
 

Druk nr 2589 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  

 

 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 
 

KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 
 
 

 

o rządowym i komisyjnym projektach ustaw o 
zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druki nr 2365 i 
2368) 
 
 

Marszałek Sejmu na 52 posiedzeniu Sejmu w dniu 22 października 2009 r. – na podstawie 

art. 87 ust. 2 w związku z art. 90 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierował powyższe projekty ustaw do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tych projektów 

ustaw na posiedzeniach w dniach 4 listopada i 15 grudnia 2008 r. 

 

wnosi: 

 

 

W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy: 

 

 
 
 
Warszawa, dnia 15 grudnia 2008 r. 
 
 
 
  Przewodniczący Komisji 
  i sprawozdawca 
 
 
  /Jerzy Kozdroń/ 
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Projekt 

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                  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) uchyla się art. 80; 

2) po art. 649 dodaje się art. 6491 – 6495 w brzmieniu: 

„Art. 6491. § 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej „gwa-
rancją zapłaty”, inwestor udziela wykonawcy (generalnemu 
wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty 
umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowla-
nych. 

§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpiecze-
niowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku 
udzielone na zlecenie inwestora. 

§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane kosz-
ty zabezpieczenia wierzytelności. 

Art. 6492. § 1. Nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć 
prawa wykonawcy (generalnego wykonawcy) do żądania od 
inwestora gwarancji zapłaty. 

 
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, Nr 79, 
poz. 662 i Nr 131, poz. 1075. 
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§ 2. Odstąpienie inwestora od umowy spowodowane żądaniem wy-
konawcy (generalnego wykonawcy) przedstawienia gwarancji 
zapłaty jest bezskuteczne. 

Art. 6493. § 1. Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może  
w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wy-
sokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wy-
nikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych 
do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez in-
westora.  

§ 2. Udzielenie gwarancji zapłaty nie stoi na przeszkodzie żądaniu 
gwarancji zapłaty do łącznej wysokości określonej w § 1. 

Art. 6494. § 1. Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej 
gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie 
krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umo-
wy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. 

§ 2. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykona-
niu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora. 

§ 3. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo nie-
wykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny 
wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z 
przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim 
inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny wyko-
nawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych. 

Art. 6495. Przepisy art. 6491 – 6494 stosuje się do umów zawartych między 
wykonawcą (generalnym wykonawcą) a dalszymi wykonawcami 
(podwykonawcami).”. 

 

Art. 2.  

Do umów o roboty budowlane zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosu-
je się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 3.  

Traci moc ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1758 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1613).  

 

Art. 4.  

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