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Wykłady dla studentów kierunku technik administracji 334306 

 

 

 Po co w ogóle powinniśmy poznać przepisy prawa cywilnego. 

Po pierwsze i najważniejsze dlatego, że nieznajomość prawa szkodzi (Ignorantia iuris nocet) 

 

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – paremia prawnicza wyrażająca jedną z podstawowych 

zasad prawa, wywodząca się z prawa rzymskiego. Zgodnie z nią nie można zasłaniać się nieznajomością normy 

prawnej. W praktyce wyraża się ona tym, że nikt nie może podnosić, iż zachował się niezgodnie z normą dlatego, że nie 

wiedział o jej istnieniu. Dla poprawnego stosowania tej zasady konieczne jest, aby wszystkie akty prawne były 

publikowane w sposób umożliwiający każdemu zapoznanie się z nimi (w Polsce jest to realizowane poprzez obowiązek 

publikacji powszechnie obowiązujących źródeł prawa w Dzienniku Ustaw, a pozostałych aktów w Monitorze Polskim). 

Skoro każdy z Państwa ma możliwość zapoznania się z aktami prawnymi to powinien jednocześnie stosować się do 

tych norm. W życiu polega to na tym, że jeżeli zawarliśmy umowę pożyczki i w ciągu 6 tygodni od chwili jej zawarcia 

nie wezwaliśmy dającego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki, to po upływie tego terminu roszczenie to 

przedawnia się. Nie ma przy tym znaczenia czy wiedzieliśmy o istnieniu tego przepisu. Lepiej to widać na przykładzie 

prawa wykroczeń albo prawa karnego. To, że nie wiemy, czy jakieś zachowanie jest przez ustawodawcę karane nie 

zwalnia nas od odpowiedzialności. 

 

Po drugie. Wszyscy jesteśmy podmiotami praw cywilnych. Zawieramy umowy cywilnoprawne wsiadając do tramwaju, 

czy kupując z rana chleb lub bułki. 

Po trzecie. Po zakończeniu zajęć i zdaniu egzaminu zewnętrznego uzyskają Państwo wykształcenie średnie techniczne i 

tytuł zawodowy „technik administracji. Jednym z elementów egzaminu jest test jednokrotnego wyboru, który swoim 

zakresem obejmuje między innymi pytania z zakresu prawa cywilnego. 

 

I. Pojęcie prawa cywilnego 

 

1. Ogólny zbiór norm prawnych, które obowiązują w państwie określa się mianem systemu prawa. Podzbiorami 

systemu prawa są gałęzie prawa. 

2. Wyróżniamy wśród gałęzi prawa: prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne, karne, finansowe, 

handlowe, rodzinne etc. Jest to podział według przedmiotu regulacji, przez który rozumie się stosunki 

społeczno-gospodarcze podlegające regulacji. Z tego punktu widzenia w skład prawa cywilnego wchodzą 

wszystkie te normy prawne, które regulują stosunki społeczno-gospodarcze o charakterze majątkowym (np. 

własność i inne prawa majątkowe) oraz stosunki o charakterze niemajątkowym (np. stosunki rodzinne, dobra 

osobiste, prawa autorskie) 

3. Według podziału metody regulacji prawnej wyróżniamy metodę cywilistyczną, karnistyczną i administracyjną; 

Metoda cywilistyczna  oparta jest na założeniu, że podmioty prawa są sobie równe; nie zachodzi pomiędzy 

nimi stosunek podporządkowania; działają na zasadzie autonomii (swobody) woli; kwestie sporne 

rozstrzygane są przez niezawisłe sądy. 

4. Mając na uwadze punkty 2 i 3 prawo należy stwierdzić, że prawo cywilne obejmuje normy prawne 

regulujące stosunki o charakterze majątkowym oraz niektóre stosunki prawne o charakterze osobistym 

między równorzędnymi podmiotami.  

5. Termin „prawo cywilne” wywodzi się z prawa rzymskiego i jest odpowiednikiem ius civile. Pojęcie „prawo 

cywilne” w znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół norm prawnych regulujących stosunki cywilne, czyli 

stosunki społeczne o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Stosunki majątkowe to stosunki 

własnościowe, powstałe na tle przynależności rzeczy i innych dóbr do danego przedmiotu, czyli dotyczące 

społecznego korzystania z tych dóbr, lecz również stosunki polegające na wymianie dóbr i usług. Stosunki 

majątkowe mają za przedmiot interes natury ekonomicznej. Stosunki niemajątkowe to takie, które nie mają 

bezpośrednio wartości ekonomicznej. W prawie cywilnym dominują stosunki majątkowe.  

6. Prawo cywilne w znaczeniu podmiotowym to uprawnienie lub zespół uprawnień, wynikających z określonego 

stosunku prawnego, a przysługujący podmiotowi prawa na podstawie prawa w znaczeniu przedmiotowym 

7. Normy prawa cywilnego tym różnią się od innych norm prawnych, że regulują stosunki między 

autonomicznymi pomiotami. Oznacza to, że nie występuje charakterystyczny dla prawa publicznego stosunek 

podporządkowania innemu podmiotowi. Ze stosunków cywilnych wynika charakterystyczna autonomiczność 

podmiotów, która oznacza, że samodzielnie kształtują relacje między sobą. Na przykład: umowa najmu – 

prawo cywilne, ponieważ dotyczy spraw majątkowych a podmioty są wobec siebie równorzędne. Dla 

odróżnienia – decyzja naczelnika US – ma charakter majątkowy, ale brak równorzędności podmiotów z uwagi 

na uprawnienia władcze naczelnika wobec podatnika. 

8. Prawo cywilne odgrywa dużą rolę w życiu społecznym, a przede wszystkim w gospodarce. Wynika to z 

zakresu zagadnień objętych normami tego prawa. Normy prawa cywilnego odnoszą się do własności, 
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zobowiązań (umów), stosunków rodzinnych. 

9. Systematyka prawa cywilnego to charakterystyka jego poszczególnych części (działów).  

10. Prawo cywilne dzieli się na działy: 

a) część ogólna: zalicza się do niej normy prawa cywilnego, które regulują zagadnienia wspólne dla wszystkich 

działów, definicje pojęć, a także założenia wspólne dla przepisów prawa cywilnegoi niektórych innych gałęzi prawa 

(np. prawa pracy). Określają podmioty prawa cywilnego i upływ czasu; 

b) prawo rzeczowe – zawiera normy prawne, które odnoszą się do prawnych form korzystania z rzeczy, w tym przede 

wszystkim prawo własności; 

c) prawo zobowiązań reguluje stosunki prawne między wierzycielem a dłużnikiem. Ich podstawowym źródłem są 

umowy pomiędzy podmiotami; 

d) prawo spadkowe reguluje przejście majątkowych praw i obowiązków osób zmarłych na inne osoby; 

f) prawo rodzinne, które uregulowane jest Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym. W skład tego prawa wchodzą normy, 

które regulują stosunki prawne wynikające z małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa, opieki i kurateli; 

g) prawa własności intelektualnej, które obejmują wytwory działalności naukowej, literackiej i artystycznej, a także 

wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe oraz zasady podejmowania działalności konkurencyjnej 

h) papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, akcje na okaziciela, bony skarbowe, dowody składowe, 

konosamenty). Papier wartościowy jest dokumentem stwierdzającym istnienie wierzytelności. Przeniesienie 

wierzytelności następuje przez przeniesienie własności dokumentu i jego wydanie. 

 

II Źródła prawa cywilnego 

 

Źródła prawa to fakty uznawane w danym systemie prawnym za fakty prawotwórcze, a ich wytworem są generalne i 

abstrakcyjne normy prawne, wskazujące, kto, w jakich okolicznościach, jak ma postąpić.  

 

Obecnie do źródeł prawa należą: 

 

1. akty prawa stanowionego – przez właściwy organ prawotwórczy, w granicach kompetencji tego organu, na 

podstawie procedury określonej w konstytucji lub ustawie zwykłej. Wymienić tu można Konstytucję, ustawy 

zwykłe, umowy międzynarodowe, normy prawne o charakterze wykonawczym – podustawowe, tj. 

rozporządzenia oraz powszechnie obowiązujące normy prawa miejscowego; 

Do źródeł prawa cywilnego zalicza się takie akty normatywne, które wyznaczają normy cywilnoprawne. 

