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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senac-
ki nr 825, druki sejmowe nr 2872 i 3072).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych 
ustaw (druk senacki nr 826, druki sejmowe nr 2707, 990, 3081 i 3081-A).



(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Komisji Ustawodawczej Bohdan Paszkowski)

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Proszę państwa, rozpoczynamy wspólne posiedzenie 

Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

Planujemy rozpatrzyć dzisiaj dwie ustawy: ustawę 
o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz usta-
wę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych 
innych ustaw.

Witam serdecznie pana ministra Hajduka ze współpra-
cownikami i innych zaproszonych gości. Witam senatorów 
i pracowników naszego Biura Legislacyjnego.

Przystępujemy do omówienia pierwszego punktu, 
czyli ustawy zmieniającej kodeks karny wykonawczy. 
O ile dobrze pamiętam, jest to ustawa zainicjowana przez 
Senat. Ma ona na celu wykonanie wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego.

Panie Ministrze, może powie pan kilka słów o pro-
cedowaniu ustawy w Sejmie i o tym, jakie ewentualne 
zmiany wprowadzono w niej w stosunku do projektu, oraz 
przedstawi pan stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jeżeli chodzi o procedowanie tej ustawy w Sejmie, to 

jej projekt przyjęto w całości. Zaproponowano jedynie 
inny termin wejścia w życie przepisów ustawy. Chodzi 
o termin…

(Głos z sali: Było siedem dni…)
Tak. Wejście w życie było zaplanowane na siedem dni 

od ogłoszenia, a jako nowy termin przyjęto dzień po ogło-
szeniu.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Jak rozumiem, ministerstwo nie ma uwag.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Wojciech Hajduk: Popieramy ustawę w całości.)
Dziękuję.
Biuro Legislacyjne?

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Dziękuję bardzo. Nie mam uwag.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:

To ja może tylko zapytam: z czego wyniknęła zmiana 
terminu wejścia w życie?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:

Chodzi o to, że ustawa musi wejść w życie najpóźniej 
8 marca, żeby nie było luki prawnej w kwestii, której do-
tyczy ustawa, czyli w kwestii obecności funkcjonariusza 
w czasie badania osadzonych.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z senatorów lub zaproszonych gości chce za-

brać głos? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń.
Poddaję pod głosowanie omawianą ustawę bez popra-

wek, czyli w takiej formie, jaka zawarta jest w przedsta-
wionym druku.

Kto jest za przyjęciem ustawy? (8)
Głosowali wszyscy, czyli nikt się nie wstrzymuje i nikt 

nie jest przeciw. Dziękuję.
Przyjęliśmy tę ustawę jednogłośnie.
(Głos z sali: …Sprawozdawca.)
Kto chce być sprawozdawcą?
Ja byłem sprawozdawcą w Sejmie, więc mogę to wziąć 

na siebie, jeżeli nie ma chętnych. Zastępowałem wtedy 
senator Sztark, ale biorę to na siebie. Dziękuję.

Proszę państwa, przystępujemy do drugiego punktu 
naszego posiedzenia, czyli do omówienia ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

Był to projekt rządowy.
Tak, Panie Ministrze? Proszę o przedstawienie nam 

tej ustawy.
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Uwaga pierwsza dotyczy zmian w kodeksie cywil-
nym. W naszym przekonaniu konieczne jest dokonanie 
zmiany w zakresie art. 10341 §2 kodeksu cywilnego. 
Omawiana ustawa wprowadza, o czym przed chwilą 
mówił pan minister, obok spisu inwentarza, instytucję 
wykazu inwentarza. Wprowadzając tę instytucję do ko-
deksu cywilnego, zastąpiono pojęcie inwentarza stanu 
czynnego spadku, które było dotychczas utożsamiane ze 
spisem inwentarza, albo pojęciem wykazu inwentarza 
i spisu inwentarza stanu czynnego spadku, albo pojęciem 
wartości stanu czynnego spadku. W ten sposób wyelimi-
nowano wątpliwości co do pojęcia „inwentarz” w świetle 
tej nowej instytucji prawnej.

Jedynym przepisem, w którym tej zmiany nie do-
konano, jest wspomniany przeze mnie art. 10341 §2, 
a dokładnie zdanie drugie tego paragrafu, które odnosi 
się do wzajemnych rozliczeń pomiędzy spadkodawcami 
i zapisobiercami windykacyjnymi z tytułu ich solidarnej 
odpowiedzialności za zapłacone długi spadkowe. W przy-
wołanym przepisie jest mowa o tym, że w ramach rozli-
czeń „spadkobiercom uwzględnia się ich udział w war-
tości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku”. 
W świetle tego, co przed chwilą powiedziałam, zaistnieje 
wątpliwość, czy chodzi wyłącznie o sytuację, gdy spo-
rządzono spis inwentarza, czy również o sytuację, gdy 
sporządzono wykaz inwentarza. Przyjmując, że chodzi 
o obie te sytuacje, proponujemy nadanie odpowiedniego 
brzmienia temu przepisowi.

