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Wykłady dla słuchaczy kierunku Technik administracji (3) 

 

Kodeks cywilny przewiduje następujące wady oświadczenia woli:   

świadome albo swobodne czynności i wyrażenie woli – jej skutkiem jest nieważność oświadczenia 

woli;  

że oświadczenie albo w ogóle nie ma wywołać żadnych skutków prawnych, albo wprawdzie ma 

wywołać skutek prawny, ale inny niż wynika z treści pozornej czynności prawnej. W pierwszym 

przypadku mamy do czynienia z pozornością zwykłą, a w drugim z kwalifikowaną. Oświadczenie 

woli pozorne jest według powołanych przepisów nieważne – jest to tzw. nieważność bezwzględna, 

na którą może się powołać każda osoba trzecia, która ma w tym interes prawny;  

albo na mylnym wyobrażeniu o treści złożonego oświadczenia. Daje on prawo osobie składającej 

oświadczenie woli do wycofania się z jego skutków. Kodeks odróżnia błąd co do treści czynności 

prawnej od błędu niedotyczącego tej treści, uznając ten drugi rodzaj błędu w zasadzie za prawnie 

obojętny. Ustawa wymaga, aby błąd był istotny, tzn. taki, który uzasadnia przypuszczenie, że gdyby 

składający oświadczenie woli nie działał pod jego wpływem i oceniał sprawę rozsądnie, nie 

złożyłby oświadczenia tej treści;  

– gdy jedna osoba w celu zmuszenia innej osoby do złożenia oświadczenia woli o 

oznaczonej treści zapowiada użycie środków, które sprowadzą niekorzystne następstwa dla tej 

osoby lub osoby trzeciej, na wypadek, gdy żądane oświadczenie woli nie zostanie złożone. Celem 

groźby ma być złożenie konkretnego oświadczenia woli.  

Groźba musi wpłynąć decydująco na złożenie tego właśnie oświadczenia woli, czyli:  

 

 

 

Czynności prawne zawarte pod wpływem błędu lub groźby podlegają unieważnieniu, dotknięte są 

względną nieważnością. Czynności prawne zawarte przy braku świadomości lub swobody i 

pozorności są bezwzględnie nieważne.  Kodeks cywilny wymienia nieważność bezwzględną jako 

sankcję wadliwych czynności prawnych. Jest to najostrzejsza sankcja przewidziana w prawie dla 

wadliwych czynności prawnych. Polega ona na tym, że mimo istnienia zewnętrznych pozorów 

konkretnej czynności prawnej, nie wywołuje ona zamierzonych skutków prawnych.  

 

Skutki niezachowania zastrzeżonej formy czynności prawnych: 
Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania 

zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania 

stron na fakt dokonania czynności. Ograniczeń tych nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej 

zastrzeżone jest jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.   

Można wyróżnić pięć typów następstw niezachowania formy szczególnej:   

owych, to znaczy bez rygoru 

nieważności, to niezachowanie tej formy nie pociąga za sobą nieważności czynności prawnej, lecz 

jedynie utrudnienie dowodowe; np. umowa kontraktacji.- art. 616 k.c. 

reślonych skutków czynności 

prawnej, to niezachowanie tej formy uniemożliwia osiągnięcie tych skutków, czynność nie jest 

jednak nieważna; np. art. 660 k.c. brak zachowania formy pisemnej dla umowy najmu w przypadku 

zawarcia jej na czas określony przekraczający rok, powoduje, że poczytuje się jej zawarcie na czas 

nieokreślony, prowizja del credere w umowie agencyjnej art. 761(7) kc. 



formy pociąga za sobą nieważność czynności prawnej; np. art.709(2) k.c. umowa leasingu, umowa 

sprzedaży nieruchomości (art. 158 k.c.), 

formę aktu notarialnego jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej, to 

niezachowanie tych form nie pociąga za sobą nieważności, jedynie uniemożliwia osiągnięcie owych 

specjalnych skutków prawnych;  

formę aktu notarialnego, a konkretny przepis prawa nie zawiera postanowienia co do skutku, to 

niezachowanie tych form pociąga za sobą nieważność czynności prawnych. - art. 158 k.c. 

 

Nieważność czynności 
Cechy nieważności bezwzględnej:   np. art. 58 k.c. art. 14 § 1 k.c., art. 82 k.c., 83 k.c., 73 § 2 k.c., 

art 179 § 1 k.c.  