Najważniejszym aktem prawnym jest ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dopuszczalne jest stosowanie 

skrótu „k.c.”, w języku prawniczym „kc”), mający formalnie rangę ustawy zwykłej.  

Ustawa ta dzieli się na 4 księgi zatytułowane: część ogólna, własność i inne prawa rzeczowe; zobowiązania; spadki. 

Inne ustawy, które zawierają normy prawa cywilnego to: - z zakresu prawa materialnego: ustawa o księgach 

wieczystych i hipotece, kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo prywatne międzynarodowe, pewne normy prawa 

cywilnego zawarte są w ustawie o własności lokali, gospodarce nieruchomościami, ustawie o nabywaniu przez 

cudzoziemców nieruchomości, ustawie prawo o aktach stanu cywilnego; z zakresu prawa procesowego to: Kodeks 

postępowania cywilnego, ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, o dochodzeniu roszczeń w 

postępowaniu grupowym 

 

2. Prawo zwyczajowe; 

Przez zwyczaje rozumie się praktykę postępowania rozpowszechnioną w danym czasie, w danym środowisku i w 

danych stosunkach społecznych. Zwyczaje, jako źródła prawa, odgrywają znaczącą rolę w stosunkach handlowych, a 

szczególnie w prawie cywilnym prywatnym. Doniosłość prawną mają tylko zwyczaje ustalone w danych stosunkach, 

znane podmiotom prawa i niesprzeczne z zasadami współżycia społecznego ani z bezwzględnie obowiązującymi 

normami prawa. Na przykład zakup towaru na lokalnym rynku może nastąpić przez uścisk dłoni. Odwołanie się do 

zwyczaju np. art. 5 k.c. art. 56 k.c. art. 384 § 2 k.c. 

 

3. Orzecznictwo sądowe i doktryna prawna; 

 

Orzecznictwo sądowe nie ma charakteru źródła prawa, służy jedynie do interpretacji i wyjaśniania aktów prawnych. Z 

zasady demokratycznego państwa prawa i trójpodziału władz jest wykluczone przejmowanie przez sądy roli 

prawotwórczej, ale orzecznictwo przez swą działalność interpretacyjną, a zwłaszcza inferencyjną (wnioskowanie z 

norm o normach) oraz przez uznawanie zwyczajów, wpływa na konkretyzację treści norm prawnych (pośrednie źródło 

prawa).  

Orzecznictwo sądowe jest publikowane przede wszystkim w dwóch periodykach:  w zbiorze urzędowym, noszącym 

tytuł „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” (OSN lub OSNC);  w organie PAN: „Orzecznictwo Sądów Polskich” (OSP), 

publikowane najczęściej z glosami. Do opracowań o charakterze ogólnym należą:   

− systemy prawa cywilnego;  
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− komentarze do kodeksów; 

 

Normy pozaprawne. 

 

Przy budowie norm prawotwórczych (przepisów prawa) ustawodawca posługuje się często zwrotami niedookreślonymi 

jak na przykład:  

a) zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c., art. 56 k.c.); 

b) społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa (art. 5, 140, 354 k.c.); 

c) drobne bieżące sprawy życia codziennego (art. 14 § 2 k.c.); 

d) rażące pokrzywdzenie (art. 14 § 2 k.c.); 

e) ważne powody (art. 209 k.c., art. 730 k.c.); 

f) należyty nadzór (art. 439 k.c.). 

Jeżeli norma zawiera taki zwrot niedookreślony organ stosujący prawo (Sąd) ma pewien luz decyzyjny. Nie może 

jednak orzekać dowolnie, tylko odnieść się do pewnego katalogu norm pozaprawnych (np. moralnych, obyczajowych, 

społecznych, technicznych). W orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego wskazuje się, iż powołując 

się na zwroty niedookreślone należy przytoczyć (dookreślić) normy pozaprawne, na które się powołujemy, tj. 

konkretną. 

 

Zasady prawa cywilnego (przykładowe) to podstawowe idee, na których opierają się wszystkie stosunki prawa 

cywilnego. 

a) zasada ochrony własności – każdy podmiot, któremu przysługuje prawo własności może oczekiwać ochrony 

własności przez państwo; 

b) zasada równorzędności (równości) stron – pozycja żadnego z podmiotów stosunku cywilnoprawnego nie może być 

uprzywilejowana, nawet wówczas gdy pozycja ekonomiczna czy społeczna tego podmiotu jest dużo korzystniejsza niż 

pozostałych. Nie może między nimi zachodzić relacja podporządkowania (podległości); 

c) zasada autonomii woli stron – obowiązuje w przypadku czynności jednostronnych, dwustronnych i wielostronnych. 

Treść stosunku prawnego, który jest zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego  zależy jedynie od woli 

stron. W przypadku umów zawieranych przez dwie lub więcej osób zasada autonomii stron określana jest jako zasada 

swobody umów (art. 353 k.c.); 

d) zasada ochrony osoby ludzkiej – każdy człowiek mma zdolność prawną i zagwarantowane swobodne korzystanie ze 

swoich dóbr osobistych 

e) zasada odpowiedzialności za długi – dłużnik odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem 

f) zasada odpowiedzialności za szkodę – każdy, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę ma obowiązek jej 

naprawienia; 

g) zasada ochrony dobrej wiary – jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne czynności od dobrej lub złej wiary 

domniemywa się istnienie dobrej wiary. 

 

Norma prawna a przepis prawny: 

 

Przepis prawny to określona jednostka redakcyjna tekstu prawnego np. artykuł, paragraf, ustęp. 

Norma prawna to generalna i abstrakcyjna reguła postępowania, która określa adresata, ustala sposób jego zachowania 

oraz wyznacza konsekwencje prawne naruszenia dyspozycji normy. 

 

Normy zawarte są w przepisach, a przepisy możemy określić jako swoiste opakowanie dla norm. Przepis prawny może 

pokrywać się z normą prawną, może zawierać tylko pewne jej człony albo nawet obejmować kilka norm prawnych.  

 

Sankcja cywilistyczna w przypadku stosowania przepisów prawa cywilnego wygląda następująco:  

 

 nieważność czynności prawnej – polega na stwierdzeniu, że czynność nie wywołuje skutków prawnych, a tym 

samym nie rodzi praw podmiotowych, korzystających normalnie z ochrony państwa, np. obligatoryjna forma aktu 

notarialnego przy sprzedaży nieruchomości;  

 egzekucyjna – przymusowe egzekwowanie zachowania, do jakiego strona wcześniej się zobowiązała; zaniechanie 

naruszeń, ewentualnie przywrócenie stanu poprzedniego.  

 

Typy norm prawnych:  

 bezwzględnie obowiązujące (niepodważalne) – dyspozycje tych norm nie mogą być wolą stron ani wyłączone, ani 

ograniczone; np. art. 119 k.c. Czynność sprzeczna z tą normą jest bezwzględnie nieważna (art. 58 kc) 

 względnie obowiązujące (dyspozytywne, uzupełniające) – stosuje się, gdy strony nie uregulowały danego stosunku 

prawnego w sposób odmienny, tak więc albo niczego nie postanowiły, albo wprawdzie dany stosunek prawny 

uregulowały, ale w sposób niekompletny; np. art. 454 k.c. 
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 przepisy semiimperatywne – mają pośredni charakter, ich zastosowanie może być wyłączone wolą stron tylko w 

wypadku przyjęcia uregulowania umownego, korzystniejszego dla strony wskazanej w tych przepisach, tj. umowa 

może przewwidywać warunki korzystniejsze dla osoby uprawnionej niż wynikające z normy semiimperatywnej, ale nie 

może ich pogarszać (art. 58 k.c.). 

Rodzaje przepisów: 

definicje legalne – określają w sposób wiążący znaczenie słów i zwrotów w danym akcie prawnym (np. 45 k.c., 46 k.c., 

47 k.c., 51 k.c., 53-54 k.c.). Mają zapobiec nadawaniu różnych znaczeń tym samym słowom lub zwrotom użytym w 

akcie prawnym. 

