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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 39. posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. 
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USTAWA  

z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny  

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 385 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozu-
miały. Postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta. Za-
sady wyrażonej w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się w postępowaniu w 
sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.”; 

2) art. 932–934 otrzymują brzmienie: 

„Art. 932. § 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego 
małżonek i rodzice. 

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z 
małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli 
ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadko-
dawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę 
spadku. 

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego 
rodzicom w częściach równych. 

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, u-
dział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadko-
dawcy w częściach równych. 

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia 
spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypa-

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, 

poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. 
Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 
r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i 
Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 
703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, 
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 
88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, 
poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 
64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, 
poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. 
Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 
r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341.  
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dał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według za-
sad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy. 

  Art. 933. § 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, ro-
dzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spad-
ku. 

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich 
zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy. 

 Art. 934. § 1. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych ro-
dzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; 
dziedziczą oni w częściach równych.  

§ 2. Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, u-
dział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Po-
dział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spad-
ku między zstępnych spadkodawcy. 

§ 3. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, 
udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziad-
kom w częściach równych.”; 

3) po art. 934 dodaje się art. 9341 w brzmieniu: 

„Art. 9341. W braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedzi-
czenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom 
małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili 
otwarcia spadku.”; 

4) art. 935 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 935. W braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka 
spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada 
gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobier-
cy ustawowemu. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej nie da się ustalić albo ostatnie miejsce za-
mieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą, spadek przypada 
Skarbowi Państwa jako spadkobiercy ustawowemu.”. 

 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
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