Uwaga druga dotyczy przepisu art. 635 §3 pktu 2 ko-
deksu postępowania cywilnego. Przepis ten zobowiązuje 
organ administracji rządowej oraz organ jednostki samo-
rządu terytorialnego do zastosowania niezbędnych środków 
tymczasowych ze względu na grożące niebezpieczeństwo 
usunięcia, uszkodzenia, zniszczenia lub nieusprawiedli-
wionego rozporządzenia rzeczami, które w chwili otwarcia 
spadku były we władaniu spadkodawcy. Przepis ten jest 
bezpośrednio związany z treścią art. 634 kodeksu postę-
powania cywilnego, który wylicza rodzaje naruszeń rzeczy 
należących do spadku uzasadniających zastosowanie od-
powiedniego środka zabezpieczającego, w tym przypadku 
niezbędnego środka tymczasowego.

Należy zauważyć, że wyliczenie zawarte w art. 634 
ma charakter przykładowy, co sprawia, że wskazane prze-
ze mnie organy właściwe nie będą mogły zabezpieczyć 
rzeczy spadkowych w przypadkach innych niż wskazane 
w przepisie. Nie wydaje się to właściwe, jeżeli chodzi 
o zabezpieczenie interesów zarówno spadkobierców, jak 
i wierzycieli spadku. Proponujemy zastąpienie wyliczenia 
pojęć „usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieuspra-
wiedliwione rozporządzenie rzeczami” pojęciem „narusze-
nia rzeczy”, gdyż jest ono pojęciem zbiorczym dotyczącym 
wszystkich przypadków uzasadniających zastosowanie 
zabezpieczenia spadku.

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to od razu przejdę 
do uwagi piątej, ponieważ ona…

(Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski: Mam 
wątpliwości co do tego, czy proponowane w uwadze okre-
ślenie – które co do zasady mi się podoba, bo jest ogólne 
– „naruszenie rzeczy” obejmie także nieusprawiedliwione 
rozporządzenie rzeczą.)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Postaram się pokrótce przedstawić główne założenia 

ustawy, a jeżeli będzie potrzeba, to będę prosił o oddanie 
głosu obecnym przy mnie specjalistom.

Ustawa przewiduje zmianę zasad odpowiedzialno-
ści za długi spadkowe, w szczególności w razie braku 
oświadczenia co do przyjęcia bądź odrzucenia spadku 
w terminie pół roku od momentu dowiedzenia się o ty-
tule. Do tej pory obowiązywała zasada przyjęcia spadku 
wprost. Chodzi o to…

(Głos z sali: Można głośniej, Panie Ministrze?)
…żeby zmienić zasady tak, żebyśmy mieli do czynie-

nia z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. 
Niesie to za sobą skutki w zakresie odpowiedzialności za 
długi spadkowe. Wprowadzany jest mechanizm ochrony 
wierzycieli przed pokrzywdzeniem ze strony spadkobier-
ców, którzy spłacają tylko niektóre długi spadkowe albo 
poprzez celowe działanie, albo przez niedołożenie należytej 
staranności.

Wprowadza się nową, nieznaną do tej pory kodeksowi 
cywilnemu instytucję prywatnego wykazu spadku. Ma to 
być instytucja będąca pewnym surogatem istniejącego do 
tej pory spisu inwentarza. Spis inwentarza pozostaje oczy-
wiście w porządku prawnym. Chodzi o to, by umożliwić 
spadkobiercom samodzielne dokonanie wykazu, aby nie 
narażać ich na niepotrzebne koszty, kiedy na przykład nie 
ma sporu co do samego składu majątku spadkowego.

Wprowadza się zmiany w zakresie procedury dotyczą-
cej zabezpieczenia spadku. Polegają one na przeniesieniu 
treści aktualnie obowiązującego rozporządzenia, które tę 
kwestię reguluje, do przepisów rangi ustawowej. Ponadto 
ustawa przewiduje zmianę kręgu pełnomocników stron 
w procesie cywilnym, umożliwiając wstępnym występo-
wanie w charakterze pełnomocników. Ale nie chodzi tutaj 
o rodziców, którzy do tej pory mieli do tego uprawnienia, 
tylko o dalszych wstępnych, czyli o dziadków, ewentu-
alnie pradziadków.

