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Część składowa gruntu 

Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem 

związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Nie stanowią części 

składowej gruntu tymczasowe obiekty budowlane. Kopaliny zaś mogą stanowić części składowe 

gruntu. Urządzenia przesyłowe służące do doprowadzania lub 

odprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do 

części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu. Za 

części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością np. służebności 

gruntowe jako prawo związane z własnością nieruchomości władnącej. Z istoty służebności 

gruntowych wynika, że obciążając oznaczoną nieruchomość, przysługują każdoczesnemu 

właścicielowi nieruchomości władnącej. Innym prawem związanym z własnością jest udział 

właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej. Wszak w razie wyodrębnienia własności lokali 

właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z 

własnością lokalu. 

Przynależności – rzeczy ruchome niezbędne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie 

z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi, 

np. kluczyk do stacyjki samochodowej. Rzecz nie traci charakteru przynależności w wyniku 

przejściowego pozbawienia jej związku z rzeczą główną. Rzeczami głównymi mogą być zarówno 

rzeczy ruchome jak i nieruchomości. Przynależnościami mogą być tylko rzeczy ruchome. 

Przynależności jako rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy ( rzeczy głównej) 

zgodnie z jej przeznaczeniem służy do lepszego, wygodniejszego, niekiedy komfortowego 

korzystania z rzeczy głównej. Prawną funkcję przynależności może spełniać jedynie rzecz należąca 

(w znaczeniu własności) do właściciela rzeczy głównej. Przynależność nie traci swego charakteru 

przez przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną. Czynność prawna 

mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności , chyba, ze co 

innego wynika z treści czynności albo przepisów szczególnych. Pożytki rzeczy Pożytki rzeczy 

dzielą się na pożytki naturalne i pożytki cywilne. Pożytkami naturalnymi są płody rzeczy (owoce, 

plony rolne, przychówek zwierząt) oraz inne odłączone od niej części składowe (kamienie, żwir, 

piasek, glina). Chodzi tu przeważnie o pożytki gruntu; wyjątek stanowią pożytki zwierząt 

hodowlanych. Płody oraz inne części składowe są pożytkami rzeczy z chwilą  ich odłączenia, pod 

warunkiem że według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy. 

Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. 

Klasycznym przykładem jest czynsz pobierany w ramach stosunku najmu lub dzierżawy. Pożytki 

prawa to dochody, które rzecz przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem. Tytułem przykładu można wskazać odsetki od wierzytelności z tytułu kredytu lub 

pożyczki, dywidendy należne z tytułu udziału lub akcji w spółkach handlowych, opłaty licencyjne z 

tytułu rozporządzenia prawami majątkowymi na dobrach niematerialnych. 

Pożytki należne. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które 

zostały od rzeczy odłączone w czasie trwania jego uprawnienia. Zatem dotychczasowemu 

właścicielowi rzeczy przypadają pobrane przez niego pożytki, zanim nie nastąpiła utrata prawa 

własności, a użytkownikowi czy dzierżawcy przypadają pożytki pobrane w czasie trwania stosunku 

użytkowania lub dzierżawy. Uprawnionemu do pobierania pożytków cywilnych przypadają należne 

pożytki w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia. Właścicielowi przypadają więc pożytki 

cywilne w postaci czynszu należnego od najemcy lub dzierżawcy za okres trwania stosunku najmu, 

czy dzierżawy. 

 

Dobra materialne nie będące rzeczami cechy:  



-materialny charakter;  

- nie są wyodrębnione z przyrody np: ciecze i gazy nie zamknięte w zbiornikach, kopaliny, 

zwierzęta. 

 

Dobra niematerialne: energia, dobra intelektualne, dobra osobiste, pieniądze papiery wartościowe; 

  

Posiadanie – faktyczne władztwo nad rzeczą, dzieli się na: 

1) posiadanie samoistne – osoba włada faktycznie rzeczą jak właściciel, 

2) posiadanie zależne jak i ta która nią włada jako użytkownik, zastawnik, najemca dzierżawca 

lub osoba mająca inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad rzeczą. 

Dzierżenie – faktyczne władanie rzeczą za kogo innego 

PRAWAMI RZECZOWYMI są:  

1) prawo własności;  

2)użytkowanie wieczyste;  

3) ograniczone prawa rzeczowe:  

a)użytkowanie  

b) służebność  

c)zastaw  

d) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu  mieszkalnego  

e)hipoteka  

Wszystkie prawa rzeczowe należą do kategorii praw majątkowych. Wyróżnia się samodzielne 

prawa rzeczowe, prawa związane i akcesoryjne. Samodzielny charakter maja prawo własności, 

użytkowanie wieczyste, użytkowanie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. 

Prawem związanym z własnością nieruchomości jest służebność gruntowa. Akcesoryjny charakter 

mają zastaw i hipoteka. Służą one zabezpieczeniu wierzytelności, są zatem funkcjonalnie związane  

z wierzytelnością.  

Istotne znaczenie ma podział praw rzeczowych na zbywalne i niezbywalne.  

 

Niezbywalny charakter maja użytkowanie i służebności osobiste. Natomiast służebność  gruntowa 

jako prawo związane  podlega rozporządzeniu wraz z prawem własności nieruchomości władnącej. 

Zastaw z racji jego akcesoryjności nie może  być przeniesiony bez wierzytelności którą 

zabezpiecza.   

Ustawodawca z uwagi na bezwzględny charakter praw  rzeczowych  zastrzega zamknięty katalog 

praw rzeczowych( Numerus clausus praw rzeczowych).Również z powodu bezwzględnego  ich 

charakteru, prawa rzeczowe powinny być jawne. Jawność praw rzeczowych  jest bowiem gwarancją 

( a raczej warunkiem) ich ochrony. W przypadku nieruchomości najdoskonalszą forma ujawnienia 

praw rzeczowych jest wpis do księgi wieczystej. W pozostałych  przypadkach posiadanie rzeczy. 

Dotyczy to rzeczy ruchomych oraz nieruchomości nie mających urządzonej księgi wieczystej. Z 

posiadaniem rzeczy wiąże się  zespół domniemań prawnych.  

WŁASNOŚĆ  jest kategorią zarówno ekonomiczną jak i prawną.     

 W sensie  ekonomicznym  własność określana jest jako stosunek do dóbr materialnych, obejmujący 

wszelkie formy przynależności  tych dóbr do  poszczególnych osób. Prawo własności  stanowi  

formę takiej przynależności uregulowana przez prawo.  