Przepisy odsyłające – mają na celu unikanie powtórzeń. Przepis do którego odsyłają może być stosowany wprost (czyli 

bez zmian – używa się zwrotu „stosuje się” np. art. 142 § 2 k.c.) albo odpowiednio (z pewnymi zmianami – „stosuje się 

odpowiednio” art. 92 § 2 k.c.). 

Klauzule generalne – to takie przepisy prawa, które nie zawierają dokładnych kryteriów oceny danego zdarzenia 

prawnego, lecz nakazują stosować do niego normy pozaprawne (art. 5 k.c.) 

Przpisy wprowadzające – wprowadzają, dostosowawcze – nowelizują stare przepisy i dostosowują je do nowego 

porządku prawnego 

Przepisy przejściowe – regulują zakres zastosowania nowych przepisów 

Przepisy kolizyjne – mają na celu wykazanie systemu prawnego, który ma być zastosowany w danym stosunku 

prawnym 

 

Obowiązywanie norm: 

Norma prawa obowiązuje wtedy gdy została ustanowiona przez organ, któremu przysługuje kompetencja 

prawotwórcza, ustanowiono ją we właściwym trybie i we właściwej formie, weszła w życie, nie została uchylona i nie 

jest niezgodna z normą wyższej rangi 

 

1. norma obowiązuje w przestrzeni 

 

Zasięg obowiązywania przepisów prawa cywilnego w przestrzeni jest stosowany na terytorium państwa polskiego oraz 

ze względu na ratyfikowane umowy międzynarodowe i w aktach normatywnych organizacji międzynarodowych – poza 

granicami.  

 

2. norma obowiązuje co do osób 

art. 1 k.c. normy prawa cywilnego stosuje się do osób fizycznych i prawnych. Stosuje się je również do osób 

zagranicznych, jeżeli wchodzą one w określone stosunki prawne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

 

3. norma obowiązuje w czasie 

 

Norma prawna zaczyna obowiązywać (zaczyna być stosowana) z chwilą wejścia w życie. Z reguły jest to moment 

ogłoszenia w Dzienniku ustaw (ustawy rozporządzenia) lub Monitorze Polskim (uchwały i zarządzenia naczelnych 

organów państwa) lub innym dzienniku wojewódzkim (zarządzenia wojewody). 

W przypadku publikacji w Dzienniku ustaw – ogłoszenie jest warunkiem wejścia w życie normy. Przy innych 

publikatorach ogłoszenie nie jest warunkiem jej wejścia w życie. 

Zasadą jest, że akty prawne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Ustawodawca może przewidzieć inny termin. Okres pomiędzy ogłoszeniem, a wejściem w życie określa się mianem 

vacatio legis. 

 

Norma przestaje obowiązywać, jeżeli upłyną czas na jaki została ustanowiona, jeżeli została uchylona lub przez 

desuetudo, czyli niewykonwanie (dawniej – zakaz wstępu na peron bez biletu). 

 

Zasady stosowanie prawa cywilnego 

 

Stosowanie prawa cywilnego polega na rozstrzyganiu spraw cywilnych ze skutkiem dla stron. Wykonują je sądy Dzieli 

się na 3 etapy 1. ustalenie stanu faktycznego (pewnej sytuacji) 2. wyszukanie odpowiedniej normy; 3. określenie 

konsekwencji prawnych – rozstrzygnięcie sprawy. 

 

Dowód – środek dowodowy (dokument, przedmiot, zeznania świadka, opinia biegłego, zeznania stron, badanie krwii 

etc.), który umożliwia wykazanie prawdziwości twierdzenia (istnienia) o jakimś fakcie. 

 

Rozkład ciężaru dowodu – art. 6 k.c. - spoczywa na tym, kto wywodzi z niego skutki prawne, czyli na tym kto twierdzi. 

Wyjątki: domniemania faktyczne i prawne. 

Domniemania faktyczne: - art. 231 k.p.c. 



Opracował: Konrad Pyła  

5 

 

Domniemania prawne – art. 234 k.p.c. Dzielimy na wzruszalne (może być obalone przeciwdowodem np. art. 62 § 2 

k.r.io.  Wzruszenie art. 62 i 66 krio) i niewzruszalne (nie może być obalone przeciwdowodem (art. 3 u.k.w.ih.) prawo 

jawne wpisane do księgi wieczystej jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym (art. 1028 k.c.). 

 

Domniemanie co do faktu: art. 9 k.c., domniemanie co do prawa art. 197 k.c., domniemanie co do stanu psychicznego 

art. 7 k.c. Czasem domniemanie wprowadzone jest przez użycie zwrotu „chyba że” (art. 471 k.c.) - domniemanie 

odpowiedzialności kontraktowej dłużnika. 

 

Wykładnia językowa, systemowa i funkcjonalna – nie muszą się Państwo tego uczyc ale warto wiedzieć, gdyż to reguły 

według przeprowadza się ustalenia znaczenia normy prawnej, tzw. interpretacja prawa. 

 

III Osoby fizyczne: 

 

Wprowadzenie. 

Każdy stosunek cywilny składa się z trzech elementów podmiotu, przedmiotu i treści. Źródłem stosunku cywilnego jest 

zdarzenie prawne. 

 

Zdarzenie prawne to taki stan faktyczny, z którym norma prawa cywilnego wiąże określone skutki prawne. 

 

Podmiotami stosunków cywilnych są osoby fizyczne, osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne (art. 33 k.c.). 

 

Przedmiotem stosunku cywilnoprawnego jest zachowanie się jego podmiotów, a jeżeli dotyczy ono określonego dobra 

materialnego lub niematerialnego – to również to dobro. 

 

Przez treść stosunku cywilnego rozumie się prawa i obowiązki stron tego stosunku. 

 

Osoby fizyczne: 

 

Określenie „osoba fizyczna” odnosi się do człowieka jako uczestnika stosunków cywilnoprawnych. Polskie prawo 

cywilne uznaje każdego człowieka za podmiot praw i obowiązków. Podmiotem prawa (osobą fizyczną) jest każdy 

człowiek bez względu na: wiek, rasę, narodowość, wykształcenie czy pochodzenie. Art. 8 §1 k.c. przyznaje każdemu 

człowiekowi od chwili urodzenia zdolność prawną. Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną. Art. 8 §1 

Kodeksu cywilnego  

Chwila urodzenia człowieka została określona jako chwila odłączenia od ciała matki. Dziecko, aby nabyło zdolność 

prawną, musi urodzić się żywe. Art. 9 wprowadza tu domniemanie obalane, że dziecko przyszło na świat żywe. 

Oznacza to, że kto twierdzi inaczej, musi to udowodnić. W razie urodzenia się dziecka domniemywa się, że przyszło 

ono na świat żywe. Art. 8 §1 Kodeksu cywilnego  

W prawie cywilnym rozstrzygnięty jest również spór o płód i jego status w prawie. Nasciturus to nienarodzony jeszcze 

płód, znajdujący się w łonie matki. Na gruncie prawa polskiego nasciturus ma zdolność prawną pod warunkiem 

rozwiązującym, którym jest urodzenie się dziecka martwego. Mimo to wiele przepisów chroni dziecko nienarodzone, 

tzn. może ono być spadkobiercą (art. 972 k.c.) czy też ustalenie ojcostwa takiego dziecka może nastąpić tylko w wyniku 

uznania (art. 75 krio). Istotę ludzką od innych istot żywych odróżnia jej swoisty (człowieczy) genotyp (dziecko kobiety 

i mężczyzny). Dla uznania człowieczeństwa nieważny jest stan umysłu, zdrowia – ważne jest, by dziecko urodziło się 

żywe. Jeśli noworodek wykazuje jakiekolwiek przejawy życia, uznaje się, że urodził się żywy. Inaczej jest w 

przypadku, tzw. martwego urodzenia – dziecko nie uzyskuje zdolności prawnej i nie może nabyć żadnych praw. 

Dowodem urodzenia jest akt urodzenia sporządzony przez urząd stanu cywilnego (art. 40 PrASC). 