Czynność bezwzględnie nieważna nie wywołuje skutków prawnych w niej wyrażonych 

(nieważność ex tunc – od początku). 

 

i dlatego sąd musi ją uwzględnić z urzędu;  

przywrócona jej skuteczność).   

Nieważność względna, używana dla wyrażenia skutków wadliwości czynności prawnej, 

polegających na tym, że ważność czynności może być uchylona i to od chwili jej dokonania z 

inicjatywy podanych w ustawie osób.  

Występuje w dwóch postaciach:   

skutków prawnych oświadczenia woli, co przewidziane jest na wypadek błędu lub groźby przy 

wszystkich czynnościach prawnych, z wyjątkiem testamentu (bezwzględna nieważność);  

– do unieważnienia czynności 

prawnej potrzebne jest orzeczenie sądowe.  

Bezskuteczność zawieszona – gdy do ważności czynności prawnej wymagana jest zgoda osoby 

trzeciej, czyli osoby, która nie dokonuje czynności prawnej, lecz brak jest tej zgody.  

Bezskuteczność względna – przy czynnościach prawnych, które tylko w stosunku do oznaczonych 

osób nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, względem innych są w pełni skuteczne. Z 

mocy prawa art. 1036 k.c. ,z mocy orzeczenia sądu art. 59, art. 527 

 

Przy okazji oświadczeń woli opowiem o art. 61 – 65 k.c., chwila złożenia,  

 

 

Przedstawicielstwo ustawowe a pełnomocnictwo oraz prokura. 
Przedstawicielstwo polega na dokonywaniu czynności prawnych w cudzym imieniu i na cudzy 

rachunek. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach jego umocowania pociąga 

za sobą skutki prawne bezpośrednio dla osoby reprezentowanej. Przedstawiciel składa własne 

oświadczenie woli ale czyni to dla osoby reprezentowanej. Stroną czynności prawnej z osobą 

trzecią nie jest on sam, tylko osoba przez niego reprezentowana. W zasadzie za pośrednictwem 

przedstawiciela może być dokonana każda czynność prawna za wyjątkiem sporządzenia i 

odwołania testamentu (art. 944 § 2 k.c.), uznania dziecka. Za pośrednictwem przedstawiciela można 

dokonywać czynów zgodnych z prawem, które są przejawami woli, podobnymi do oświadczeń 

woli, ale różnią się od nich tym, że skutek następuje niezależnie od woli działającego, np. wezwanie 

dłużnika do wykonania zobowiązania – skutek art. 455 k.c.  

Przedstawiciel -osoba trzecia, za pomocą której można osiągnąć zamierzone skutki prawne. 

Osoba reprezentowana – osoba zastępowana przez przedstawiciela; 

Umocowanie – upoważnienie przedstawiciela do działania na rzecz osoby reprezentowanej. 

Wyróżniamy:   



– przedstawiciel składa oświadczenie woli w imieniu 

reprezentowanego;  

– przedstawiciel odbiera w imieniu reprezentowanego oświadczenia 

woli złożone przez osobę trzecią.   

Przedstawiciela należy odróżnić od: 1) organu osoby prawnej (art. 38 k.c.), 2)zastępcy pośredniego 

- różni się od przedstawiciela tym, że działa we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek, np. 

komisant art. 765 i nast. k.c. 3) pomocnika – jest to osoba, która nie składa oświadczenia woli, lecz 

jedynie ułatwia lub umożliwia podmiotowi dokonanie czynności prawnej np. agent, notariusz, 

tłumacz 4) posłaniec - osoba, która przenosi gotowe już oświadczenie woli innej osoby do adresata, 

sama więc nie składa żadnego oświadczenia. Posłańcem może być osoba niemająca zdolności do 

czynności prawnej.  

Wyróżniamy dwa rodzaje przedstawicielstwa: 

1. przedstawicielstwo ustawowe; 

2. Pełnomocnictwo 

Podstawę do umocowania dla przedstawicielstwa ustawowego stanowią właściwe przepisy ustawy, 

a dla pełnomocnictwa jest nią wola osoby umocowanej. 

Przedstawicielami ustawowymi są rodzice, opiekun, kurator, doradca tymczasowy. 

Władza rodzicielska – przysługuje obojgu rodzicom, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Każde z nich jest uprawnione i obowiązane do sprawowania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka. 