Instytucja prawa własności jest najdonioślejszą instytucją prawa rzeczowego. Spośród wszystkich 

praw rzeczowych prawo własności  daje właścicielowi  najszersze uprawnienia. Treść prawa 

własności określa art. 140 kc. Zgodnie z którym  w granicach określonych przez ustawy i zasady 

współżycia społecznego właściciel może  z wyłączeniem innych osób  korzystać  z rzeczy zgodnie 

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego praw, w szczególności może pobierać pożytki i 

inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.  

Uprawnienia właściciela:  

1.Uprawnienie do posiadania rzeczy ( jus possidendi)  

2.Uprawnienie do używania rzeczy ( jus utendi)  



3.Uprawnienie do pobierania pożytków ( jus fruendi)  

4.Uprawnienie do zużycia i przetworzenia  rzeczy ( jus abutendi)  

5.Uprawnienie do rozporządzania rzeczą ( jus disponendi)  

Granice prawa własności  

-przepisy ustaw;  

-zasady  współżycia społecznego;  

-społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności  

Przestrzenne granice prawa własności  

-granice geodezyjne( prGeod)  

-pionowy zasięg własności nieruchomości( art.143kc)  

Immisje  

Stan oddziaływania  na nieruchomości sąsiednie zakłócający  korzystanie z nieruchomości przez ich 

właścicieli. Immisja jest działaniem na gruncie własnym, ze skutkami odczuwanymi na gruntach 

sąsiednich.  

Immisje dzielimy na bezpośrednie oraz pośrednie.  

Immisje bezpośrednie - są  w zupełności zakazane podobnie jak fizyczna ingerencja na cudzym 

gruncie. Wynika to z ogólnej konstrukcji prawa własności (art.140 kc).  

Immisje pośrednie w myśl art.144kc. zabronione są immisje zakłócające ponad przeciętną miarę 

korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Właściwą miarę wyznacza się zaś  za pomocą 

obiektywnego kryterium  społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości oraz stosunków 

miejscowych( np. wytwarzanie cieczy, pary, dymu, pyłu gazów, ciepła, spalin, hałasów, zapachów, 

wstrząsów itp.)  

Szczególny sposób zakłócenia  korzystania  z nieruchomości sąsiedzkich to dokonywanie robót 

ziemnych grożących utratą oparcia (art.147 kc).  

Właściwym środkiem prawnym przysługującym właścicielowi nieruchomości przeciwko 

zakłóceniom przewyższającym  przeciętną miarę jest roszczenie negatoryjne art.222 § 2 kc), tj. o 

zaniechanie naruszeń. 

Nabycie i utrata własności może nastąpić:  

1) w drodze umowy przeniesienia własności ( sprzedaż, zamiana, darowizna);  

2)z mocy samego prawa ( zasiedzenie);  

3)z mocy  orzeczenia sądowego( np. orzeczenia o zniesieniu współwłasności)  

Wyróżnia się nabycie pierwotne własności w razie którego nabywca nie wywodzi swego prawa od 

innej osoby ( poprzedniego właściciela), lecz nabywa je niezależnie od praw poprzednika oraz  

nabycie pochodne przy którym  zachodzi  węzeł następstwa prawnego. Tutaj właściciel wywodzi 

swe prawa od poprzednika. Przykładem takiego nabycia jest przeniesienie własności ( sprzedaż, 

zamiana, darowizna), ustawowe lub testamentowe powołanie do dziedziczenia.   

Zasiedzenie, wywłaszczenie, zawłaszczenie porzuconej rzeczy ruchomej to klasyczne przykłady 

nabycia pierwotnego.  

Przeniesienie własności oznacza przejście własności na podstawie umowy. Mamy tu do czynienia z 

pochodnym nabyciem własności  w wyniku zgodnych oświadczeń woli zbywcy  i osoby 

nabywającej prawo.  

Przeniesienie własności następuje z różnej przyczyny prawnej. Służą temu różne typy umów; 

umowa sprzedaży, zamiany, darowizny itp. W polskim systemie prawnym przyjęto jako zasadę 

model o podwójnym skutku  zobowiązująco-rozporządzającym. Zatem własność rzeczy zgodnie  

treścią art. 155 k.c. przechodzi na nabywcę  na podstawie dokonującej się w jednym akcie umowy o 

podwójnym skutku zobowiązująco-rozporządzającym. Przeniesienie własności rzeczy oznaczonych 

co do tożsamości  następuje z chwilą zawarcia umowy. Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej 

do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone co do gatunku, do przeniesienia własności 

potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy rzeczy przyszłych.   

Zasiedzenie  
W trybie zasiedzenia nabywa się prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, niektóre 

służebności gruntowe, udział we współwłasności, ustanowioną wcześniej odrębną własność lokalu. 



Przesłanki zasiedzenia: -posiadanie samoistne ( takie , jakie odpowiada prawu własności); - 

ciągłość posiadania ( posiadanie nieprzerwane); - upływ czasu zastrzeżonego w ustawie; -dobra 

wiara posiadacza ( w przypadku  rzeczy ruchomych do  zasiedzenia konieczna jest dobra wiara, w 

odniesieniu do nieruchomości dobra wiara skraca  termin zasiedzenia do lat 20-tu).  

Skutki zasiedzenia – posiadacz rzeczy nabywa prawo własności. Traci je dotychczasowy 

właściciel .Nabycie i utrata własności następuje  ex  lege z upływem terminu zasiedzenia. Formalne 

stwierdzenie zasiedzenia następuje na drodze sądowej w postępowaniu nieprocesowym o 

stwierdzenie zasiedzenia ( art. 609-610 k.p.c.).  

Warunki zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości:  

 zakaz zastrzegania warunku i terminu; 

 wymóg aktu notarialnego;  

 materialna i formalna kauzalność  umowy przenoszącej własność nieruchomości;  

 wymóg wpisu do księgi wieczystej   

Ochrona własności  
Kodeks cywilny przewiduje dwa roszczenia:  

1) roszczenie windykacyjne ( art. 222 § 1 k.c.) jest takie naruszenie prawa własności, które 

pozbawiło właściciela władania rzeczą. Treścią tego roszczenia jest żądanie właściciela 

wydania mu rzeczy od osoby, która nią włada bez podstawy prawnej. Inaczej rzecz biorąc 

roszczenie windykacyjne przysługuje nieposiadającemu właścicielowi przeciwko 

posiadającemu niewłaścicielowi; 

2) roszczenie negatoryjne przysługuje  właścicielowi przeciwko osobie, która narusza jego 

prawo własności w inny sposób  niż przez pozbawienie władztwa nad rzeczą. Treścią tego 

roszczenia jest żądanie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń.  