 

Cechami indywidualizującymi osobę fizyczną są jej imię i nazwisko 

Dziecko co do którego zachodzi domniemanie, że pochodzi od męża matki nosi nazwisko męża (art. 62 § 2 k.c.). Jeżeli 

matka zachowała swoje dotychczasowe nazwisko lub dodała do niego nazwisko męża, dzicko nosi nazwisko męża, 

chyba że małżonkowie przy zawarciu małżeństwa oświadczyli, iż dziecko zrodzone z tego małżeństwa nosić będzie 

nazwisko żony. Jeżeli rodzice zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko 13 roku życia, do zminy nazwiska 

dziecka potrzebna jest zgoda dziecka.  

Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecko nosi nazwisko ojca, chyba że chyba że ojciec za zgodą osób, 

których zgoda jest potrzeba do ważności uznania, złożył przy uznaniu oświadczenie , że nosić ono będzie nazwisko 

matki (dziecko 13 lat – zgoda dziecka).  

Sąd w wyroku ustalającym ojcostwo albo sąd opiekuńczy:  

Sprawy o ustalenie ojcostwa objęte są postępowaniem odrębnym w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi 

(art. 453-458 k.p.c.). Sprawy o ustalenie ojcostwa pozamałżeńskiego należą do właściwości rzeczowej sądów 

rejonowych (art. 17 pkt 1 k.p.c.). Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia można wytoczyć według 
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miejsca zamieszkania osoby uprawnionej czyli dziecka (art. 32 k.p.c.). Pełnomocnikiem, poza adwokatem oraz radcą 

prawnym mogą być rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku 

przysposobienia (art. 87 par. 1 k.p.c.). Skutki cywilne wyroku ustalającego ojcostwo dziecka cofają się do daty jego 

poczęcia. Jeżeli rodzice małoletniego dziecka są nieznani nazwisko nadaje dziecku sąd opiekuńczy. 

Jeżeli matka małoletniego zawarła małżeństwo z mężczyzną, który niejest ojcem dziecka, małżonkowie mogą złożyć 

przed kierownikiem USC oświadczenie, że dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Nadanie dziecku nazwiska 

męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie 

sądowego ustalenia ojcostwa (art. 90 kro). 

Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego. Przysposobienie przez małżonków albo jeden przysposabia 

dziecko drugiego – nazwisko jakie nosiłby dzieci zrodzone w małżeństwie.  

Na żądanie przysposabiającego i za zgodą przysposobionego – nazwisko złożone. W razie nazwiska złożonego o 

członach nazwiska rozstrzyga sąd opiekuńczy. Zasad tych nie stosuje się w razie sporządzenia nowego aktu urodzenia z 

wpisaniem przysposabiających jako rodziców. 

Na wniosek przysposabiającego sąd opiekuńczy może orzec o zmianie imienia i nazwiska przysposobianego 

Małżeństwo – brak oświadczeń – małżonkowie zachowują swoje nazwiska. Dziecko – imię nadają osoby sprawujące 

władzę rodzicielską, w razie braku oświadczeń przy sporządzaniu aktu USC w braku oświadczeń tych osób, imię 

powszechnie używane w kraju wpisuje kierownik USC (art. 50 USC). W ciągu 6 miesięcy od urodzenia rodzice mogą 

złożyć pisemne oświadczenie o zmianie imienia dziecka. O zmianie wpisuje się wzmiankę (art. 51 USC). 

Akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców – sorządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego. Nazwiska i 

imiona mogą być zmieniane w trybie dministracyjnym. 

 

Miejsce zamieszkania 

Miejscowość w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć jedno miejsce zamieszkania. Musi 

wystąpić zobiektyzowana podstawa, do przyjęcia, że ogniskują się życiowe interesy takiej osoby, że tam znajduje się 

główny ośrodek jej życiowej działalności. 

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejscowość w której zamieszkują jej rodzice. Osoby ubezwłasnowolnionej – 

miejsce zamieszkania opiekuna. 

Stan cywilny stwierdza się na podstawie akt stanu cywilnego. 

Stan osobisty wiek, płeć, stan zdrowia cywilnego. 

Dobra osobiste (k. 92-100) 

 

Byt osoby fizycznej ustaje z chwilą jej śmierci. 

Śmierć to utrata czynności życiowych (mózgu, pnia mózgu) i z tym momentem wygasają prawa osoby i obowiązki 

niemajątkowe, prawa zaś i obowiązki majątkowe – z pewnymi wyjątkami – przechodzą na jej spadkobierców.  

Uznanie za zmarłego łączy się z faktem zaginięcia osoby fizycznej. Zaginionym jest ten, o którym nie wiadomo, czy 

żyje, czy zmarł. Zaginięcie nie musi być stwierdzone przez specjalne orzeczenie. Pozostaje do rozstrzygnięcia 

domniemanie chwili śmierci. Przesłanki uznania za zmarłego: − fakt zaginięcia osoby, która ma być uznana za zmarłą; 

− upływ odpowiedniego czasu. Zaginięcie  − zwykłe – nie ma okoliczności, które uprawdopodobniają śmierć; − 

kwalifikowane – są okoliczności uprawdopodobniające śmierć. .  

 

Uznanie za zmarłego to instytucja prawna stosowana w przypadku zaginięcia osoby fizycznej i polegająca na 

sądowym uznaniu śmierci danej osoby po upływie określonego czasu. Przesłanki uznania za zmarłego zostały 

uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej 

„Kodeks cywilny”). Natomiast przepisy proceduralne, dotyczące postępowania o uznanie za zmarłego znajdują się w 

ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.). 

Na wstępie należy wskazać, że najważniejszą przesłanką uznania za zmarłego jest zaginięcie osoby, które trwa przez 

określony w Kodeksie cywilnym czas. Przez zaginięcie należy rozumieć sytuację, w której nie jest pewne, czy osoba 

zaginiona żyje, czy też zmarła. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zaginiony może zostać uznany za zmarłego, 

jeżeli upłynęło dziesięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył. 

Oznacza to, że upływ czasu wymagany do uznania danej osoby za zmarłą wynosi z zasady dziesięć lat od końca roku, 

w którym osoba ta zaginęła. 

Przykład: 

Andrzej Z. zaginął 12 marca 2005 roku. A więc ostatnia wiadomość o tym że żyje miała miejsce w 2005 roku. 

Uznanie go za zmarłego może więc nastąpić 10 lat po końcu 2005 roku, czyli 1 stycznia 2016. 

 

Od powyższej zasady występują jednak wyjątki. Po pierwsze, jeżeli w chwili uznania za zmarłego zaginiony 

ukończyłby lat siedemdziesiąt, do uznania za zmarłego wystarcza upływ pięciu lat (np. kiedy zaginęła osoba mająca 

sześćdziesiąt pięć lat).  

Przykład: 

Andrzej Z. zaginął 12 marca 2005 roku, mając wówczas 68 lat. Może on w takiej sytuacji zostać uznanym za 
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zmarłego po upływie 5 lat od końca 2005 roku, ponieważ miałby wówczas ukończone 70 lat.  

 

Po drugie, uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym osoba zaginiona 

ukończyłaby dwadzieścia trzy lata, co w praktyce może przedłużyć dziesięcioletni okres wymagany do uznania danej 

osoby za zmarłą. 

Odmienne, krótsze terminy dopuszczalności uznania za zmarłego zostały przewidziane w przypadku osób, które 

zaginęły w katastrofach lotniczych, morskich lub innych okolicznościach w związku z bezpośrednim 

niebezpieczeństwem dla życia (np. pożar czy trzęsienie ziemi). Osoba, która zaginęła w czasie podróży powietrznej 

lub morskiej w związku z katastrofą statku, okrętu lub innym szczególnym zdarzeniem, może być uznana za zmarłą 

już po upływie sześciu miesięcy od dnia katastrofy lub wystąpienia innego szczególnego zdarzenia. Jeżeli natomiast 

nie można stwierdzić wystąpienia katastrofy (np. statek zaginął), osoba zaginiona może zostać uznana za zmarłą z 

upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeśli takiego portu 

przeznaczenia nie było, z upływem dwóch lat od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość. W wypadku 

zaginięcia osoby w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia w przypadkach wcześniej 

nieprzewidzianych (np. lawina górska), może ona zostać uznana za zmarłą po upływie roku od dnia, w którym 

niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać.  