W istotnych sprawach obowiązani są rozstrzygać wspólnie, spór rozstrzyga sąd opiekuńczy. Każde 

z rodziców może reprezentować dziecko za wyjątkiem sytuacji: 1) przy czynnościach prawnych 

pomiędzy dziećmi pozostającymi pod władzą rodzicielską; 2) przy czynnościach prawnych 

pomiędzy dzieckiem, a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że dotyczy bezpłatnego 

przysporzenia albo należnych środków utrzymania lub wychowania. W takich czynnościach 

reprezentuje kurator, rodzice bez zezwolenia sądu nie mogą dokonywać czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu. Rodzice dziecka ubezwłasnowolnienia podlegają 

ograniczeniom jak opiekun. 

Opieka – opiekuna ustanawia sąd opiekuńczy, a zakres jego obowiązków jest określony w 

Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Opieką objęte są osoby małoletnie nie podlegające władzy 

rodzicielskiej oraz ubezwłasnowolnione całkowicie. Opiekunem nie może być ustanowiona osoba 

nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jak również osoba która została pozbawiona 

praw publicznych albo praw rodzicielskich lub opiekuńczych. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i 

majątkiem dziecka (stosujemy odpowiednio przepisy o władzy rodzicielskiej). Nadzór nad nim 

sprawuje sąd opiekuńczy. W ważniejszych sprawach musi uzyskiwać zgodę sądu opiekuńczego. 

Nie może reprezentować: - osób pod jego opieką w czynnościach pomiędzy nimi, - czynnościach 

prawnych pomiędzy osobą a opiekunem, jego małżonkiem wstępnymi lub zstępnymi, chyba że 

chodzi o bezpłatne przysporzenie.  

Kuratela – ustanawia sąd, stosujemy odpowiednio przepisy o opiece, ustanawiamy dla osób 

częściowo ubezwłasnowolnionych, dla dzieci poczętych a nienarodzonych, dla osób, które z 

powodu nieobecności nie mogą sprowadzić swoich spraw. 

Doradca tymczasowy – ustanawia sąd dla osoby pełnoletniej, która nie może być 

ubezwłasnowolniona. Stosujemy odpowiednio przepisy dla kuratora dla osoby 

ubezwłasnowolnionej częściowo. 

 

Pełnomocnictwo: dzielimy na ogólne, rodzajowe, do danej czynności prawnej. 

 

Pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną. To oświadczenie woli o udzieleniu 

pełnomocnictwa powinno być złożone pełnomocnikowi, który nie musi składać oświadczenia o 

przyjęciu. Do udzielenia pełnomocnictwa mocodawca musi mieć taką zdolność do czynności 

prawnych, jakiej wymaga czynność prawna, która ma być dokonana przez pełnomocnika.   

Podstawą pełnomocnictwa jest oświadczenie woli osoby reprezentowanej. Oświadczenie to ma 

charakter czynności prawnej upoważniającej. Przyznaje ona pełnomocnikowi kompetencję do 



dokonywania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej. Zobowiązanie do 

dokonywania tych czynności może wynikać z umowy, która reguluje tzw. stosunek wewnętrzny 

między pełnomocnikiem a jego mocodawcą, np. z umowy.   

Pełnomocnictwo jest najczęściej sprzężone z umową, która kreuje między pełnomocnikiem a 

mocodawcą tzw. stosunek podstawowy. Ma ono jednak niezależny byt prawny, chyba że ustawa 

podaje inaczej. Pełnomocnictwo nie może być udzielone z zastrzeżeniem warunku lub terminu.   

Oświadczenie woli zawierające pełnomocnictwo może być złożone w dowolnej formie. Od tej 

zasady są jednak wyjątki. Musi mieć ono formę szczególną w dwóch wypadkach:   

 

 

 

Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest substytucja, czyli dalsze pełnomocnictwo stosowane 

w praktyce kancelarii prawniczych. Źródłem umocowania pełnomocnika może być nie tylko 

oświadczenie woli osoby, w której imieniu pełnomocnik działa, lecz także oświadczenie woli 

pełnomocnika tej osoby. Jest to tzw. dalsze pełnomocnictwo, zwane substytucją pełnomocnictwa.   

Kodeks cywilny dopuszcza substytucję tylko w trzech przypadkach:   

 

ika z ustawy;  

 

Ustanowienie substytuta, rodzi stosunek pełnomocnictwa bezpośredniego między mocodawcą a 

substytutem. Zakres umocowania substytuta nie może być szerszy niż zakres umocowania 

pełnomocnika głównego, natomiast może być węższy lub pokrywać się z zakresem umocowania 

tego pełnomocnika.   

