
Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników 

z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 561) 

tj. z dnia 14 października 2002 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1397) 

tj. z dnia 27 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 216) 
tj. z dnia 12 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 747) 

tj. z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 981) 

tj. z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055) 
tj. z dnia 25 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170) 

tj. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2181) 

tj. z dnia 23 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 425) 

 

wyciąg  

Art. 38c [Dziedziczenie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji]  

 

1. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Spadkobierca uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka może skorzystać z prawa 

do nieodpłatnego nabycia akcji, o ile uprawniony pracownik, rolnik lub rybak złożył 

oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji, w terminie, o którym mowa w 

art. 38 ust. 1. 

3. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka, w okresie 6 

miesięcy od dnia wpisania spółki do rejestru, spadkobierca może skorzystać z prawa do 

nieodpłatnego nabycia akcji, o ile złoży oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia 

akcji, w terminie, o którym mowa w art. 38 ust. 1. Do złożenia oświadczenia o zamiarze 

nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobiercę osoby uprawnionej nie jest wymagane 

przedstawienie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza. 

4. Spadkobierca uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka może nieodpłatnie nabyć 

akcje spółki pod warunkiem przedstawienia prawomocnego postanowienia sądu o 

stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia 

sporządzonego przez notariusza, w terminie, o którym mowa w art. 38 ust. 2. 

5. W przypadku śmierci uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka termin do 

skorzystania z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji, o którym mowa w art. 38 ust. 2, 

nie rozpoczyna biegu, a rozpoczęty ulega przerwaniu do czasu uzyskania 

prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a w przypadku 

przedstawienia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego 

przez notariusza ulega przedłużeniu o miesiąc, o ile zostaną łącznie spełnione 

następujące warunki: 

1) śmierć uprawnionego pracownika, rolnika lub rybaka nastąpiła przed upływem 

terminu wygaśnięcia prawa do nieodpłatnego nabycia akcji; 

2) oświadczenie o zamiarze nabycia akcji zostało złożone przez uprawnionego 

pracownika, rolnika lub rybaka albo jego spadkobiercę z zachowaniem terminu, o 

którym mowa w art. 38 ust. 1; 

3) został złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie później niż w dniu, w 

którym upłynął termin wygaśnięcia prawa, o którym mowa w art. 38 ust. 2, albo w 

tym terminie został przedstawiony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia 

sporządzony przez notariusza. 

6. W razie przerwania biegu terminu, o którym mowa w ust. 5, termin ten biegnie na nowo 

od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. 
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