Warunkiem uznania osoby za zmarłą jest przeprowadzenie postępowania sądowego oraz wydanie przez właściwy 

sąd postanowienia o uznaniu danej osoby za zmarłą. W sprawach o uznanie za zmarłego z reguły właściwy jest sąd 

rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego 

pobytu. Jeżeli natomiast nie można ustalić miejsca zamieszkania i pobytu osoby zaginionej, wyjątkowo właściwy 

będzie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. 

Z wnioskiem o uznanie określonej osoby za zmarłą może wystąpić każdy zainteresowany (np. małżonek czy 

spadkobierca), a sam wniosek powinien zawierać w szczególności imię, nazwisko i wiek zaginionego, imiona jego 

rodziców oraz nazwisko rodowe matki, a także informacje o jego ostatnim miejscu zamieszkania i pobytu. Zgodnie z 

ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 

594, ze zm.), koszt wniosku o uznanie za zmarłego wynosi 40 złotych.  

Warto również wskazać, że wniosek o uznanie za zmarłego można zgłosić nie wcześniej niż na rok przed końcem 

terminu, po upływie którego zaginiony może być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za zmarłego może nastąpić 

po upływie roku lub krótszego niż rok terminu od zdarzenia, które uzasadnia prawdopodobieństwo śmierci zaginionego 

(np. w przypadku katastrofy lotniczej lub morskiej), wniosek o uznanie za zmarłego zgłosić można dopiero po upływie 

tego terminu.   

Sąd uznaje daną osobę za zmarłą poprzez wydanie postanowienia o uznaniu za zmarłego. W postanowieniu tym sąd 

oznacza chwilę domniemanej śmierci zaginionego, która jest najbardziej prawdopodobna. W przypadku braku 

danych, za chwilę domniemanej śmierci oznacza się pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego 

stało się możliwe. Na podstawie postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego, urząd stanu cywilnego sporządza akt 

zgonu zaginionej osoby. 

Przykład: 

Andrzej Z. zaginął 12 marca 2005. Bieg terminu rozpoczął się z upływem końca 2005 roku. Uznanie go za zmarłego 

(na zasadach ogólnych) będzie możliwe z dniem 1 stycznia 2016. Natomiast chwila śmierci zostanie ustalona na 

dzień 31 grudnia 2005, godzina 24:00. 

 

Z postanowieniem o uznaniu za zmarłego wiąże się domniemanie, że osoba wskazana w postanowieniu zmarła w chwili 

oznaczonej w tym postanowieniu. Domniemanie takie może zostać obalone przez wykazanie, że osoba uznana za 

zmarłą jednak żyje lub że zmarła w innej chwili, niż chwila wskazana w postanowieniu.  

Podsumowując, uznanie za zmarłego jest instytucją mającą szczególne znaczenie na gruncie prawa spadkowego i 

rodzinnego, która pozwala zlikwidować stan niepewności związany z zaginięciem osoby. Dopiero po uznaniu osoby 

zaginionej za zmarłą i wydaniu aktu zgonu przez urząd stanu cywilnego, możliwe jest np. przeprowadzenie 

postępowania spadkowego i uregulowanie wszystkich spraw niezakończonych przez tę osobę. 

  

Ustalenie chwili śmierci polega na ustaleniu chwili najbardziej prawdopodobnej i będzie to pierwszy dzień terminu, 

który musi upłynąć, żeby móc uznać kogoś za zmarłego. Skutki prawne uznania za zmarłego: − wygasa małżeństwo; − 

prawa materialne podlegają dziedziczeniu; − prawa niematerialne wygasają.  

 

Osoba prawna 

Kolejnym podmiotem prawa cywilnego jest osoba prawna. To jednostka organizacyjna, która została przez normę 

prawną wyposażona w zdolność prawną, która zatem może być podmiotem stosunków cywilnoprawnych. Jest nią twór 

społeczny, prezentujący się w postaci zorganizowanej formy działalności ludzkiej, czyli realnego zjawiska. W 

zależności od tego, w jakim zakresie państwo zastrzega sobie wpływ na powstanie osoby prawnej, wyróżnia się: 

  system aktów organów państwa – osoba prawna powstaje z inicjatywy organu państwa, jego akt jest niezbędną 

przesłanką jej powstania; może nim być akt normatywny (ustawa lub rozporządzenie);  
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 system koncesyjny – organizacja społeczna powstaje z inicjatywy tzw. założycieli, którymi – zależnie od typu osoby 

prawnej – mogą być osoby fizyczne lub prawne, ale ponadto potrzebne jest jeszcze zezwolenie właściwego organu 

państwa (koncesja);  

 system normatywny – akt normatywny określa w sposób generalny dla danego typu osoby prawnej przesłanki, od 

których spełnienia zależy powstanie konkretnej jednostki; państwo zastrzega sobie kontrolę nad tym, czy zachowane 

zostały wszystkie, przewidziane prawem, wymagania i uzależnia nabycie osobowości prawnej od wpisania danej 

organizacji do odpowiedniego rejestru (przy powstaniu spółek akcyjnych i z o.o.). Warunkiem istnienia osoby prawnej 

jest wpis do rejestru. Wpis do rejestru pozwala kontrolować, czy nowa osoba prawna powstała zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Z chwilą wpisania osoba prawna uzyskuje osobowość prawną. Zakres jej jest węższy niż 

zdolności osób fizycznych, ale mogą one uzyskiwać wszelkie prawa i być obciążane wszelkimi zobowiązaniami. 

Polskie prawo stoi na stanowisku teorii organów osoby prawnej. Działania organów traktuje się jako działania samej 

osoby prawnej. Najbardziej rozpowszechniony jest system organizacyjny, na który składają się trzy organy: stanowiący, 

kontrolny oraz organ zarządzający. Przedstawiciel osoby prawnej to najczęściej pełnomocnik. Jest samodzielnym 

podmiotem prawnym, niezależnym od podmiotowości osoby prawnej. Działa na podstawie umocowania, wynikającego 

z pełnomocnictwa i nie jest on konieczny w obrocie cywilnoprawnym.  
 
Obok osób fizycznych i osób prawnych podmiotami prawa cywilnego są tzw. ułomne osoby prawne. To jednostki 

organizacyjne lub twory społeczne, które w myśl art. 33 k.c. nie mają osobowości prawnej, ale nabywają prawa i 

zaciągają zobowiązania –  są więc traktowane w obrocie tak, jakby były osobami prawnymi, z tym zastrzeżeniem, że 

stają się one nosicielami praw i obowiązków nie w pełni, lecz w ograniczonym zakresie (np. spółka komandytowa).  

 

Istotą osoby prawnej jest to, iż jako jednostka organizacyjna (spółka, partia polityczna, fundacja itd.) jest wyposażona 

przez przepisy prawa w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej. Zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego 

osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość 

prawną.  

 

Skarb Państwa jako szczególna osoba prawna 

Oprócz tego osobą prawną jest również Skarb Państwa, którego osobowość stanowi bezpośrednio art. 33 Kodeksu 

cywilnego. W odróżnieniu od pozostałych osób prawnych nie uznaje się go za jednostkę organizacyjną. 

 

Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego 

nienależącego do innych państwowych osób prawnych. Oznacza to, że w przypadku kiedy nie istnieją (nie zostały 

powołane przez przepisy ustaw) podmioty, które sprawują zarząd majątkiem Państwa, wówczas adresatem roszczeń jest 

Skarb Państwa. SP działa poprzez statio fisci czyli – państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która w stosunkach cywilnoprawnych działa w ramach swoich zadań w imieniu i 

na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny 

stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa. 

W razie nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego składnika mienia od państwowej 

osoby prawnej na rzecz Skarbu Państwa, ten ostatni odpowiada solidarnie z osobą prawną za zobowiązania powstałe w 

okresie, gdy składnik stanowił własność danej osoby prawnej, do wysokości wartości tego składnika ustalonej według 

stanu z chwili przejęcia, a według cen z chwili zapłaty. Solidarnie oznacza, żę oba podmioty odpowiadają całym swoim 

majątkiem za całe zobowiązanie, w praktyce oznacza to, że całe roszczenie możemy kierować tylko do SP.  

