-
take to dispose of the share of joint property that would fall to him/her if the 
co-ownership ceases, or of particular items belonging to him/her.

Management of joint property Article 36

§ 1. Both spouses are required to co-operate in the management of joint 
property, in particular to share information on the status of joint property, 
about the management of joint property and the responsibilities involved.

§ 2. Each spouse is free to manage the joint property, unless the following 
provisions state otherwise. Management covers performing activities relat-
ing to items of joint property, including steps to help preserve the property.

§ 3. Items of property used by one spouse to perform a profession or to con-
duct gainful economic activity are managed by that spouse himself/herself. 
In the event of a temporary obstacle, the other spouse may make the neces-
sary on-going operations.

Objections to activities exceeding ordinary management  Article 361

§ 1. A spouse may object to the management of joint property intended by 
the other spouse, except for everyday matters or matters intended to meet 
the ordinary needs of the family, or matters undertaken as part of gainful 
activity.

§ 2. An objection is eff ective towards third parties if they could have be-
come aware of it before performing the legal activity.

§ 3. Th e provisions of Article 39 apply accordingly.

Spousal consent  Article 37

§ 1. Th e other spouse’s consent is required for:
1) any legal action leading to the disposal, the encumbrance or the pur-

chase of real estate or the right of perpetual usufruct, as well as lead-
ing to real estate being given for use or for exploitation, 

2) any legal action leading to the disposal, the encumbrance or the pur-
chase of property rights concerning a building or premises,  