Jeżeli jest kilku pełnomocników, każdy z nich może działać samodzielnie, chyba że co innego 

wynika z treści pełnomocnictwa. Z pełnomocnictwa może wynikać także obowiązek współdziałania 

pełnomocników między sobą przy dokonywaniu czynności prawnych. Określa się to mianem 

reprezentacji łącznej.   

 

Wyróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw:   

 ogólne;  

rodzajowe;  

do danej czynności prawnej.   

Pełnomocnictwo ogólne – obejmuje umocowanie do dokonywania czynności prawnych zwykłego 

zarządu. Za czynność zwykłego zarządu uznaje się z reguły takie czynności, które dotyczą 

bieżących spraw podmiotu prawa i nie prowadzą do uszczuplenia jego potencjału ekonomicznego, 

np. zatrudnienie pracowników, pobieranie czynszu. Czynności, które przekraczają zakres zwykłego 

zarządu to np. sprzedaż nieruchomości, wytaczanie powództw. Pełnomocnictwo ogólne musi być 

udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

Pełnomocnictwo rodzajowe – upoważnia do dokonywania czynności prawnych danej kategorii (np. 

sprzedaż rzeczy), w tym także do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. W tym 

ostatnim przypadku pełnomocnictwo powinno jednak określać wyraźnie typy takich czynności. 

Pełnomocnictwo rodzajowe może być udzielone w dowolnej formie, chyba że przepis szczególny 

stanowi inaczej.   

Pełnomocnictwo do danej czynności – nazywane jest szczególnym. Obejmuje upoważnienie do 

dokonania indywidualnie oznaczonej czynności prawnej, np. sprzedaży oznaczonej nieruchomości. 

Może być udzielone w dowolnej formie, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.   

Pełnomocnik w zasadzie nie może być drugą stroną czynności prawnej, której dokonuje w imieniu 

mocodawcy, czyli nie może dokonywać czynności „ z samym sobą”.   

Od tej zasady są jednak dwa wyjątki. Może dokonywać czynności „z samym sobą”:   

 

ci prawnej wyłączona jest możliwość naruszenia interesów 

mocodawcy.  



 

Pełnomocnik rzekomy – to osoba, która dokonała czynności w cudzym imieniu lub przekraczając 

jego zakres. Ważność czynności zależy od potwierdzenia przez podmiot, w imieniu którego została 

umowa zawarta. Umowa nie jest bezwzględnie nieważna do czasu jej potwierdzenia istnieje stan 

bezskuteczności zawieszonej. W razie odmowy potwierdzenia umowa jest bezwzględnie nieważna 

od początku. Jeżeli jednak rzekomy pełnomocnik dokonał jednostronnej czynności prawnej, umowa 

jest bezwzględnie nieważna. 

 

Pełnomocnictwo bierne – jedynie do odbioru oświadczeń woli. 

 

Wygaśnięcie pełnomocnictwa: 1) dokonanie czynności objętej pełnomocncitwem, 2) upływ czasu 

na jaki go udzielono; 3)wygaśnięcie umowy określającej stosunek podstawowy; 4) odwołanie przez 

mocodawcę; 5) zrzeczenie się przez pełnomocnika; 6)śmierć mocodawcy lub pełnomocnika 7) 

rozwiązanie mocodawcy (gdy jest osobą prawną) 8)utrata przez pełnomoncika zdolności do 

czynności prawncy. 

 

Prokura – Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego 

obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności 

sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 

 

Rodzaje prokury: 

prokura samodzielna (samoistna) - prokurent działa samodzielnie;  

 prokura łączna - dla dokonania czynności prawnej konieczne jest współdziałanie wszystkich 

prokurentów. W praktyce funkcjonuje także, prokura łączna nieprawidłowa, która polega na 

tym, że dla dokonania czynności konieczne jest współdziałanie prokurenta z inną osobą, 

która prokurentem nie jest (np. z członkiem zarządu, wspólnikiem); Jednak Sąd Najwyższy 

uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 30 stycznia 2015 r. stwierdził, iż: "Niedopuszczalny 

jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta 

z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu."(syg. III CZP 

34/14). Tym samym jednoznacznie stwierdzono niedopuszczalność prokury łącznej 

nieprawidłowej. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w 

przypadku prokury łącznej oraz prokury, o której mowa w art. 1094 § 11, także sposób jej 

wykonywania. 

 prokura oddziałowa - zakres umocowania prokurenta ograniczony jest do zakresu spraw 

wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.  