Dochodzone w postępowaniu sądowym przyjmują postać powództw. 

Współwłasność  
Własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom( art.195 k.c.).  

Współwłasność łączna- jest zawsze powiązana  z określonym stosunkiem osobistym, który stanowi 

jej podstawę i bez którego współwłasność ta istnieć nie może. Stosuje się do niej przepisy 

regulujące podstawowy z stosunek, którego współwłasność ta wynika, np. wspólność majątkowa 

małżonków, współwłasność między wspólnikami spółki cywilnej, spółki jawnej czy komandytowej. 

Udziały współwłaścicieli w rzeczy wspólnej  nie są oznaczone. Współwłaściciele nie mogą więc 

rozporządzać swoimi udziałami w rzeczy wspólnej, nie mogą żądać (z nielicznymi wyjątkami) 

zniesienia współwłasności łącznej, dopóki istnieje stosunek osobisty stanowiący  jej podstawę.  

Współwłasność  w częściach ułamkowych polega na tym, że w rzeczy wspólnej  każdy z 

współwłaścicieli  ma swój udział oznaczony  ułamkiem . Udział ten ma charakter abstrakcyjny  w 

tym sensie, że określony jest jedynie  ułamkiem całości. Faktyczna konkretyzacja może nastąpić w 

wypadku zniesienia współwłasności. Każdy z współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem 

bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Każdy jest obowiązany do współdziałania w zarządzie 

rzeczą wspólną. Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości  

współwłaścicieli .Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają  

zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Poszczególni 

współwłaściciele są uprawnieni do współposiadania  rzeczy wspólnej i korzystania z niej  w 

przypadającym im zakresie. Zniesienie współwłasności  może nastąpić w drodze porozumienia 

współwłaścicieli oraz na mocy orzeczenia sądu. Każdemu z współwłaścicieli przysługuje 

roszczenie o zniesienie współwłasności. Roszczenie takie nie ulega przedawnieniu.  

Zarząd rzeczą wspólną   
Pod pojęciem zarządu należy rozumieć dokonywanie wszelkich czynności o charakterze 

faktycznym i prawnym, dotyczących rzeczy zakresie jej utrzymywania, gospodarowania, 

rozporządzania. Każdy ze współwłaścicieli jest zobowiązany do współdziałania zarządzie rzeczą 

wspólna ( art. 200 k.c.).  

Zarząd ustawowy zakłada  sprawowanie zarządu przez samych współwłaścicieli.(art. 200 k.c.).Przy 

tym  do rozporządzania rzeczą wspólną  oraz do innych czynności przekraczających zakres 



zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Natomiast do czynności 

zwykłego zarządu rzeczą wspólna potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. Za czynności 

zwykłego zarządu należy uznać  załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją 

rzeczy i utrzymywaniem jej w niepogorszonym stanie w ramach aktualnego jej 

przeznaczenia.(utrzymanie, remonty, ubezpieczenie).  Inne czynności  mieszczą się w kategorii 

przekraczających zwykły zarząd (czynność  zbycia, obciążenia rzeczy, wynajęcia, wydzierżawienia 

rzeczy, zmiana przeznaczenia rzeczy, wzniesienie lub przebudowa budynku).  

Zarząd umowny np. powierzenie zarządu rzeczą wspólną oznaczonemu zarządcy z grona 

współwłaścicieli lub osób trzecich  z równoczesnym określeniem  praw i obowiązków zarządcy.  

Zarząd sądowy Każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli: 

 nie można uzyskać zgody współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego 

zarządu albo 

 jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu albo jeżeli 

większość współwłaścicieli krzywdzi  mniejszość. W takim znaczeniu mówimy o zarządzie 

sądowym orzeczonym przez sąd i nadzorowanym przez sąd. Stosuje się do niego odrębne 

przepisy KPC( art.935-941).Dotyczą one wyłącznie zarządu wspólną  nieruchomością. 

Użytkowanie wieczyste: prawo rzeczowe polegające na długotrwałym użytkowaniu gruntów 

Skarbu Państwa a także stanowiących własność  jednostek samorządu terytorialnego lub ich 

związków  przez  inne osoby fizyczne bądź prawne.  

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym pośrednim  pomiędzy prawem własności  a 

ograniczonymi prawami rzeczowymi. Treść prawa użytkowania wieczystego określa art.233 Kc, 

zgodnie z którym w  granicach określonych przez ustawy i  zasady współżycia społecznego oraz 

przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu 

terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać  z gruntu z 

wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem 

rozporządzać.  

Budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do 

jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez użytkownika wieczystego stanowią 

jego własność. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył 

zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy  o oddanie gruntu w użytkowanie 

wieczyste.    

Ustanowienie użytkowania wieczystego następuje w drodze umowy zawartej w formie aktu 

notarialnego. Istotnym postanowieniem umowy jest oznaczenie nieruchomości, sposobu 

korzystania z nieruchomości, określenie rodzaju inwestycji, warunków i terminów ewentualnej 

odbudowy albo rozbiórki budynków i urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego. 

Istotnym postanowieniem umowy jest określenie terminu użytkowania wieczystego. Co do zasady 

oddanie  gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na okres 99 lat. W wypadkach wyjątkowych, 

gdy cel gospodarczy użytkowania wieczystego nie wymaga tak długiego okresu, dopuszczalne jest 

oddanie gruntu na okres krótszy, co najmniej jednak lat 40. Zarówno oddanie gruntu w użytkowanie 

wieczyste jak i przeniesienie tego prawa wymaga  wpisu do księgi wieczystej. 

 

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE  

To prawa na rzeczy cudzej. Polegają na wykonywaniu niektórych uprawnień przysługujących w 

zwykłych warunkach właścicielowi. W takim znaczeniu stanowią obciążenia prawa własności.  

Ograniczonymi prawami rzeczowymi są:  

1) użytkowanie;  

2) służebność;  

3) zastaw;  

4) hipoteka;  

5) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.  

Przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych  są rzeczy w rozumieniu art. 45 kc. Jednakże 

wyjątkowo z mocy przepisu szczególnego spotykamy obok tego wybrane postacie ograniczonych 



praw rzeczowych obciążających inne prawa majątkowe. Dopuszcza się mianowicie użytkowanie 

praw (art. 265kc), zastaw na prawach  (art. 327 kc), , hipotekę na użytkowaniu wieczystym (art.65 

ust.3 KWU), hipotekę na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu ( art.65 ust.4 pkt 1-3) 

oraz hipotekę na wierzytelności  zabezpieczonej hipoteką ( art. 65 ust.4 pkt 4KWU).  

Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego następuje w drodze umowy zawartej między 

właścicielem obciążonej rzeczy a  nabywcą prawa. Wyjątkowo ustawodawca dopuszcza powstanie 

ograniczonego prawa z mocy samego prawa( zasiedzenie służebności, zastaw ustawowy, hipoteka 

ustawowa) na mocy orzeczenia sądowego (ustanowienie służebności drogi koniecznej czy też  

służebności gruntowej  niezbędnej z powodu przekroczenia  granic gruntu sąsiedniego przy 

wznoszeniu  budynku)  i na mocy decyzji administracyjnej ( ustanowienie w trybie wywłaszczenia  

niezbędnych służebności gruntowych). Z zastrzeżeniem wyjątków w  ustawie przewidzianych do 

ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu 

własności. Jednakże do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego nie stosuje się przepisów o 

niedopuszczalności warunku lub terminu. Forma aktu notarialnego jest potrzebna  tylko dla 

oświadczenia właściciela , który prawo ustanawia.  

Ustawodawca dopuszcza możliwość zmiany treści ograniczonego prawa rzeczowego. Potrzebna 

jest w tym celu umowa między uprawnionym a  właścicielem rzeczy obciążonej. Wyjątkowo 

zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego  następuje na mocy orzeczenia sądowego ( dotyczy  

służebności art.290 i 291 kc).  

Wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego następuje w razie jego  przejścia na właściciela 

rzeczy obciążonej albo jeżeli ten,  komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy 

obciążonej.  

Użytkowanie 
Prawo użytkowania polega na obciążeniu rzeczy prawem do jej używania i pobierania jej pożytków 

( art.252 kc).Użytkowanie jest niezbywalne. Przedmiotem użytkowania może być zarówno rzecz 

ruchoma, nieruchomość jak i prawo. Powstanie użytkowania następuje w trybie umownego 

ustanowienia prawa. Użytkowanie wygasa w razie zrzeczenia  się prawa oraz w przypadku konfuzji 

a także w razie niewykonywania przez lat dziesięć. W kodeksie cywilnym  wyróżnia się  trzy 

rodzaje podmiotowe użytkowania:  

-użytkowanie przez osoby fizyczne;  

-użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie  produkcyjne;  

-oraz inne wypadki użytkowania.  

Służebności - należą do najdawniej znanych ograniczeń własności. Stanowią grupę ograniczonych 

praw rzeczowych obciążających nieruchomości. Najczęściej zaś występują w stosunkach 

sąsiedzkich. Służebność jest obciążeniem cudzej nieruchomości mającym na celu zwiększenie 

użyteczności innej nieruchomości albo też zaspokojenie określonych potrzeb  oznaczonej osoby 

fizycznej.  

Wyróżniamy  

- służebności gruntowe przysługujące każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości władnącej oraz 

służebności osobiste przysługujące osobie fizycznej. Służebność gruntowa polega na tym, iż 

oznaczoną nieruchomość można  obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości 

władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że  właściciel  nieruchomości władnącej może 

korzystać  w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej( art. 285 kc). - Służebność osobista 

polega na tym, że nieruchomość można obciążyć  na rzecz oznaczonej osoby prawem, którego treść 

odpowiada treści nieruchomości gruntowej ( art. 296kc). Służebności powstają przede wszystkim w 

trybie umownym.  Następuje tu zawarcie umowy  pomiędzy właścicielem  nieruchomości 

obciążonej  a  nabywającym prawo służebności właścicielem nieruchomości władnącej. Wymagana  

jest pod rygorem nieważności forma aktu notarialnego. Wyjątkowo służebność  gruntową można  

nabyć przez  zasiedzenie lecz tylko w wypadku, gdy  polega na  korzystaniu z trwałego  i 

widocznego urządzenia. Według zasad ogólnych służebności gruntowe wygasają  podobnie jak 

wszelkie ograniczone prawa rzeczowe - w razie zrzeczenia się prawa oraz w razie konfuzji a także 

wskutek niewykonywania  przez lat dziesięć. Wyjątkowo na mocy orzeczenia sądowego.   



Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego obciąża nieruchomość spółdzielczą. 

Obciążeniu podlega prawo własności nieruchomości, gruntu wraz z budynkiem oraz innymi 

urządzeniami stanowiącymi części składowe gruntu. W razie użytkowania wieczystego gruntu 

obciążone zostaje to prawo oraz związana z nim własność  budynków i innych urządzeń. Jest to 

prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Własnościowe spółdzielcze 

prawo do lokalu mieszkalnego można przenieść pod warunkiem i z zastrzeżeniem terminu, bowiem 

nie ma zastosowania art. 157 § 1 k.c. Dopuszcza się zawarcie umowy przewłaszczenia tego  prawa 

na zabezpieczenie. Do ochrony spółdzielczego własnościowego  prawa do lokalu  stosuje się 

przepisy o ochronie własności. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu reguluje prawo 

spółdzielcze.  

Zastaw - jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym zabezpieczeniu wierzytelności na rzeczy 

ruchomej.  

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na 

mocy którego wierzyciel będzie mógł dochodzić  zaspokojenia  z rzeczy bez względu na to czyją  

stała się własnością  i  z pierwszeństwem przed wierzycielami  osobistego właściciela  rzeczy ( 

art.306 kc). Przedmiotem prawa zastawu są  rzeczy ruchome a także prawa jeżeli są zbywalne( 

art.327 kc). Do ustanowienia prawa zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem a 

wierzycielem oraz z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie  przewidzianych wydanie rzeczy 

wierzycielowi albo osobie trzeciej  na którą strony się zgodziły. Niekiedy wyjątkowo prawo 

zastawu powstaje ex lege na mocy szczególnego przepisu ustawy. Szczególną odmianą zastawu 

umownego stanowi zastaw rejestrowy, który regulują odrębne przepisy.  

Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym podobnie jak zastaw zabezpieczeniu 

wierzytelności. Hipoteka może być ustanowiona  na nieruchomości. Do ustanowienia hipoteki 

konieczna  jest  umowa stron  oraz dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. 