To w bardzo dużym skrócie tyle na temat założeń i pro-
pozycji zawartych w uchwalonej już ustawie. Dziękuję 
bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.
Proszę o opinię Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne sformułowało pięć uwag szczegó-

łowych z propozycjami odpowiednich poprawek oraz trzy 
poprawki o charakterze redakcyjnym.
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ne jest uzupełnienie tej regulacji, jeżeli budzi ona jakieś 
wątpliwości w orzecznictwie, to właściwym miejscem 
dokonania zmiany jest art. 666 §2. Taka alternatywna pro-
pozycja poprawki, oprócz propozycji skreślenia art. 637 
§2, została zawarta w uwadze czwartej.

Powiem jeszcze tylko krótko o propozycjach poprawek 
redakcyjnych. Uwaga pierwsza eliminuje czasownik mo-
dalny „powinien”, aby była jasność co do tego, czy przepis 
ma charakter obligatoryjny, czy fakultatywny. Uwaga druga 
uzupełnia przepis, w którym powinna być mowa o spisie 
inwentarza. Poprawka trzecia eliminuje fragment przepisu, 
który w naszym przekonaniu nie ma charakteru normatyw-
nego, a jedynie informacyjny. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, czy mógłby się pan…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Stanowisko ministerstwa w stosunku do tych wszyst-

kich propozycji jest pozytywne. Jeżeli chodzi o uwagę 
ostatnią, w której przedstawiono dwie propozycje, to wy-
daje nam się, że lepsze będzie wykreślenie art. 637 §2, 
gdyż jest to…

(Głos z sali: …zbędne dookreślenie.)
Tak, jest to zbędne dookreślenie. Jego usunięcie wystar-

czy, żeby uzyskać właściwy efekt. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Czy może ktoś z państwa senatorów albo z zaproszo-

nych gości chciałby się wypowiedzieć?
Pan sędzia, tak? Proszę.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:
Sędzia Waldemar Żurek, Krajowa Rada Sądownictwa.
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Krajowa Rada Sądownictwa wydała w sprawie projektu 

tej ustawy opinię na piśmie – to jest opinia z 13 lutego 
2014 r. Zwracamy w niej uwagę na to, że wykaz inwentarza 
będzie mógł być sporządzany przez spadkobiercę. Takie 
rozwiązanie… Oczywiście mamy świadomość, że dodanie 
możliwości przyjęcia spadku w inny sposób będzie rodziło 
konieczność sporządzenia spisu inwentarza, w związku 
z czym ustawodawca pozwala w tym projekcie na spo-
rządzenie wykazu inwentarza przez spadkobiercę. Mamy 
wątpliwości co do swobody w zakresie sporządzania tego 
wykazu przez samego spadkobiercę.

Do tej pory spis inwentarza sporządzały uprawnione 
organy, które kontrolowały to, co jest spisywane, i w jakiś 
sposób gwarantowały to, że spadkobiercy, którzy akurat 

W świetle art. 634, który definiuje przypadki zabezpie-
czenia rzeczy, wydaje mi się, że tak, ale jeżeli ministerstwo 
mogłoby się w tej sprawie wypowiedzieć…

(Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski: No 
to później.)

Dobrze.
Przejdę od razu do uwagi piątej, ponieważ dotyczy ona 

tego samego problemu, tylko w innym przepisie. Chodzi 
o art. 6385 kodeksu postępowania cywilnego, który dotyczy 
stosowania niezbędnych środków tymczasowych przez 
komornika wykonującego postanowienie o zabezpiecze-
niu spadku poprzez spisanie majątku ruchomego. W tym 
przepisie posłużono się pojęciem „usunięcia”, a więc tylko 
jednym z pojęć związanych z naruszeniami skutkujący-
mi koniecznością zabezpieczenia spadku. W tym wypad-
ku również proponujemy użycie pojęcia „naruszenie”. 
Wiązałoby się to ze zmianą art. 639 pktu 3, ponieważ ten 
przepis zawiera delegację ustawową do określenia w roz-
porządzeniu szczegółowego trybu i sposobu zastosowania 
niezbędnych środków tymczasowych zapobiegających… 
i tu również jest mowa o „usunięciu ruchomości”, a nie 
„naruszeniu ruchomości”.

Uwaga trzecia dotyczy, Szanowni Państwo, tego, że 
w przepisach kodeksu postępowania cywilnego wskazuje 
się na możliwość wydania przez sąd postanowienia o zmia-
nie środka zabezpieczenia spadku. Chodzi o art. 633 §2, 
art. 635 §5, a pośrednio również art. 636 §2. W naszym 
przekonaniu brakuje przepisu kompetencyjnego, który sta-
nowiłby podstawę normatywną do wydania takiego posta-
nowienia oraz określał przesłanki jego zastosowania, czyli 
okoliczności, w których sąd może z urzędu albo na wniosek 
zmienić zastosowany środek zabezpieczenia.