Powstanie, odwołanie i wygaśnięcie prokury 

Prokura powstaje z chwilą jej udzielenia na piśmie pod rygorem nieważności, sam wpis do rejestru 

ma jedynie charakter potwierdzenia. 

W spółkach osobowych dla ustanowienia prokury konieczna jest zgoda wszystkich wspólników 

mających prawo prowadzenia spraw spółki, a w spółkach kapitałowych - zgoda wszystkich 

członków zarządu. 

Dla odwołania prokury wystarcza oświadczenie - odpowiednio - jednego wspólnika lub członka 

zarządu. 

Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także 

ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Udzielenie i 

wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ". Utrata 

przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury 



 

Terminy w prawie cywilnym  

Terminem w prawie cywilnym nazywa się takie zastrzeżenie dodatkowe w czynności prawnej, 

przez które jej skutek zostaje ograniczony w czasie. Różnica między terminem a warunkiem polega 

na tym, że przy terminie brak jest elementu niepewności. Terminem więc będzie np. zastrzeżenie, 

że wykonanie świadczenia ma nastąpić 01.01.1999 albo w trzy miesiące od dnia zawarcia umowy. 

W języku prawniczym słowo „termin” używane jest w czterech znaczeniach:   

śle określonej daty, np. 26.03.1987 r.;  

 

 

powstaje lub ustajew określonym czasie.   

Termin a warunek: 

Między terminem a warunkiem jest istotna różnica. Przy warunku chodzi o zdarzenie niepewne, to 

znaczy takie, co do którego nie da się z góry orzec, czy i kiedy nastąpi. Natomiast co do terminu nie 

ma żadnej wątpliwości, że nastąpi. Różnica ta wyklucza możliwość stosowania do terminu 

wszystkich przepisów o warunku. Upływ terminu nie jest zależny od takich czy innych zachowań 

podmiotu prawa.   

Przepisy prawa wyróżniają terminy:   

– zawiesza powstanie skutków czynności prawnej do jego upływu;  

– powoduje ustanie skutków czynności prawnej po jego upływie.   

Zastrzeżenie terminu w czynności prawnej może nastąpić w dwojaki sposób:   

 

zez wskazanie jakiegoś zdarzenia, np. śmierć określonej osoby.   

Terminy mogą być określane ustawą, orzeczeniem sądu, decyzją organu państwa lub samorządu 

terytorialnego albo czynnością prawną. Akty te mogą określać sposób obliczania terminów. Jeżeli 

tego nie określają, stosuje się zasady ogólne:   

 

dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, np. dzień otrzymania powiadomienia drogą pocztową;  

lub datą odpowiada początkowemu terminowi;  

lub koniec miesiąca, rozumie się przez to 

pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca;  

miesiąc liczy się za dni 30 a rok za 365;  

ykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego. 

Sposoby obliczania terminów przykłady: 

ermin określony w dniach kończy się z upływem dnia ostatniego. Jeżeli początkiem terminu 

oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się tego dnia przy obliczaniu terminu. 

 

 Przykład 1: Termin 7-dniowy liczony od poniedziałku (3.06) upływa z końcem niedzieli (10.06). 

 

 Przykład 2: Dnia 3 czerwca 2013 otrzymaliśmy pismo z sądu, wraz z pouczeniem o konieczności 

ustosunkowania się do niego w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Wedle powyższej reguły 

obliczanie 7-dniowego terminu rozpoczynamy 4 czerwca, ponieważ w dniu 3 czerwca nastąpiło 

zdarzenie w postaci doręczenia nam pisma. Termin do dokonania czynności upłynie więc wraz z 

końcem dnia 10 czerwca.       

 

 2. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwa 



lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie 

było – w ostatnim dniu tego miesiąca. 

 

 Przykład 1: Termin miesięczny liczony od dnia 3 czerwca upłynie z końcem 3 lipca. 

 

 Przykład 2: Termin 3-miesięczny rozpoczęty 30 listopada upłynie 28 (lub 29) lutego w zależności 

od tego, który z nich będzie ostatnim dniem miesiąca. Jednakże, gdyby termin 3-miesięczny 

zapoczątkowany został 29 lutego to zakończy się on nie w ostatnim dniu maja, lecz 29 dnia tego 

miesiąca. 