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych 

osób prawnych. 

 

Rodzaje osób prawnych 

1. Korporacje (związki osób) – zbiorowości osób fizycznych mających kompetencje do dysponowania majątkiem 

korporacji i rozwijania jej działalności.  

2. Zakłady (fundacje) – masy majątkowe oparte na majątku, który miał być przeznaczony na dany cel (określony w 

akcie fundacyjnym).  

Kwestie wspólne dla wszystkich osób prawnych są regulowane przez kodeks cywilny, który też ustanawia jedną z tych 

osób, o specjalnym statusie – Skarb Państwa. Inne kategorie osób prawnych są ustanawiane przez ustawy szczególne. 

Do najważniejszych z nich należą: 

• spółki kapitałowe (Kodeks spółek handlowych):  

• spółka akcyjna,  

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
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• spółdzielnia (Prawo spółdzielcze),  

• przedsiębiorstwo państwowe (ustawa o przedsiębiorstwach państwowych),  

• jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, województwo (ustawy o samorządzie gminnym, o 

samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa),  

• Kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne – diecezje, parafie, organizacje kościelne itp. (ustawy 

regulujące status poszczególnych wyznań),  

• szkoła wyższa (Prawo o szkolnictwie wyższym),  

• fundacja (ustawa o fundacjach),  

• państwowa lub samorządowa instytucja kultury (ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej),  

• instytut badawczy (ustawa o instytutach badawczych),  

• partia polityczna (ustawa o partiach politycznych),  

• stowarzyszenie rejestrowe (Prawo o stowarzyszeniach),  

• samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa o działalności leczniczej),  

• związek zawodowy (ustawa o związkach zawodowych),  

• Polski Związek Łowiecki (Prawo łowieckie),  

• koło łowieckie wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwy zarząd okręgowy Polskiego Związku 

Łowieckiego (Prawo łowieckie).  

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (pot. ułomna osoba prawna, niezupełna osoba 

prawna, podmiot ustawowy) – podmiot stosunku cywilnoprawnego nieposiadający osobowości prawnej, lecz 

posiadający na mocy ustawy zdolność prawną. 

Ułomnymi osobami prawnymi w prawie polskim są: 

• spółka jawna,  

• spółka partnerska,  

• spółka komandytowa,  

• spółka komandytowo-akcyjna,  

• wspólnota mieszkaniowa,  

• stowarzyszenie zwykłe,  

• spółka akcyjna w organizacji,  

• spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji,  

• europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,  

• partia polityczna niewpisana do ewidencji.  

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania mocą 

swojego działania, może także pozywać i być pozywaną. Członkowie takiej jednostki organizacyjnej co do zasady 

ponoszą za jej zobowiązania odpowiedzialność subsydiarną, tj. powstającą z chwilą jej niewypłacalności. 

Częstym błędem jest włączanie do katalogu jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej spółki 

cywilnej (która w istocie jest umową cywilnoprawną), chociaż Kodeks pracy traktuje taką spółkę jako stronę stosunku 

pracy w charakterze pracodawcy. 

Ustawa Prawo prywatne międzynarodowe przewiduje, że dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej prawem właściwym będzie prawo państwa, gdzie znajduje się siedziba „organu” zarządzającego.  

 

Uznanie za zmarłego 

Uznanie za zmarłego łączy się z faktem zaginięcia osoby fizycznej. Zaginionym jest ten, o którym nie wiadomo, czy 

żyje, czy zmarł. Zaginięcie nie musi być stwierdzone przez specjalne orzeczenie. Pozostaje do rozstrzygnięcia 

domniemanie chwili śmierci. Przesłanki uznania za zmarłego: − fakt zaginięcia osoby, która ma być uznana za zmarłą; 

− upływ odpowiedniego czasu. Zaginięcie  − zwykłe – nie ma okoliczności, które uprawdopodobniają śmierć; − 

kwalifikowane – są okoliczności uprawdopodobniające śmierć. .  

 

Uznanie za zmarłego to instytucja prawna stosowana w przypadku zaginięcia osoby fizycznej i polegająca na 

sądowym uznaniu śmierci danej osoby po upływie określonego czasu. Przesłanki uznania za zmarłego zostały 

uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej 

„Kodeks cywilny”). Natomiast przepisy proceduralne, dotyczące postępowania o uznanie za zmarłego znajdują się w 

ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.). 

Na wstępie należy wskazać, że najważniejszą przesłanką uznania za zmarłego jest zaginięcie osoby, które trwa przez 

określony w Kodeksie cywilnym czas. Przez zaginięcie należy rozumieć sytuację, w której nie jest pewne, czy osoba 

zaginiona żyje, czy też zmarła. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zaginiony może zostać uznany za zmarłego, 

jeżeli upłynęło dziesięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył. 

Oznacza to, że upływ czasu wymagany do uznania danej osoby za zmarłą wynosi z zasady dziesięć lat od końca roku, 
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w którym osoba ta zaginęła. 

Przykład: 

Andrzej Z. zaginął 12 marca 2005 roku. A więc ostatnia wiadomość o tym że żyje miała miejsce w 2005 roku. 

Uznanie go za zmarłego może więc nastąpić 10 lat po końcu 2005 roku, czyli 1 stycznia 2016. 

 

Od powyższej zasady występują jednak wyjątki. Po pierwsze, jeżeli w chwili uznania za zmarłego zaginiony 

ukończyłby lat siedemdziesiąt, do uznania za zmarłego wystarcza upływ pięciu lat (np. kiedy zaginęła osoba mająca 

sześćdziesiąt pięć lat).  

Przykład: 

Andrzej Z. zaginął 12 marca 2005 roku, mając wówczas 68 lat. Może on w takiej sytuacji zostać uznanym za 

zmarłego po upływie 5 lat od końca 2005 roku, ponieważ miałby wówczas ukończone 70 lat.  

 

Po drugie, uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym osoba zaginiona 

ukończyłaby dwadzieścia trzy lata, co w praktyce może przedłużyć dziesięcioletni okres wymagany do uznania danej 

osoby za zmarłą. 

Odmienne, krótsze terminy dopuszczalności uznania za zmarłego zostały przewidziane w przypadku osób, które 

zaginęły w katastrofach lotniczych, morskich lub innych okolicznościach w związku z bezpośrednim 

niebezpieczeństwem dla życia (np. pożar czy trzęsienie ziemi). Osoba, która zaginęła w czasie podróży powietrznej 

lub morskiej w związku z katastrofą statku, okrętu lub innym szczególnym zdarzeniem, może być uznana za zmarłą 

już po upływie sześciu miesięcy od dnia katastrofy lub wystąpienia innego szczególnego zdarzenia. Jeżeli natomiast 

nie można stwierdzić wystąpienia katastrofy (np. statek zaginął), osoba zaginiona może zostać uznana za zmarłą z 

upływem roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a jeśli takiego portu 

przeznaczenia nie było, z upływem dwóch lat od dnia, w którym była ostatnia o nim wiadomość. W wypadku 

zaginięcia osoby w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia w przypadkach wcześniej 

nieprzewidzianych (np. lawina górska), może ona zostać uznana za zmarłą po upływie roku od dnia, w którym 

niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno było ustać.  

Warunkiem uznania osoby za zmarłą jest przeprowadzenie postępowania sądowego oraz wydanie przez właściwy 

sąd postanowienia o uznaniu danej osoby za zmarłą. W sprawach o uznanie za zmarłego z reguły właściwy jest sąd 

rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w przypadku braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego 

pobytu. Jeżeli natomiast nie można ustalić miejsca zamieszkania i pobytu osoby zaginionej, wyjątkowo właściwy 

będzie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. 