Należałoby dodać przepis kompetencyjny. Jednocześnie 
należałoby dokonać zmiany art. 6382 w zakresie możliwo-
ści kierowania polecenia do komornika w celu wykonania 
postanowienia o zmianie środka zabezpieczenia, zaopa-
trzenia postanowienia o zmianie środka zabezpieczenia we 
wzmiankę o wykonalności oraz odpowiedniego stosowania 
przepisów dotyczących postępowania egzekucyjnego do 
postępowania w sprawie zmiany środka zabezpieczenia. 
Byłyby to zmiany odpowiednio w art. 6382 §1, art. 6382 
§2 oraz art. 6382 §4.

Uwaga czwarta dotyczy art. 637 §2 kodeksu postępo-
wania cywilnego. Pozwolę sobie przywołać ten przepis: 
„W przypadku określonym w art. 666 postanowienie o spo-
rządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu”. Przepis 
ten odnosi się do unormowania zawartego w art. 666, 
zgodnie z którym sąd jest zobowiązany czuwać nad ca-
łością spadku do chwili jego objęcia przez spadkobiercę. 
W związku z tym może on ustanowić kuratora spadku oraz 
wydać postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza, 
jeżeli inwentarz nie został wcześniej spisany.

W doktrynie podnosi się, że obowiązek czuwania nad 
całością spadku obciąża sąd spadku koniecznością podej-
mowania niezbędnych czynności z urzędu. I ten przepis 
jest tak rozumiany. W naszym przekonaniu nie ma potrzeby 
dodawania do art. 637 odrębnego przepisu, który przesą-
dzałby jedynie o urzędowym trybie wydania postanowienia 
o sporządzeniu spisu inwentarza. Proponujemy skreślenie 
tego przepisu. Jednakże jeżeli z jakichś powodów koniecz-
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Możliwość sporządzenia wykaz spadku nie przekreśla 
możliwości sporządzenia spisu inwentarza – to są dwie 
instytucje, które funkcjonują w przepisach równolegle. 
Odpowiadając na wątpliwość, która pojawiła się w wypo-
wiedzi pana sędziego, powiem, że nierzetelne sporządzenie 
wykazu spadku nie ogranicza odpowiedzialności spadko-
biercy z tytułu długów spadkowych. Te kwestie są od siebie 
uniezależnione. Spadkobierca ponosi odpowiedzialność za 
długi spadkowe niezależnie od tego, czy sporządzi wykaz 
w sposób prawidłowy, czy nieprawidłowy. Zawsze może 
zostać sporządzony spis inwentarza.

Jeżeli chodzi o kwestię wyliczeń w przepisach dotyczą-
cych zabezpieczenia spadku, to – jak mnie poinformowano 
– jest to po prostu przeniesienie przepisów rozporządzenia, 
które brzmią dokładnie tak…

(Głos z sali: …Jeszcze obowiązującego.)
…Obowiązującego rozporządzenia do przepisów pro-

jektowanej ustawy.
(Członek Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek: 

Wiem, tylko zastanawiam się, czy to ma sens, zwłaszcza 
w ustawie, czy to nie jest archaizm, który powinien zniknąć, 
a my przenosimy ten archaizm do ustawy. Moim zdaniem 
ten fragment powinien zostać albo zmieniony, albo wyeli-
minowany.)

Panie Przewodniczący, jeżeli mógłbym, to poprosiłbym 
specjalistę w tej materii, aby się wypowiedział.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:

Proszę bardzo.

Główny Specjalista 
w Wydziale Prawa Cywilnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Uliasz:

Dziękuję.
Marcin Uliasz, sędzia delegowany do Ministerstwa 

Sprawiedliwości.
To sformułowanie przeniesione z obowiązującego 

rozporządzenia rzeczywiście może budzić wątpliwości. 
Wymienianie przykładowych kosztowności można uznać 
za zbędne. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:

Dziękuję.
Czyli, jak rozumiem, ministerstwo jest skłonne uznać 

poprawkę, w której, powiedzmy, w art. 636 §5 po fragmen-
cie „a także kosztowności” postawilibyśmy kropkę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak? To ja zgłaszam taką poprawkę.
Proszę państwa, nie ma…
Proszę, pan senator Piechota.

w danym momencie nie dzierżą majątku spadkowego, nie 
będą narażeni na to, że jakieś przedmioty zostaną ukryte, 
niewciągnięte do tego wykazu. A sporządzanie wykazu 
inwentarza – właściwie poza kontrolą – przez samego spad-
kobiercę niesie za sobą pewne ryzyko. Czy nie należało-
by się zastanowić nad… Ryzyko dla wierzycieli czy dla 
innych spadkobierców, którzy akurat nie dzierżą spadku. 
Zwracaliśmy na to uwagę w naszej opinii. Prosiłbym, żeby 
się nad tym pochylić, dlatego że, mówiąc obrazowo, kto bę-
dzie miał akurat klucze do mieszkania, ten będzie spisywał 
obrazy czy różne innych rzeczy według swojego uznania. 
Przykłady takich sytuacji już mieliśmy. A spis inwentarza 
dawał gwarancję, że jak przyjdzie komornik, to dokona on 
tej czynności solidnie.