Hipoteka zabezpiecza wierzytelności pieniężne i może być  wyrażona tylko  w oznaczonej sumie  

pieniężnej. Istota zabezpieczenia hipotecznego  polega na  tym, że wierzycielowi służy prawo 

zaspokojenia  swej wierzytelności z nieruchomości obciążonej hipoteką  z pierwszeństwem przed  

innymi wierzycielami. Oznacza to, że wierzyciel na rzecz którego ustanowiono hipotekę, ma 

pierwszeństwo w zaspokojeniu swych roszczeń przed wierzycielami, którzy nie są  wierzycielami 

hipotecznymi, jak również przed wierzycielami hipotecznymi wpisanymi do księgi wieczystej w 

dalszej kolejności. Zasadniczym, zwyczajnym źródłem hipoteki jest umowa .Umowę taką zawierają 

wierzyciel, stający od tej pory w roli wierzyciela hipotecznego oraz właściciel obciążonej 

nieruchomości, stający się  dłużnikiem  hipotecznym. Oświadczenie właściciela obciążonej 

nieruchomości musi być złożone w formie aktu notarialnego. Oświadczenie wierzyciela może być 

złożone w dowolny sposób. W zawartej umowie należy określić  zabezpieczoną wierzytelność, ze 

wskazaniem jej wysokości, a w przypadku hipoteki kaucyjnej  przynajmniej dokonać oznaczenia  

najwyższej sumy zabezpieczenia. Do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.   

W określonych ustawą – rzadkich, a uzasadnionych  przypadkach- hipoteka może powstać i zostać 

wpisana do księgi wieczystej  na wniosek wierzyciela  nawet bez wyrażonej w umowie zgody  

właściciela  nieruchomości na obciążenie jego prawa. Mówimy wówczas hipotece przymusowej.  

Według właściwych przepisów wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem 

wykonawczym , określonym  w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego 

tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika. Ponadto hipotekę  przymusowa 

można uzyskać na podstawie tymczasowego zarządzenia sądu albo postanowienia prokuratora.  

Hipoteka  przymusowa wpisana  na podstawie nieprawomocnego  orzeczenia, tymczasowego 

zarządzenia  sądu oraz postanowienia prokuratora jest hipoteką kaucyjną. Hipoteka powstająca z 

mocy samego prawa zabezpieczająca wierzytelność państwową  nosi nazwę hipoteki ustawowej. 

Hipoteka wygasa w razie zrzeczenia się prawa oraz w przypadku konfuzji. Hipoteka jest 

przedmiotem regulacji ustawy z dnia 6 lipca1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.      

 

Księgi wieczyste: rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala 

autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg 



wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć ustrój ksiąg 

wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni.  

 

Zasady: 

jawność formalna – każdy może w obecności pracownika sądu zapoznać się z treścią księgi 

wieczystej, w związku z czym nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze 

wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę; zasada nie rozciąga się jednak na 

akta księgi, które przeglądać może jedynie osoba mająca interes prawny oraz notariusz,  

domniemanie zgodności ze stanem prawnym – domniemywa się (tzn. przyjmuje za pewne, jeżeli 

nie zostanie udowodnione co innego), że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej jest zgodny z 

rzeczywistością (tzn. że prawa wpisane istnieją, a wykreślone nie istnieją); niezgodność treści 

księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym może być usunięta jedynie w drodze 

odpowiedniego procesu cywilnego,  

rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – w razie niezgodności między stanem prawnym 

ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na 

korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według księgi wieczystej nabył 

własność lub inne prawo rzeczowe (w pewnym uproszczeniu: kupując nieruchomość od osoby 

wpisanej w księdze wieczystej jako właściciel stajemy się jej właścicielem, nawet jeśli osoba ta w 

rzeczywistości właścicielem nie była; jest to wyjątek od zasady, że nikt nie może udzielić więcej 

praw, niż sam ma – nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet),  

pierwszeństwo praw wpisanych – ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają 

pierwszeństwo przed takimi prawami niewpisanymi do księgi.  

Dane wpisywane do księgi wieczystej dzieli się tradycyjnie według działów, w których są 

wpisywane. Księga wieczysta składa się z 4 działów (w rzeczywistości z pięciu, bo dział pierwszy 

dzieli się na dwa), w których wpisuje się: 

1. dział I:  

1. dział I-O: „Oznaczenie nieruchomości” – dane pochodzące z ewidencji gruntów, 

pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości,  

2. dział I-Sp: „Spis praw związanych z własnością” – ewentualne prawa związane z 

prawem własności wpisanej nieruchomości,  

2. dział II – oznaczenie właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego,  

3. dział III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w 

rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i 

roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek),  

4. dział IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, 

pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.  

Pewne modyfikacje w zakresie wpisów w poszczególnych działach dotyczą ksiąg prowadzonych 

dla ograniczonych praw rzeczowych. 

Wpisów do księgi wieczystej dokonuje sąd wieczystoksięgowy w osobie sędziego lub – coraz 

częściej – referendarza sądowego, na podstawie złożonych wniosków, wyjątkowo tylko z urzędu. 

Wpis do księgi jest specyficzną formą orzeczenia sądowego i jako taki podlega kontroli 

instancyjnej: od wpisu oraz oddalenia wniosku o wpis zarówno wnioskodawcy jak i uczestnikom 

postępowania wieczystoksięgowego służy apelacja (do sądu okręgowego) lub skarga na orzeczenie 

referendarza (do sądu rejonowego, w którym ten referendarz orzeka). 

Przy każdej księdze wieczystej są prowadzone akta, gdzie składa się wszystkie dokumenty i pisma, 

które były podstawą wpisów w księdze. Akta, jak wyżej wskazano, nie są objęte zasadą pełnej 

jawności. 

Dla nieruchomości, które nie mają założonych ksiąg wieczystych, prowadzi się tzw. zbiory 



dokumentów. Są to, zgodnie z nazwą, prowadzone dla poszczególnych nieruchomości zbiory 

dokumentów, z których wynika stan prawny nieruchomości – stan własności i obciążenia. Obecnie 

nie zakłada się już zbiorów dokumentów, jednak istniejące nadal zachowują znaczenie prawne. 

