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Warunek 

 

Przez warunek rozumie się zastrzeżenie ważności czynności prawnej od zdarzenia przyszłego i 

niepewnego. 

 

 Rodzaje 

 

Wyróżniamy warunek:  

zawieszający czynność prawna ma wywołać skutki dopiero po jego wystąpieniu, np. jeżeli zaliczę 

egzamin z prawa rzymskiego, zostanę przyjęty na praktyki do kancelarii,  

rozwiązujący po jego wystąpieniu czynność ma nie wywołać skutków prawnych, np. jeżeli nie 

zdasz egzaminu z prawa karnego, rodzice nie pokryją czesnego za kolejny semestr studiów,  

dodatni (w jego wyniku ma nastąpić zmiana istniejącego stanu rzeczy, np. X otrzyma darowiznę, 

jeżeli przeznaczy ją na pokrycie kosztów studiów),  

ujemny (zakłada utrzymanie istniejącego stanu rzeczy, np. X otrzyma darowiznę, jeżeli pozostanie 

w kraju), potestatywny (zależy od woli strony),  

przypadkowy (zależy od określonego przypadku), mieszany (jedynie częściowo zależy od woli 

strony). 

 

Dla nas najistotniejsze są pierwsze dwa - zawieszający i rozwiązujący 

 

Ziszczenie się warunku nie ma mocy wstecznej, chyba że inaczej zastrzeżono. 

 

Warunkowo uprawniony może wykonywać wszelkie czynności, które zmierzają do zachowania 

jego prawa. 

 

Fikcja ziszczenia się warunku 

 

W sytuacji gdy strona, której zależy na nieziszczeniu się warunku, przeszkodzi w sposób sprzeczny 

z zasadami współżycia społecznego w ziszczeniu warunku, następują takie skutki, jakby się 

warunek ziścił. 

 

Fikcja nieziszczenia się warunku 

 

W sytuacji gdy strona, której zależy na ziszczeniu się warunku, doprowadzi – w sposób sprzeczny z 

zasadami współżycia społecznego – do ziszczenia się warunku, następują skutki takie, jakby 

warunek się nie ziścił. 

 

Warunek bezprawny 

 

Warunek niemożliwy oraz warunek przeciwny ustawie lub zasadom współżycia społecznego 

pociąga za sobą nieważność czynności prawnej, wtedy gdy jest zawieszający; natomiast uważa się, 

że nie został zastrzeżony, gdy jest rozwiązujący. 

 

Rozporządzenia sprzeczne z warunkiem 

 

Jeżeli czynność prawna obejmująca rozporządzenie prawem została dokonana pod warunkiem, 

późniejsze rozporządzenia tym prawem tracą moc z chwilą ziszczenia się warunku o tyle, o ile 

udaremniają lub ograniczają skutek ziszczenia się warunku. 

Gdy na podstawie takiego rozporządzenia osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od 
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obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały 

czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem.  

 

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:   

• przedstawicielstwo czynne – przedstawiciel składa oświadczenie woli w imieniu 

reprezentowanego;  

• przedstawicielstwo bierne – 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) pośrednika – 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 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25011013&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
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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:   

• jeżeli do dokonania czynności prawnej wymagana jest taka forma pod rygorem nieważności;  

• jeżeli forma taka jest wymagana dla danego rodzaju pełnomocnictwa.   

 

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:   
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• gdy umocowanie do jej dokonywania wynika z treści pełnomocnictwa;  

• gdy umocowanie takie wynika z ustawy;  

• gdy umocowanie takie wynika ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.  

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:   

• pełnomocnictwo ogólne;  

• pełnomocnictwo rodzajowe;  

• pełnomocnictwo 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”:   

• jeżeli zezwala mu na to treść pełnomocnictwa;  

• jeżeli ze względu na treść czynności 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. 
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Wygaśnięcie pełnomocnictwa:  

1) dokonanie czynności objętej pełnomocnictwem,  

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 pełnomocnika zdolności do czynności prawnych. 