Mam jeszcze jedną uwagę, swoją, niezawartą w opinii 
krajowej rady. Chciałbym poznać celowość zapisu zawar-
tego w art. 636 §5, dotyczącego zabezpieczenia spadku. 
Jest tam taki zapis: „Do depozytu sądowego składa się pod-
legające zabezpieczeniu pieniądze, papiery wartościowe, 
imienne książeczki oszczędnościowe lub inne dokumenty 
potwierdzające zawarcie umowy rachunku oszczędnościo-
wego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego albo 
rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej”… Koniec 
tego paragrafu brzmi tak: „kosztowności, w tym złote mo-
nety oraz kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców. 
Kosztowności mogą być również oddane na przechowanie 
dozorcy”. Zastanawiam się, czy celowe jest takie wylicza-
nie kosztowności: „w tym złote monety oraz kruszce szla-
chetne i wyroby z tych kruszców”. A jak to będą diamenty 
albo monety srebrne, albo monety platynowe? Jaki jest 
cel takiego sformułowania? Czy ono ma sens? Czy jeśli 
są to monety wykonane ze szlachetnych kruszców albo 
inne kosztowności, to czy to nie wystarczy? Dodawanie 
określenia „w tym złote monety”… Monety są z różnych 
kruszców, więc będą powstawać wątpliwości – a dlaczego 
innych nie ujęto? W kodeksie cywilnym uregulowano już 
pojęcie „rój pszczół”. Jaki jest cel tego zapisu? Bo za chwilę 
ktoś powie: a nie wymieniono brylantów, a brylanty to 
nie kosztowności, bo kosztowności to coś więcej. A złota 
moneta to kosztowność – powie ktoś inny, interpretując ten 
przepis. Chciałbym zapytać, dlaczego ten zapis jest taki, 
moim zdaniem, dosyć archaiczny. Czy nie należałoby go 
zmienić? Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania, głosy w dyskusji? Nie ma.
Poproszę pana ministra o ustosunkowanie się do uwag, 

które zgłosił sędzia Żurek.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Przepisy dotyczące wykazu spadku zostały opracowa-

ne przez komisję kodyfikacyjną, która uznała, że istnie-
je społeczna potrzeba, aby tego typu instytucja istniała. 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Szanowni Państwo, spadek jest przejęciem praw i obo-

wiązków spadkodawcy. Praw i obowiązków. Przyjęcie 
spadku oznacza przejęcie praw i obowiązków, które ciąży-
ły na spadkodawcy. Przejęcie praw i obowiązków obejmuje 
również przejęcie długów. Kiedy przejmuję czyjś dług 
i dług staje się moją odpowiedzialnością, to odpowiadam 
z całego swojego majątku. Nie ma w tym wypadku ogra-
niczenia do poszczególnych przedmiotów składających 
się na spadek czy też… Jest to zasada pełnej odpowie-
dzialności za długi, mówiąc krótko. Dotyczy to zawsze 
wszystkich długów.

Senator Leszek Piechota:
Będę polemizował. Tylko w Polsce bankowy tytuł eg-

zekucyjny dotyczy całości majątku. Gdzie indziej, w kra-
jach zachodnich, gdy udziela się pożyczek, sporządza 
się zapisy na podstawie posiadanego majątku. U nas pod 
uwagę bierze się wszystko… Nawet jeśli dom stracił na 
wartości, a kredyt był wzięty na jego hipotekę, to ściąga 
się dług powyżej jego wartości. Niech pan mi powie, do 
jakiego naruszenia kodeksowego doszłoby, gdybyśmy 
wprowadzili zapis mówiący, że dług może być ściągany 
tylko z przejętego majątku. To jest, moim zdaniem, logicz-
ne, tym bardziej że w momencie, kiedy ktoś zaciągał dług 
w jakimś banku, załóżmy, to przecież bank był świadomy 
tego, komu udziela pożyczki i na ile ten ktoś jest wiary-
godny jako potencjalny dłużnik. To dlaczego teraz bank ma 
ściągać dług od tego, kto przyjął spadek? Niech ściągnie 
go po prostu z masy spadkowej. Dla mnie to jest zupełnie 
oczywiste. Taka też była intencja ustawodawcy – żeby 
nie obciążać w sposób większy, niż jest to dopuszczalne, 
przyszłego spadkobiercy. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Regulacje ustawowe mają swoje uzasadnienie i histo-

ryczne, i faktyczne, i słusznościowe. Nie możemy dopro-
wadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Każda wierzytel-
ność – gdzie po jednej stronie jest wierzyciel, a po drugiej 
stronie dług – ma swoich uprawnionych i zobowiązanych. 
Proponowane rozwiązanie prowadziłoby do realnego po-
krzywdzenia wierzycieli, którzy też mają prawo do roszczeń 
względem osoby odpowiedzialnej. Intencją ustawodawcy 
jest ograniczenie odpowiedzialności…