Pojęcie i źródła zobowiązań: 

Pojęcie:  
Prawo zobowiązań – normy prawa cywilnego regulujące stosunki majątkowe typu względnego, tj. 

prawa podmiotowe (wierzytelności) skuteczne wobec określonych indywidualnie podmiotów, tj. 

przysługują wierzycielowi wobec konkretnej osoby jaką jest dłużnik. Regulują obrót pieniędzmi, 

dobrami i usługami oraz chronią podmioty tego obrotu przed uszczerbkami majątkowymi. 

 

Zobowiązania dzielą się na część ogólną (art. 353 – 534 k.c.) i część szczegółową (art 535 k.c. - 

921(16) k.c.) nie jest to podział wprowadzony przez ustawodawcę, tylko utarty w doktrynie. 

Uregulowania z części ogólnej odnoszą się nie tylko do szczegółowych typów zobowiązań (umów) 

uregulowanych w księdze trzeciej k.c., ale także do stosunków zobowiązaniowych z innych ksiąg 

oraz poza k.c. 

 

Zobowiązanie – stosunek prawny między dwiema lub więcej osobami, w którym jedna zwana 

wierzycielem, może żądać od drugiej zwanej dłużnikiem określonego zachowania się (świadczenia) 

– art. 353 k.c. (definicja).  

Stronami tego stosunku są więc wierzyciel czyli osoba uprawniona do żądania określonego 

zachowania się drugiej osoby oraz dłużnik (druga osoba) czyli podmiot zobowiązany. Uprawnienia 

wierzyciela określa się zbiorczym mianem wierzytelności, natomiast obowiązki dłużnika określa 

się zbiorczym mianem długu. Za przedmiot stosunku zobowiązaniowego uznaje się świadczenie  

przez co rozumieć należy wskazane treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika na rzecz 

wierzyciela. Zachowaniem tym może być zarówno działanie jak i zaniechanie. Wierzytelność i dług 

są elementami jednego stosunku prawnego prawo podmiotowe wierzyciela (wierzytelność) jest 

jednocześnie obowiązkiem dłużnika. 

Przykład: 
10 czerwca 2015 r. Ewa Kot udzieliła Janowi Nowakowi pożyczki w kwocie 10.000 zł. Zgodnie z 

umową kwota pożyczki wraz z odsetkami  ma zostać zwrócona 10 lipca 2015 r. 

10 lipca Ewa Kot (wierzyciel) może żądać od Jana Nowaka (dłużnik) zwrotu pożyczki wraz z 

odsetkami (świadczenie), czyli kwoty 1010 zł, a Jan Nowak (dłużnik) jest powinien oddać kwotę 

pożyczki (powinien spełnić świadczenie) 1010 zł Ewie Kot. 

 

Ewa Kot ma więc wierzytelność od Jana Nowaka, która pozwala jej żądać zwrotu przez niego 10 

lipca 2015 r. kwoty 1010 zł, a Jan Nowak ma dług wobec Ewy Kot, czyli 10 lipca 2015 r. jest on 

zobowiązany do zwrotu Ewie Kot 1010 zł. Wierzytelność Ewy Kot jest jednocześnie długiem Jana 

Nowaka. 

 

Rodzaje zobowiązań: 

zobowiązania wzajemne – będące następstwem zawartych umów np. umowy przewozu 

zobowiązania solidarne: - kilka osób równocześnie uprawnionych (wierzycieli) lub zobowiązanych 

(dłużników) np. zobowiązanie wekslowe 

zobowiązania podzielne np. dług pieniężny, zobowiązania niepodzielne ne można wykonać go 

częściami bez istotnej zmiany jego istoty lub wartości np. art. 379 k.p.c.np. Samochód; 

zobowiązanie jednorazowe np. zapłata ceny za daną rzecz; 

zobowiązanie okresowe – czynności cykliczne powtarzające się w określonych odstępach czasu, np. 

świadczenia rentowe, czynsz najmu 

zobowiązanie ciągłe -  

 

Zobowiązania solidarne  
Zobowiązanie jest solidarne, jeżeli to wynika z ustawy lub czynności prawnej. W prawie polskim 



wyróżnia się przypadki solidarności wierzycieli określanej jako solidarność czynna ( art.367 kc) i 

solidarność dłużników określana jako solidarność bierna (art.366 kc).  

Solidarność dłużników (solidarność bierna) charakteryzuje się:  

– wielością podmiotów po stronie zobowiązanej,  

 niepodzielnością zobowiązania bez względu na przedmiot świadczenia; 

 możliwością żądania przez wierzyciela według jego wyboru całości lub części świadczenia 

od wszystkich dłużników łącznie od kilku z nich lub od każdego z osobna; - 

 utrzymaniem zobowiązania wszystkich dłużników aż do całkowitego zaspokojenia 

wierzyciela; - zwolnieniem wszystkich dłużników na skutek zaspokojenia wierzyciela przez 

któregokolwiek z nich.  

Solidarność wierzycieli (solidarność czynna)  
Cechami charakterystycznymi solidarności czynnej są:  

 wielość podmiotów po stronie uprawnionej; 

 niepodzielność zobowiązania bez względu na przedmiot świadczenia;  

 możliwość spełnienia całości świadczenia do rąk każdego z wierzycieli według wyboru 

dłużnika;  

 zwolnienie dłużnika ze zobowiązania na skutek zaspokojenia któregokolwiek z wierzycieli.  

Zobowiązania in solidum ( solidarność nieprawidłowa) Istotą solidarności nieprawidłowej jest 

odpowiedzialność dłużników wobec wierzyciela z różnych tytułów prawnych lecz co do tego 

samego świadczenia, przy czym brak jest podstaw do przyjęcia ich odpowiedzialności solidarnej 

czy to ze źródła ustawowego czy umownego.  

 

Zobowiązania podzielne i niepodzielne  
Podział zobowiązania, inaczej niż przy solidarności prowadzi do jej rozdzielenia na niezależne od 

siebie części, a zatem do powstania odrębnych stosunków obligacyjnych przez podział zarówno 

długu jak i wierzytelności. O podzielności przedmiotu świadczenia decyduje stwierdzenie, iż może 

być ono spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości. Podzielny charakter 

będzie miało zatem świadczenie pieniężne i zazwyczaj świadczenie rzeczy oznaczonych co do 

gatunku.  

 

Źródła prawa zobowiązań: k.c. ustawa o własności przemysłowej, o prawie autorskim, o prawie 

przewozowym, Kodeks Morski, konwencja CMR, prawo dewizowe, prawo bankowe, czekowe, 

wekslowe. 