 

Wyjątek: Znamiennym wyjątkiem będzie tu obliczanie wieku osoby fizycznej. Termin taki upływa 

już z początkiem ostatniego dnia. Dzięki temu możemy np. uczestniczyć w wyborach w dniu 

naszych 18-tych urodzin, mimo iż ten dzień jeszcze się nie zakończył. 

 

 3. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub w sobotę 

to termin upłynie dopiero następnego dnia powszedniego. Za dni wolne od pracy ustawa uznaje 

niedziele i wybrane dni świąteczne w ciągu roku.  

 

 Przykład 1: Miesięczny termin zapłaty rozpoczynający się 3 kwietnia upływa 3 maja. 3 maja jest 

dniem ustawowo wolnym od pracy, więc płatności możemy dokonać także 4 maja. Gdyby jednak 

dzień 4 maja wypadał w niedzielę, czyli dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, płatności 

należałoby dokonać najpóźniej w pierwszym nie świątecznym dniu po takiej świątecznej kumulacji. 

 

 Nie ma żadnego znaczenia fakt, że pierwszy dzień terminu przypada w dniu wolnym od pracy. 

Takiego dnia absolutnie nie wolno odliczać. Analogicznie przedstawia się sytuacja, gdy świąteczny 

dzień wypada w trakcie biegu terminu i nie jest to ostatni jego dzień. W tym kontekście istotna jest 

tylko sytuacja, gdy dzień wolny jest ostatnim dniem terminu i tylko wtedy termin czynności może 

być niejako wydłużony o jeden dzień, tj. do najbliższego dnia powszedniego. 

 

 Aby zmieścić się w terminie, niezależnie od tego czego on dotyczy, wystarczy nadać pismo w 

państwowej placówce pocztowej operatora publicznego i przez to uzyskać stempel pocztowy wraz z 

datą, który przecież „decyduje”. Teoretycznie możliwe jest to nawet ostatniego dnia terminu o 

godzinie 23:59, ale urzędnicy pocztowi są bardzo skrupulatni i przedstawiony minutę później 

argument „że, przecież stoję w kolejce już od pół godziny” pewnie okaże się chybiony.   

 

 Na koniec należy bezwzględnie podkreślić, że powyższe stwierdzenia mają zastosowanie tylko 

wtedy, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub innego organu państwowego albo czynność prawna 

oznaczają termin bez określenia sposobu jego obliczania. Gdy sposób ten został jednak ustalony, to 

do niego należy się stosować. 

 

Przedawnienie roszczeń: 
Roszczenie – prawo żądania konkretnego zachowania się od osoby obowiązanej. Przedmiotem 

roszczeń mogą być różne świadczenia osoby obowiązanej. Mogą ona polegać na działaniu (spłata 

pożyczki) lub zaniechaniu \9zaprzestania dokonywania naruszeń prawa własności poprzez 

dokonywanie immisji na grunt sąsiedni).  

Przedawnienie roszczeń to utrata możliwości skutecznego egzekwowania przez wierzycieli swoich 

uprawnień wobec dłużników. 

\możliwość dochodzenia roszczeń jest ograniczona w czasie. Istnieją określone w czasie terminy, 

których przeoczenie powoduje przedawnienie roszczeń. Skutkiem jest to, że roszczenie traci rację 

bytu albo jego dochodzenie przed sądem staje się niemożliwe. Dłużnik powołując się na 

przedawnienie, może uchylić się od spełnienia świadczenia.  

Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się lub mogło się stać 



wymagalne. 

Bieg przedawnienia ulega przerwaniu przez: 

- każdą czynność przed sądem lub innym uprawnionym organem, 

- uznanie roszczenia przez osobę zobowiązaną do świadczenia, 

- wszczęcie mediacji. 

Nie przerywają biegu przedawnienia: - przesądowe wezwanie do zapłaty, - przypozwanie osoby 

trzeciej, - wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w celu dochodzenia 

roszczenia 

Uznanie roszczenia niewłaściwe polega na zakomunikowaniu wierzycielowi przez dłużnika 

przeświadczenia istnieniu roszczenia. Uznanie właściwe polega na zawarciu umowy, w której 

dłużnik wyraża wolę zaspokojenia roszczenia wierzycielowi.  