(Senator Leszek Piechota: Ale przecież i tak istnieje 
ograniczenie do wielkości masy spadkowej, więc o ja-
kie pokrzywdzenie chodzi? Problem polega tylko na tym, 
z którego majątku ściągany jest dług. I nawet jeżeli dług 
wynosi 1 milion zł, a przejęty majątek jest warty 500 ty-
sięcy zł, to rozumiem, że można ściągnąć dług tylko do 
wysokości 500 tysięcy zł. Kwestia polega tylko na tym, 
żeby dług był ściągany z masy spadkowej, a nie z majątku 
spadkobiorcy.)

Senator Leszek Piechota:

Mam pytanie do pana ministra w jeszcze jednej kwestii. 
Chodzi o intencję ustawodawcy w zakresie niepłacenia 
długów z majątku własnego, czyli obowiązku spłaty dłu-
gów tylko do wysokości majątku otrzymanego w spadku. 
Pytanie: czy w świetle przepisów prawa bankowego egze-
kucja długu po uprawomocnieniu się nabycia spadku może 
się odbywać z majątku spadkobiercy, czy może się odbywać 
tylko z majątku przejętego w spadku? Chciałbym wiedzieć, 
jak to wygląda. Bo gdyby egzekucja długu mogła się od-
bywać z połączonych majątków – na przykład w wypadku 
niemożności sprzedaży nieruchomości z odziedziczonego 
majątku – to intencja ustawodawcy zostałaby naruszona. 
Dlatego proponowałbym poprawkę mówiącą, że egzekucja 
długu spadkowego może się odbywać tylko bezpośrednio 
z masy spadkowej. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:

Odpowiem na to pytanie od razu. Sytuacja się nie 
zmienia – odpowiedzialność za długi spadkowe jest za-
wsze odpowiedzialnością z całego majątku spadkobiercy. 
Jedynie przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza istnieją ograniczenia co do stanu czynnego spadku 
zawartego w inwentarzu. To jest jedyna różnica. Zasada 
się nie zmienia. Jeżeli ktoś decyduje się na przyjęcie spad-
ku, a spadek zawiera długi, to spadkobierca musi pokryć 
te długi, czy to ze spadku, czy to z własnego majątku. 
Istnieje jedynie ograniczenie odpowiedzialności do wy-
sokości określonej w…

Senator Leszek Piechota:

Panie Ministrze, a co stoi na przeszkodzie, żeby zmie-
nić tę filozofię tak, żeby dług spadkowy był spłacany 
z masy spadkowej? Proszę mi to wyjaśnić. Rozumiem, 
że tak jest i taka jest praktyka. Ale dlaczego mamy działać 
w interesie egzekutora? Bo kiedy na przykład ktoś ma 
jakieś oszczędności, dziecko, ktoś z rodziny, to egzekutor 
od razu z tych oszczędności, z tych pieniędzy, które ktoś 
posiada… Ten ktoś przyjął spadek, oczywiście, ale nie 
miał świadomości, że… Chronimy go, ustalając, że musi 
spłacić dług tylko do wysokości… Ale dlaczego korzyść 
odnosi wierzyciel, który przecież w momencie, kiedy dług 
był zaciągany, wiedział, jakim majątkiem dysponuje osoba 
go zaciągająca. Dlaczego do odpowiedzialności ma być 
pociągana osoba, która przyjęła ten spadek z dobrodziej-
stwem inwentarza? Wydaje mi się, że ustalenie, że długi 
należy spłacić tylko do wysokości masy spadkowej, by-
łoby krokiem do przodu. Dług ma być ściągnięty z masy 
spadkowej, a nie z całego majątku osoby, która przejmuje 
dług. Proponuję zgłosić taką poprawkę. Jeżeli pan minister 
uważa, że… Nie wydaje mi się, żeby taka poprawka naru-
szyła jakieś przepisy. Moim zdaniem doprowadziłaby ona 
do większej transparentności w tym zakresie i do ochrony 
obywatela. Dziękuję.
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się z negatywną opinią rządu. Być może trzeba będzie 
znowu podjąć ten temat. Trochę się zmieniła atmosfera 
wokół banków. Być może warto o tym pomyśleć. Ale to 
tak na marginesie.