Z wnioskiem o uznanie określonej osoby za zmarłą może wystąpić każdy zainteresowany (np. małżonek czy 

spadkobierca), a sam wniosek powinien zawierać w szczególności imię, nazwisko i wiek zaginionego, imiona jego 

rodziców oraz nazwisko rodowe matki, a także informacje o jego ostatnim miejscu zamieszkania i pobytu. Zgodnie z 

ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 

594, ze zm.), koszt wniosku o uznanie za zmarłego wynosi 40 złotych.  

Warto również wskazać, że wniosek o uznanie za zmarłego można zgłosić nie wcześniej niż na rok przed końcem 

terminu, po upływie którego zaginiony może być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za zmarłego może nastąpić 

po upływie roku lub krótszego niż rok terminu od zdarzenia, które uzasadnia prawdopodobieństwo śmierci zaginionego 

(np. w przypadku katastrofy lotniczej lub morskiej), wniosek o uznanie za zmarłego zgłosić można dopiero po upływie 

tego terminu.   

Sąd uznaje daną osobę za zmarłą poprzez wydanie postanowienia o uznaniu za zmarłego. W postanowieniu tym sąd 

oznacza chwilę domniemanej śmierci zaginionego, która jest najbardziej prawdopodobna. W przypadku braku 

danych, za chwilę domniemanej śmierci oznacza się pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego 

stało się możliwe. Na podstawie postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego, urząd stanu cywilnego sporządza akt 

zgonu zaginionej osoby. 

Przykład: 

Andrzej Z. zaginął 12 marca 2005. Bieg terminu rozpoczął się z upływem końca 2005 roku. Uznanie go za zmarłego 

(na zasadach ogólnych) będzie możliwe z dniem 1 stycznia 2016. Natomiast chwila śmierci zostanie ustalona na 

dzień 31 grudnia 2005, godzina 24:00. 

 

Z postanowieniem o uznaniu za zmarłego wiąże się domniemanie, że osoba wskazana w postanowieniu zmarła w chwili 

oznaczonej w tym postanowieniu. Domniemanie takie może zostać obalone przez wykazanie, że osoba uznana za 

zmarłą jednak żyje lub że zmarła w innej chwili, niż chwila wskazana w postanowieniu.  

Podsumowując, uznanie za zmarłego jest instytucją mającą szczególne znaczenie na gruncie prawa spadkowego i 

rodzinnego, która pozwala zlikwidować stan niepewności związany z zaginięciem osoby. Dopiero po uznaniu osoby 

zaginionej za zmarłą i wydaniu aktu zgonu przez urząd stanu cywilnego, możliwe jest np. przeprowadzenie 

postępowania spadkowego i uregulowanie wszystkich spraw niezakończonych przez tę osobę. 

  

Ustalenie chwili śmierci polega na ustaleniu chwili najbardziej prawdopodobnej i będzie to pierwszy dzień terminu, 
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który musi upłynąć, żeby móc uznać kogoś za zmarłego. Skutki prawne uznania za zmarłego: − wygasa małżeństwo; − 

prawa materialne podlegają dziedziczeniu; − prawa niematerialne wygasają. 

 

Dobra osobiste: 

Osoba fizyczna: w przepisach kodeksu cywilnego brak jest definicji czym są dobra osobiste. Można je określić jako 

pewne wartości niemajątkowe nieodłącznie związane z człowiekiem. Dobra osobiste są prawami podmiotowymi 

związanymi nierozerwalnie z tą osobą i skuteczne względem wszystkich. Mają charakter praw niemajątkowych, są 

niezbywalne i nie podlegają dziedziczeniu. Wygasają z chwilą śmierci osoby, której przysługiwały, za wyjątkiem czci 

osoby zmarłej oraz osobistych praw autorskich. Dobra osobiste są to prawa podmiotowe bezwzględne podlegające 

ochronie niezależnie od winy sprawcy ich naruszenia. 

 

Wymienione są w art. 23 k.c. i należy pamiętać, że katalog tych dóbr nie jest zamknięty, przez użycie w tym przepisie 

zwrotu w szczególności, ustawodawca wskazuje nam, że poza wymienionymi dobrami osobistymi są jeszcze inne 

dobra. 

 

Ochrona dóbr osobistych przewidziana jest w art. 24 k.c. 

Z przepisu tego wynikają następujące wnioski: - po pierwsze chroni on dobra osobiste przed działaniami bezprawnymi 

(chyba, że – domniemanie bezprawności działania), po drugie chroni dobra naruszona oraz zagrożone naruszeniem, po 

trzecie przewiduje możliwość wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty określonej sumy na cel społeczny, po 

czwarte mimo że dobra mają charakter niemajątkowy dopuszcza możliwość odszkodowania, po piąte nie wyłącza on 

ochrony dóbr osobistych w innych przepisach prawa. 

 

Ochronę dóbr osobistych wyłączają: - zgoda pokrzywdzonego (zgoda pacjenta na wykonanie zabiegu chirurgicznego, 

zgoda na udział w walce bokserskiej), - działanie na podstawie przepisu prawa (publikacja w prasie listu gończego z 

fotografią osoby poszukiwanej, obowiązkowe szczepienia), obrona konieczna (art. 423 k.c.). 

 

Sposób obrony: - powództwo o ustalenie przysługiwania prawa (art. 189 k.p.c.), powództwo o zaniechanie działań, - 

powództwo o usunięcie skutków naruszenia (np. o opublikowanie w prasie przeprosin, sprostowania), - powództwo o 

zadośćuczynienie, o zapłatę na określony cel oraz o naprawienie szkody. 

Art. 445 k.c. zadośćuczynienie. 

Art. 448 k.c. zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego. 

Art 24 § 2 k.c. zadośćuczynienie na zasadach ogólnych czyli art. 415 k.c. i następne, naprawienie szkody zgodnie z 

przepisami 361 k.c. - 363 k.c. 

 

Dobra osobiste osób prawnych – znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy o ochronie dóbr osobistych osób 

fizycznych, np. nietykalność mieszkania to nietykalność lokalu, w którym znajduje się siedziba, nazwisko to firma. 

 

Nazwa osoby prawnej określona jest w akcie założycielskim (erekcyjnym), np. ustawa, statut, umowa, zarządzenie 

organu założycielskiego. Nazwa osoby prawnej podlega ujawnieniu we właściwym rejestrze (np. rejestrze 

przedsiębiorców KRS), a także w innych typach ewidencji np. podatkowej, statystycznej. Nazwę umieszcza się na 

szyldzie, pieczątkach, dokumentach. Jeżeli osoba prawna prowadzi działalność gospodarczą, wówczas jej nazwa. 

 

Zdolność prawna 

 

Zdolność prawna to właściwość polegająca na zdolności do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków z zakresu 

prawa cywilnego. Jest nieodłączną cechą każdego podmiotu prawa. Podmiotowość prawna i zdolność prawna to pojęcia 

tożsame.  

 

Nie można w drodze czynności prawnej ograniczyć ani wyłączyć zdolności prawnej. Człowiek nabywa zdolność 

prawną z chwilą urodzenia, tj. odłączenia od ciała matki, przy czym konieczną przesłanką nabycia zdolności jest, aby 

dziecko w chwili urodzenia żyło – bez znaczenia czy jest zdolne do życia. Art. 9 k.c. wprowadza domniemanie, że 

dziecko przyszło na świat żywe. Ciężar dowodu, że dziecko urodziło się martwe, spoczywa na tym, kto się na ten fakt 

powołuje.  

 

Treść art. 8 k.c. w jego obecnym brzmieniu może stanowić podstawę do wysnucia wniosku, że nasciturus nie ma 

zdolności prawnej, gdyż uzyskuje ją dopiero z chwilą urodzenia. Taki pogląd ukształtował się w doktrynie i 

orzecznictwie. Art. 927 § 2 w zw. z art. 972 k.c. przewiduje, że dziecko już poczęte w chwili otwarcia spadku może być 

spadkobiercą lub zapisobiercą – jeżeli przyjdzie na świat żywe. Ojcostwo dziecka poczętego, lecz jeszcze 

nienarodzonego, może być ustalone przez uznanie. Nie jest natomiast dopuszczalne sądowe ustalenie ojcostwa takiego 

dziecka. Celem strzeżenia praw dziecka poczętego, a nienarodzonego, może być ustanowiony kurator. Z tego względu 
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przyjęło się, iż prawo polskie przyznaje dziecku poczętemu zdolność prawną warunkową.  