 

Źródła zobowiązań mogą być różne:  

 umowy  

 inne czynności prawne (jednostronne – przyrzeczenie publiczne, zapis w testamencie); 

 akty administracyjne (np. udzielenie zezwolenia);  

 konstytutywne orzeczenia sądów (np. art. 64 k.c.)  

 niektóre czyny dozwolone,  

 bezpodstawne wzbogacenie  

 czyny niedozwolone. 

Źródłem zobowiązania jest zazwyczaj dwustronne oświadczenie woli mające na celu stworzenie 

stosunku zobowiązaniowego. Może być nim jednostronne oświadczenie woli. 

Umowa, kontrakt (łac. contractus) – w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej 

stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Według bardziej szczegółowej definicji umowa 

to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli (konsens) 

zmierzających do powstania, uchylenia lub zmiany uprawnień i obowiązków podmiotów 

składających te oświadczenia woli. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami 

prawnymi.  

Inne czynności prawne: to te czynności, które nie są umowami i wiążą się ze złożeniem 



oświadczenia woli przez podmiot prawa cywilnego, np. przyrzeczenie publiczne, zapis w 

testamencie. 

Orzeczenia sądowe mogą mieć charakter konstytutywny (prawotwórczy) albo deklaratoryjny 

(ustalający). W pierwszym przypadku orzeczenie sądu kształtuje nowy stan prawny poprzez 

określenie praw i/lub obowiązków, w tym wypadku to orzeczenie jest podstawą ewentualnych 

dalszych czynności prawnych. W drugim przypadku orzeczenie potwierdza określone fakty, 

zdarzenia, które zaszły, albo te prawa i/lub obowiązki, które zaistniały z mocy samego prawa lub w 

wyniku czynności prawnych uczestników postępowania. Orzeczenia sądowe, by mogły wywoływać 

skutki prawne, powinny mieć charakter natychmiast wykonalnych albo być ostateczne i być 

opatrzone klauzulą wykonalności. W pewnych wypadkach orzeczenia nieprawomocne mogą 

wywoływać skutki prawne, np. w przypadku hipoteki przymusowej. 

Akt administracyjny powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego ale nie na zasadzie 

równorzędności podmiotów, lecz na zasadzie zwierzchności organu uprawnionego do wydania 

określonych w ustawie decyzji. Akta prawa cywilnego wywołują skutki na gruncie prawa 

cywilnego w określonych prawem wypadkach. Cechą charakterystyczną prawa cywilnego jest 

bowiem równorzędność, a nie zwierzchność jednych podmiotów wobec innych. 

Czyn niedozwolony (delikt) na ogół zawiniony czyn człowieka, wyrządzający drugiemu szkodę 

majątkową  Pojęcie czyny niedozwolone obejmuje wiele zagadnień, a wynikająca z nich 

odpowiedzialność nie zawsze jest odpowiedzialnością z tytułu winy. Jako czyn niedozwolony 

powodujący obowiązek odszkodowania, prawo cywilne traktuje również niektóre zdarzenia będące 

wynikiem niezawinionych działań ludzkich, a wyrządzające szkody np. szkody wyrządzone przez 

zwierzę bez winy właściciela. 

Przesłankami odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonego są: - zaistnienie szkody, - 

spowodowanie szkody przez fakt, z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowania, istnienie 

związku przyczynowego pomiędzy zaistniałą szkodą , a faktem który ją spowodował. 

Szkoda – straty materialne; 

Krzywda – cierpienia doznane z powodu naruszenia np. dobrego imienia 

Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność za : 

 czyny własne; 

 czyny osób trzecich, za które określona osoba ponosi odpowiedzialność, np. 

odpowiedzialność rodziców za czyny dzieci, odpowiedzialność przełożonego za 

podwładnego; 

Czyny niedozwolone dzielą się na: 
czyny własne,  

czyny osoby trzeciej,  

czyny funkcjonariusza publicznego,  

czyny wyrządzające krzywdy moralne,  

szkody wyrządzane przez siły przyrody i wywołane środkami komunikacji, wyrządzenie szkody 

przez zwierzęta i rzeczy. 

Oprócz czynów niedozwolonych źródłem powstania zobowiązania mogą być niektóre czyny 

dozwolone np. zapłata świadczeń za światło, gaz w zastępstwie lokatora nieobecnego w domu. 

Wielość wierzycieli i dłużników 
*regułą jest, że po stronie wierzyciela i dłużnika występuje jedna osoba / strona; może być jednak 

więcej wierzycieli lub dłużników po obu stronach - od chwili powstania zobowiązania lub już po 

jego powstaniu 

*podstawową regułą jest że zobowiązanie powinno podzielić się na tyle niezależnych od siebie 

części ilu jest wierzycieli lub dłużników (świadczenie musi być podzielne) 

*części , na które dzieli się całość są równe o ile strony nie umówiły się inaczej 

*gdy zobowiązanie dzieli się na części, każdy z wierzycieli może zadać od każdego z dłużników 

tylko części, jaka na jego przypada 

W wypadku gdy świadczenie jest niepodzielne: 

1) jeżeli jest kilku współdłużników to odpowiadają oni za wykonanie zobowiązania solidarnie 



(kodeks nie uznaje dłużników za solidarnych, jedynie ocenia ich obowiązki tak jak 

obowiązki dłużników solidarnych 

2) jeżeli jest kilku współwierzycieli to każdy z nich może żądać spełnienia całego świadczenia 

niepodzielnego 

-w razie sprzeciwu któregokolwiek z współwierzycieli dłużnik jest obowiązany świadczyć 

wszystkim łącznie albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 381 &1 i 2 k.c.) 

-wszystkie czynności podjęte przez jednego ze współwierzycieli, które mogą okazać się 

niekorzystne dla innych, nie mogą być podjęte bez zgody pozostałych 

Rozliczenia między współwierzycielami i współdłużnikami - roszczenia zwrotne // regresowe: 

-wierzyciel, który otrzymał świadczenie, jest odpowiedzialny wobec innych wierzycieli w 

częściach, jakie na nich przypadają - w braku innych wskazań w częściach równych (art. 383 w zw. 

z 378 k.c.) 