Pan sędzia Żurek chciałby jeszcze zabrać głos.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:
Nie planowałem włączać się do dyskusji, ale jest ona 

ciekawa, bo dotyczy dosyć istotnych spraw. Popieram opi-
nię pan senatora. Oczywiście pan minister ma rację, że 
istnieją pewne uwarunkowania, ale, proszę państwa, one 
powstały w innym systemie prawnym. Musimy pamiętać 
o tym, że kiedyś pożyczki bankowe miały zupełnie inny 
charakter, nie były powszechne, nie było takiej agitacji 
banków. Obecnie – mówię to z punktu widzenia sędziego, 
który orzeka w tych sprawach – z jednej strony istnieją 
bardzo prokonsumenckie zapisy prawa Unii Europejskiej, 
które są wciągnięte do naszych przepisów kodeksu cywil-
nego, jak przepis o klauzuli abuzywnej, a z drugiej strony 
w prawie można dostrzec dominującą pozycję banków, 
które zazwyczaj są wierzycielami. Moim zdaniem brak 
kompatybilności pomiędzy przepisami przysparza dodat-
kowej pracy sądom, trudnej pracy – bo my musimy się-
gać do klauzul generalnych czy do klauzul abuzywnych, 
interpretując umowy bankowe, które bardzo często dają 
bankom pozycję dominującą. I akurat w tej kwestii pan 
senator ma rację – są kraje, cywilizowane kraje o ugrun-
towanych demokracjach, w których rzeczywiście dużo 
kredytów bankowych, na przykład kredytów hipotecznych, 
jest udzielanych tylko do aktualnej wartości nieruchomo-
ści. I oszacowanie odpowiedniej wartości nieruchomości, 
podjęcie ryzyka związanego z krachem na rynku nierucho-
mości czy zaburzeniami w gospodarce makroekonomicz-
nej ciąży na profesjonaliście jako podmiocie, który jest 
w stanie się do tego przygotować. My, niestety, poszliśmy 
w innym kierunku.

I zobaczą państwo niedługo, jak gruchnie pięćset albo 
sześćset tysięcy spraw na podstawie klauzuli rebus sic 
stantibus czy klauzul abuzywnych, spraw dotyczących 
„frankowiczów”. A banki będą wystawiać klauzule, ma-
jąc jednak pozycję dominującą. Myślę, że taka izba jak 
Senat rzeczywiście powinna zastanowić się głębiej nad tym 
problemem, bo moim zdaniem on nie jest rozstrzygnięty. 
Ten problem nie jest oczywiście bezpośrednio związany 
z tą nowelizacją, ale pan senator poruszył problem, który 
naprawdę… Bardzo dużo spraw trafi do sądów. To będą 
koszty dla państwa, bo zwiększy się wpływ trudnych spraw 
sądowych. Będzie to obciążanie sądów sprawami związa-
nymi z kwestią, która, moim zdaniem, powinna być roz-
wiązana legislacyjnie. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Przyjmujemy tę uwagę. Czyniliśmy już, jak mówiłem, 

pewne zabiegi w tym zakresie.
Czy pan minister chciałby coś w tej sprawie…

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Mam prośbę, żeby nie przerywać. Niech pan minister 

odpowie. Znamy już stanowisko pana senatora.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Przy odpowiedzialności ograniczonej jedynie do masy 

spadkowej czy do konkretnych rzeczy mielibyśmy do czy-
nienia z sytuacją, w której bardzo łatwo byłoby się po-
zbyć odpowiedzialności na przykład poprzez zniszczenie 
przedmiotów, które wchodzą w skład spadku, przez celowe 
zniszczenie takich przedmiotów. Jeżeli jestem dłużnikiem, 
to nieważne… Chyba że mamy do czynienia z długiem 
rzeczowym lub nieruchomością, ale to dotyczy ograniczo-
nych praw rzeczowych. Jeżeli jest to dług innego rodzaju, 
to zawsze odpowiadam całym swoim majątkiem. I to jest 
zasada obowiązująca na całym świecie, mówiąc krótko. Nie 
ma w tej kwestii odstępstw i my też nie powinniśmy takich 
odstępstw dopuszczać. Tak jak mówiłem, takie rozwiązanie 
ma swoje źródło historyczne, jest słuszne, sprawiedliwe 
i uwzględnia interesy dwóch stron stosunku zobowiązanio-
wego – i wierzyciela, i dłużnika. Nie powinniśmy łamać tej 
zasady. Intencją ustawodawcy było ograniczenie odpowie-
dzialności – i to ograniczenie odpowiedzialności zostało 
zawarte w ustawie – co do wysokości majątku czynnego 
spadku. Dziękuję.