 

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 
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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:   

w znaczeniu ściśle określonej daty, np. 26.03.1987 r.;  

w znaczeniu okresu, np. w ciągu roku;  

w znaczeniu zwrotu o ściśle ustalonym sensie, np. oświadczenie woli;  

w znaczeniu zastrzeżenia dodatkowego w czynności prawnej, np. skutek czynności prawnej 

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:   

termin początkowy – zawiesza powstanie skutków czynności prawnej do jego upływu;  

termin końcowy – powoduje ustanie skutków czynności prawnej po jego upływie.   

Zastrzeżenie terminu w czynności prawnej może nastąpić w dwojaki sposób:   

przez podanie konkretnej daty lub okresu;  

przez 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:   

termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, czyli o godzinie 24;  

jeżeli początkiem terminu jest określone zdarzenie, to przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się 

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

termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą 

lub datą odpowiada początkowemu terminowi;  

jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to 

pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca;  

 jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, 

miesiąc liczy się za dni 30 a rok za 365;  

jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od 

pracy, termin upływa dnia następnego. 

Sposoby obliczania terminów przykłady: 

termin 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: W poniedziałek 3 czerwca 2019 r. doszło do zdarzenia (np. doręczenia wezwania przez 

organ administracji) Termin 7-dniowy liczony od poniedziałku (3.06) upływa z końcem 

poniedziałku (10.06). Nie liczymy bowiem poniedziałku dnia 3 czerwca, w którym doszło do 

zdarzenia. 

 

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

końcem dnia 10 czerwca. Co oznacza, że czynności możemy dokonać do godziny 00:00 w 

poniedziałek 10 czerwca, a 11 czerwca będziemy już po terminie       

 

 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 sobotę albo niedzielę, czyli dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, 

płatności należałoby dokonać najpóźniej w pierwszym nie świątecznym dniu po takiej świątecznej 

kumulacji, czyli w poniedziałek, o ile niebyłby on dniem wolnym od pracy. 

 

 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 \zaprzestania dokonywania naruszeń prawa własności poprzez 
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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.  

 

Konsment - szczególne uprawnienia 

Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia 

przysługującego przeciwko konsumentowi. 

 

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

terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego 

względy słuszności. 

§ 2. 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. 

 

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. 

 

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. ". 

 

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 §2 art. 347 k.c.,  
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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 

Regulowne przy poszczególnych instytucjach prawa np. sprzedaży, kontraktacji 

art. 568 k.c. 

§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia 

wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest 

używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do 

roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. 

§ 2. 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. 

 

Art. 624 [Przedawnienie] 

§ 1. Wzajemne roszczenia producenta i kontraktującego przedawniają się z upływem lat dwóch od 

dnia spełnienia świadczenia przez producenta, a jeżeli świadczenie producenta nie zostało spełnione 

- od dnia, w którym powinno było być spełnione. 

§ 2. Jeżeli świadczenie producenta było spełniane częściami, przedawnienie biegnie od dnia, w 

którym zostało spełnione ostatnie świadczenie częściowe. 

 

Przedsiębiorca 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2018 r. Prawo przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna 

ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także 

wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

 

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych 

przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.  

Obejmuje ono w szczególności: 

1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa 

przedsiębiorstwa); 

2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz 

inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 

3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do 

korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 
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4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 

5) koncesje, licencje i zezwolenia; 

6) patenty i inne prawa własności przemysłowej; 

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 

8) tajemnice przedsiębiorstwa; 

9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład 

przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów 

szczególnych. 

 

Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania powinno być 

dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli w skład 

przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, do zawarcia umowy zbycia wymagana jest forma aktu 

notarialnego. 

Zbycie przedsiębiorstwa należącego do osoby wpisanej do rejestru powinno być wpisane do 

rejestru. 

Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub 

ustanowienia na nim użytkowania. 

 

[Gospodarstwo rolne] Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, 

budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić 

zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego. 

 

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 
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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 rzeczy – 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.  

 

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 
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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 
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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).  
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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;  
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 materialna i formalna kauzalność  umowy przenoszącej własność nieruchomości;  

 wymóg wpisu do księgi wieczystej   

 

Ochrona własności  
Kodeks cywilny przewiduje dwa roszczenia:  

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; 

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 
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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: 

I. nie można uzyskać zgody współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego 

zarządu albo 

II. 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. 

 

 