-dłużnik, który spełnił świadczenie może żądać od innych zwrotu wartości w częściach jaki na nich 

przypadają - w braku innych wskazań w częściach równych 

Zobowiązania solidarne 
-solidarność dłużników (bierna) - wierzyciel może żądać spełnienia w całości lub części 

świadczenia od wszystkich łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, zaspokojenie przez 

któregokolwiek zwalnia pozostałych (Art. 366 &1 KC) 

Solidarność wierzycieli (czynna) - dłużnik może spełnić świadczenie do rąk jednego z nich, przez 

co dług wygasa. Zobowiązanie jest solidarne gdy wynika to z ustawy lub czynności prawnej  

Wzajemna zależność dłużników solidarnych: 

- zwłoka wierzyciela względem jednego z dłużników jest zwłoką względem pozostałych 

- wyrok na korzyść jednego z dłużników zwalnia pozostałych o ile uwzględnia wspólne zarzuty 

Niezależność położenia dłużników solidarnych - przejawia się w przypadkach , w których chodzi o: 

1) zmiany zachodzące w stosunku między jednym dłużnikiem a wierzycielem 

2) zdarzenia dotyczące tylko jednego z dłużników dla niego korzystne 

3) działania i zaniechania jednego z dłużników, które pogarszają jego położenie 

-roszczenia regresowe między dłużnikami solidarnymi - jeżeli jeden jest niewypłacalny jego cześć 

rozkłada się 

 na pozostałych dłużników 

-przez zobowiązaniu z deliktu przy dłużnikach decydujące znaczenie co do proporcji uzyskuje 

stosunek osób 

 współodpowiedzialnych za szkodę 

-przy wierzycielach co do roszczeń regresowych decydujące znaczenie ma stosunek wewnętrzny; w 

razie 

 wątpliwości zaspokojenie w równych częściach 

-roszczenia regresowe mają charakter zwrotny i nie są nigdy solidarne.  

 

Zasady prawa zobowiązań: 

z. dobrej wiary art. 7 k.c. 

zasada swobody umów art. 353(1) k.c. 

z. walutowości 

z. nominalizmu 

 

ZASADA SWOBODY UMÓW: 

Swoboda umów – zasada prawa zobowiązań polegająca na przyznaniu podmiotom prawnym 

ogólnej możliwości zawierania i kształtowania treści umów w granicach zakreślonych przez 

prawo. Na swobodę umów składają się cztery elementy: 

1. swoboda w zawieraniu umowy  

2. swoboda w wyborze kontrahenta  

3. swoboda w kształtowaniu treści umowy  

4. swoboda w wyborze formy zawarcia umowy  



Zakres swobody umów wyznacza treść lub cel stosunku zobowiązaniowego, które nie mogą 

sprzeciwiać się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. 

Zasada swobody umów zapisana jest w art. 353¹ Kodeksu cywilnego. 

W szczególnych przypadkach zasada swobody umów może zostać wyłączona lub ograniczona 

przez ustawę z uwagi na wyższe racje prawem chronione. Administracyjny przymus zawierania 

umów przez przedsiębiorców z konsumentami funkcjonuje w prawie przewozowym, 

telekomunikacyjnym i energetycznym. 

Ustawodawca w celu ochrony pewności obrotu wprowadził pewne ograniczenia co do formy 

zawierania umów. Na przykład umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości 

powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej formy powoduje nieważność 

umowy. 

 

Bezpodstawne wzbogacenie – jedno ze źródeł odpowiedzialności cywilnej, obok klasycznej 

odpowiedzialności kontraktowej (z tytułu umowy lub podobnej czynności prawnej) lub deliktowej 

(z tytułu czynu niedozwolonego). 

Obecnie instytucję tę reguluje Kodeks cywilny w art. 405-414. 

Bezpodstawne wzbogacenie polega na osiągnięciu korzyści majątkowej bez podstawy prawnej 

kosztem innej osoby. Jest ono podstawą roszczenia majątkowego – bezpodstawnie wzbogacony jest 

obowiązany do wydania korzyści w naturze, a gdyby nie było to możliwe (np. gdy przedmiot 

wzbogacenia został zbyty, utracony lub uszkodzony) – do zwrotu jej wartości osobie, kosztem 

której korzyść została odniesiona (art. 405 k.c.). 

Obowiązek zwrotu korzyści nie zależy od tego, w jaki sposób nastąpiło wzbogacenie, w tym 

zwłaszcza nie ma znaczenia, czy do przesunięcia majątkowego doszło w wyniku działania bądź 

zaniechania wzbogaconego, zubożonego, czy osoby trzeciej. Nieistotny jest także element winy, 

woli czy choćby świadomości zmian dokonywanych w majątkach podmiotów dotkniętych 

bezpodstawnym wzbogaceniem. Prawo łączy bowiem powstanie roszczenia o zwrot 

bezpodstawnego wzbogacenia z przesłankami natury wyłącznie obiektywnej. Te (kumulatywne) 

przesłanki to wzbogacenie jednej osoby; równoczesne zubożenie innej; związek między 

wzbogaceniem a zubożeniem, przy czym nie jest to związek przyczynowy stanowiący przesłankę 

odpowiedzialności odszkodowawczej, a jest to swoiste sprzężone kauzalnie (przyczynowo) 

współwystępowanie zjawisk oraz brak podstawy prawnej wzbogacenia. 

Zwrot korzyści, jeśli to tylko możliwe, powinien nastąpić w naturze – tzn. wzbogacony powinien 

wydać zubożonemu to, co bez podstawy prawnej uzyskał, jak też pożytki naturalne i cywilne, jakie 

przyniósł mu przedmiot wzbogacenia. Tam, gdzie zwrot w naturze nie jest możliwy, wzbogacony 

ma przede wszystkim obowiązek wydania tzw. surogatów korzyści, czyli rzeczy i praw, jakie 

uzyskał w zamian za tę korzyść (art. 406 k.c.). Tam, gdzie nie ma surogatu, lecz mimo to istnieje 

stan wzbogacenia, na wzbogaconym ciąży obowiązek zwrotu wartości korzyści poprzez zapłatę 

określonej kwoty pieniężnej. 

Roszczenie o zwrot jest zawsze mierzone wartością mniejszą – zubożony nie może żądać więcej niż 

wynosi jego uszczerbek albo korzyść uzyskana przez wzbogaconego. Nie można jednak żądać 

zwrotu, gdy ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, 

chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją, powinien się liczyć z obowiązkiem zwrotu 

(art. 409 k.c.). Bezpodstawne wzbogacenie jakkolwiek nie wyklucza dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych (art. 414 k.c.) . 

Przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego 

(art. 410 §1 k.c.). Ze świadczeniem nienależnym mamy do czynienia, gdy ten, kto je spełnił, nie był 

w ogóle zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła 

lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca 



do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia (art. 410 §2 k.c.). 

 