Senator Leszek Piechota:
Oczywiście muszę przyjąć odpowiedź pana ministra, 

prosiłbym jednak o przeprowadzenie kwerendy dotyczą-
cej tego, jak kwestia zobowiązań spadkowych wygląda 
w Europie. Bo sygnalizuję panu, że bankowy tytuł egze-
kucyjny nie obowiązuje w reszcie Europy, tylko w Polsce. 
W innych krajach europejskich pożyczki są udzielane na 
podstawie konkretnego zapisu, jakiejś… Trzeba po prostu 
mieć majątek, żeby uzyskać kredyt. I wierzytelność jest 
pobierana tylko w odniesieniu do sporządzonego zapisu. 
Nie zdarza się tak, żeby wierzytelności były pobierane 
z innego majątku. Tak więc ja nie za bardzo wierzę, że to 
rozwiązanie znajduje odzwierciedlenie w przepisach innych 
krajów. Chciałbym, żeby mi to pan, Panie Ministrze, udo-
kumentował. Oczywiście może na innej drodze, bo raczej 
się z panem… Nie mogę się z tym zgodzić. Zgłoszę swoją 
poprawkę na posiedzeniu plenarnym. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Jak rozumiem, panu senatorowi chodzi o bankowy tytuł 

egzekucyjny jako o pewną formę uproszczenia egzekucji. 
Przypominam, że podejmowaliśmy już taką inicjatywę, 
żeby znieść bankowy tytuł egzekucyjny, który jest pew-
nym archaizmem, stanowiącym uprzywilejowanie sektora 
bankowego, jeżeli chodzi o egzekucję. Wtedy spotkaliśmy 
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i Biura Legislacyjnego jest takie, aby głosowano tylko nad 
poprawką pierwszą… Oczywiście można je wszystkie prze-
głosować łącznie. Jest jeszcze przejęta przez pana senatora 
poprawka dotycząca art. 636 §5.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Proponuję, żebyśmy uprościli sprawę, czyli żebyśmy 

przegłosowali wszystkie poprawki w ramach jednego gło-
sowania. Te poprawki są zrozumiałe. Jeżeli chodzi o po-
prawkę dotyczącą art. 637 §2, to przyjmujemy wersję, 
którą preferuje pan minister, a mianowicie żeby skreślić 
§2, żeby była jasność. Poprawka do art. 636 §5 zapropono-
wana przez pana sędziego Żurka chyba też jest zrozumiała. 
Chodzi o to, żeby nie wymieniać przykładów kosztowności 
i skończyć zapis na słowie „kosztowności”, po którym 
będzie po prostu kropka.

Czy są jeszcze jakieś wątpliwości co do głosowania?
(Głos z sali: Pan przejmuje wszystkie poprawki?)
Przejmuję wszystkie poprawki w takiej wersji, jaką 

przed chwilą przedstawiłem.
Kto jest za przyjęciem poprawek, które zostały przed 

chwilą omówione? (7)
Jest nas siedmioro, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Czyli nie muszę pytać, kto się wstrzymał, a kto jest 

przeciw.
Poprawki przyjęliśmy jednogłośnie.
Teraz przegłosujmy całość z przyjętymi poprawkami.
Kto jest za przyjęciem całości z poprawkami? (7)
Czyli wszyscy.
Kto chciałby być sprawozdawcą? Najlepiej Biuro 

Legislacyjne…
(Głos z sali: Jak nie ma chętnego, to…)
Taki przywilej.
No dobrze, niech będzie. Mogę przyjąć ten obowiązek. 

Chyba że są ochotnicy, to ustąpię. Nie ma.
Proszę państwa, wyczerpaliśmy porządek posiedzenia.
Zamykam posiedzenie połączonych komisji. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wojciech Hajduk:
Kilka słów. Abstrahując od słuszności argumentów, 

które tutaj padały, trzeba powiedzieć jedno: te argumenty 
nie dotyczą proponowanej regulacji. Jeżeli tego typu regu-
lacje miałyby się znaleźć w naszym prawie, to w innych 
miejscach, w innych ustawach, które regulują konkretne 
stosunki zobowiązaniowe. I jeżeli chodzi o relację kre-
dytobiorca – kredytodawca, to na pewno nie powinno jej 
regulować prawo spadkowe. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Jako że nie ma innych głosów w dyskusji, możemy 

przystąpić do głosowań w sprawie poprawek.
Może najpierw przegłosujemy poprawki redakcyjne, 

bo pewnie można je przegłosować blokiem. Chyba że chcą 
państwo przegłosować wszystkie poprawki blokiem, bo 
jest taka…

(Głos z sali: Plus poprawka pana sędziego, którą trzeba 
przejąć.)

(Głos z sali: Ministerstwo poparło wszystkie poprawki.)
Jeżeli nie będzie…
(Głos z sali: …Tę pierwszą propozycję.)
Tak, tak.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pani… Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, oczywiście regulamin zezwala na 

łączne głosowanie nad wszystkimi poprawkami, z tym że, 
jak państwo przed chwilą przypomnieli, w uwadze czwartej 
są dwie propozycje poprawek. Stanowisko ministerstwa 
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