Wskutek przedawnienia roszczenie nie wygasa lecz przyjmuje postać obowiązania naturalnego, tj. 

roszczenie nie może być zasądzone, ale dłużnik który je spełni nie może żądać jego zwrotu, może 

być potrącone jeżeli do potrącenia mogło dojść zanim roszczenie się nie przedawniło. 

Podam przykłady terminów – terminy niestety na blachę, są osobne regulacje przy prawie każdej z 

umów uregulowanych w kodeksie. 

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z 

upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu 

należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 

wywołujące szkodę. ". 

 

W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu 

terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego 

względy słuszności. 

Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności: 

1) długość terminu przedawnienia; 

2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia; 

3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w 

tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia. 

 

Termin zawity (prekluzyjny) wyznacza termin, w którym podmiot prawa może dokonać określonej 

czynności ze skutkiem prawnym. Czym różni się od terminu przedawnienia: 

- odnosi się do uprawień i roszczeń, które nie są cywilnoprawnymi roszczeniami majątkowymi, 

- Po jego upływie roszczenie wygasa.  

- Sąd uwzględnia go z urzędu. 

Np. art. 344 par 2 art. 347 k.c., książka k. 281 

 

Ogólne terminy przedawnienia: 

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń 

o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 

trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, 

chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.  

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do 

rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie 

stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed 

mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w 

ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne 

w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.  

Przykład szczególnego terminu 

art. 568 § 2 k.c. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad 

przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest 



konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów 

określonych w § 1 zdanie pierwsze. 

 

 

PRAWO RZECZOWE jest jednym z działów prawa cywilnego. Obejmuje ono zespół norm 

prawnych regulujących instytucję własności oraz niektóre inne formy korzystania z rzeczy. W 

zakres prawa rzeczowego wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące 

podstawowym prawem rzeczowym. 

Rzeczy – przedmioty materialne będące we władzy człowieka (art. 45 k.c.). Rzeczy dzielą się na 

ruchome (art. 169 k.c.) i nieruchomości (art. 46 k.c.). 

Nieruchomości – grunty, budynki trwale z gruntem związane, części takich budynków mogące 

stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności.  

Nieruchomości w ujęciu wieczysto księgowym. 

Księgi wieczyste prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których 

księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Przy tym, dla każdej nieruchomości j prowadzi się 

oddzielną księgę. Właściciel kilku nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub 

graniczących ze sobą może żądać połączenia ich w księdze wieczystej w jedną nieruchomość. Z 

drugiej strony część nieruchomości może być odłączona , gdy zostaną przedstawione dokumenty 

stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej jak i co do części 

pozostałej. 

Nieruchomościami rolnymi ( gruntami rolnymi)są nieruchomości, które są lub mogą być 

wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji 

roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nieruchomości 

rolne są rodzajem nieruchomości gruntowych. Podlegają wraz z nieruchomościami leśnymi 

szczególnej ochronie określonej w ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych ( Dz. U.2004r. Nr 121, poz.1266). O rolniczym charakterze gruntu przesądza jego 

przeznaczenie a nie sposób aktualnego wykorzystania. Do zakwalifikowania danej nieruchomości 

jako rolnej wystarczy możliwość jej rolniczego wykorzystania  

Budynki jako nieruchomości: 1) trwałość związania z gruntem, 2) ze szczególnych przepisów 

prawnych wynika, że budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności i nie są częściami 

składowymi gruntów na których stoją. 

Ruchomości – brak definicji w kodeksie, Wszystkie rzeczy, które nie są nieruchomościami 

Grunt – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności. Własność gruntu 

rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią (art. 143 k.c.). Wszystko co jest związane z 

gruntem należy do gruntu (art. 48 k.c.). 

Rzecz określona co do tożsamości – rzecz określona indywidualnie, np. konkretny obraz 

określonego malarza. 

Rzecz określona co do gatunku – określona rodzajowo – samochód, zboże, obraz, koń. 

Część składowa rzecz – wszystko to, co nie może być od niej dołączone bez uszkodzenia lub 

istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np. 

kierownica w samochodzie, akumulator lub silnik – w razie wątpliwości rozstrzyga dokumentacja 

techniczna). Nie stanowią części składowej rzeczy przedmioty połączone z nią tylko dla 

przemijającego użytku, np. przyczepa do samochodu. Częściami składowymi nieruchomości są 

również prawa związane z jej własnością.  