 

Do przyczyn ograniczeń zdolności prawnej osoby fizycznej należą:  

 zdolność do czynności prawnej – brak jej pociąga za sobą niezdolność do bycia podmiotem niektórych praw i 

obowiązków. Osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnej nie może być podmiotem władzy rodzicielskiej, 

opiekunem, kuratorem, wykonawcą testamentu oraz nie może przysposobić dziecka;  

 wiek osoby fizycznej – dla pozycji prawnej osoby fizycznej duże znaczenie ma osiągnięcie przez nią pełnoletności, 

czyli ukończenie 18 roku życia. Pełnoletnią jest także kobieta, której sąd opiekuńczy wyraził zgodę na zawarcie 

małżeństwa, pod warunkiem ukończenia przez nią 16 lat;  

 ubezwłasnowolnienie – jego skutkiem jest ograniczenie lub pozbawienie zdolności do czynności prawnej. Osoba 

ubezwłasnowolniona całkowicie nie może zawrzeć małżeństwa oraz nie może jej przysługiwać władza rodzicielska;  

 choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy – bez względu na przesłanki ubezwłasnowolnienia, wywołują dalsze 

skutki prawne; Osoba chora psychicznie nawet jeżeli nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, nie może zawrzeć 

związku małżeńskiego, chyba, że Sąd opiekuńczy na to pozwoli (art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). 

 obywatelstwo – niektóre przepisy ograniczają prawa cudzoziemców, także w sferze praw podmiotowych z zakresu 

prawa cywilnego, np. nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemca wymaga uprzedniej zgody Ministra Spraw 

Wewnętrznych;  

 skazujący wyrok karny – utrata praw publicznych (niemożność powołania na opiekuna – art. 148 KRiO), zakaz 

zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Od zdolności prawnej należy odróżnić zdolność sądową, ma ją osoba posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. Jest ona związana ze zdolnością prawną, polegającą na możliwości bycia stronami lub uczestnikami 

postępowania sądowego w sprawach cywilnych.  

 

Osoba fizyczna traci zdolność prawną z chwilą śmierci, jej prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na 

spadkobierców. Natomiast prawa osobiste wygasają. 

 

Od zdolności prawnej odróżnić należy zdolność do czynności prawnych. To możność nabywania własnym działaniem 

w drodze czynności praw i obowiązków (zobowiązań) a ściślej mówiąc przez osobiste składanie oświadczeń woli. Nie 

każda osoba ma zdolności do czynności prawnych. W dokonywaniu czynności prawnych taką osobę musi zastąpić inna, 

zwana przedstawicielem ustawowym.   

 

Brak zdolności do czynności prawnych: 

małoletni do 13 roku życia oraz 

 osoby całkowicie ubezwłasnowolnione – osoba, która ukończyła 13 lat oraz osoba, która nie jest w stanie kierować 

swym postępowaniem wskutek choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń 

psychicznych (pijaństwo, narkomania). Orzeczenie sądowe ma charakter konstytutywny. Osoba taka nie może: zawrzeć 

związku małżeńskiego, sporządzić testamentu, uznać dziecka. Ustanawia się dla niej przedstawiciela ustawowego – 

rodziców, opiekuna, kuratora. Ustaje wspólność małżeńska. Przedstawiciel ustawowy może dokonywać drobne 

czynności życia codziennego, jednak ważniejsze decyzje podejmuje za zgodą sądu. Nie może dokonywać pewnych 

czynności takich jak: małżeństwo, sporządzenie testamentu, uznanie dziecka.  

 

Charakterystyka ograniczonej zdolności do czynności prawnej:  

 małoletni, którzy ukończyli 13 lat;  

 osoby częściowo ubezwłasnowolnione – ukończenie 18 roku życia, osoba potrzebująca pomocy (choroba psychiczna, 

alkoholowa). Orzeczenie sądowe ma charakter konstytutywny. Ustanawia się przedstawiciela ustawowego – kuratora. 

Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego za zgodą sądu. Ustaje wspólność majątkowa;  

 osoba, dla której ustanowiono tymczasowego doradcę – sąd ustanawia doradcę na czas postępowania sądowego o 

ubezwłasnowolnienie.  

Cechy charakterystyczne pełnej zdolności do czynności prawnej: 

 osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat), które nie zostały ubezwłasnowolnione i dla których nie ustanowiono doradcy.  

 

Czynności podejmowane przez osobę pozbawioną zdolności do czynności prawnych: 

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest całkowicie nieważna. Od 

tej zasady jest jeden wyjątek – gdy osoba która nie ma zdolności do czynności prawnych zawarła umowę należącą do 

umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, umowa taka staje się ważna z 

chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. (np. 

zakup ołówka lub gumki albo 2 śniadania w szkolnym sklepiku, zakup przysłowiowego chleba). Inaczej mówiąc 

ważność czynności zależy od dwóch warunków: czynność wykonano (wydano rzecz a osoba zapłaciła cenę) oraz 

czynność nie pociąga za sobą rażącego pokrzywdzenia. W innych sprawach czynności za tą osobę wykonuje rodzic 
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albo opiekun. 

 

Czynności podejmowane przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych: 

Osoba taka może zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia 

codziennego (np. zrobić sobie codzienne zakupy). Umowy te są ważne nawet jeżeli nie zostały wykonane, a także 

wtedy gdy doszło do pokrzywdzenia osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnej. Gdyby doszło do rażącego 

pokrzywdzenia zastosowanie znajdzie art. 388 § 1 k.c. 

Osoba ta może bez zgody przedstawiciela ustawowego rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z 

ważnych względów postanowi inaczej. 

Możliwość rozporządzania przedmiotami oddanymi do swobodnego użytku art. 22 k.c. Wyjątek odnosi się do 

czynności przekraczających zwykły zarząd – czyli na przykład sprzedaż czy darowanie takiej rzeczy. 

Art. 17 k.c. zasada, art. 19 konsekwencje braku zgody przedstawiciela. Bez zgody będzie mogła przyjąć darowiznę, 

jeżeli nie jest ona obciążona obowiązkami, gdyż nie wejdzie tu w grę ani zobowiązanie ani rozporządzenie ze strony tej 

osoby. 

 

Umowa zawarta przez osobę z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych nie jest nieważna, lecz jest czynnością 

niezupełną. Może być zastąpiony potwierdzeniem przez przedstawiciela tej osoby 

 

Ubezwłasnowolnienie 

Przesłanką orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego jest brak możliwości samodzielnego kierowania swym 

postępowaniem przez daną osobę wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju 

zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii. Trzeba pamiętać, że sąd orzeka o 

ubezwłasnowolnieniu tylko w interesie osoby, która ma być ubezwłasnowolniona i mając na względzie jej dobro.  

Ubezwłasnowolnienie całkowite pozbawia osobę do decydowania o swoim życiu i podejmowania jakichkolwiek 

czynności prawnych np. zawarcie umowy sprzedaży majątku, sporządzenie testamentu, przyjęcie darowizny. Taka 

osoba może jedynie zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach 

życia codziennego (np. robienie drobnych zakupów) jeżeli nie pociąga to za sobą rażącego pokrzywdzenia osoby 

ubezwłasnowolnionej.  

Z kolei o ubezwłasnowolnieniu częściowym można mówić w sytuacji, gdy osoba pełnoletnia ze względu na chorobę 

psychiczną, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne, w szczególności takie jak pijaństwo lub 

narkomania, potrzebuje jedynie pomocy w prowadzeniu swoich spraw.  

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona może co do zasady podejmować czynności prawne, jednak za zgodą 

przedstawiciela ustawowego. Natomiast bez jego zgody może jedynie zawierać umowy należące do umów 

powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.  

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe toczy się przed sądem okręgowym właściwym ze względu 

na miejsce zamieszkania osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona, na wniosek małżonka osoby, która ma być 

ubezwłasnowolniona, lub jej krewnego w linii prostej (rodzica, dziecka, itp.), rodzeństwa, albo przedstawiciela 

ustawowego. Od wniosku uiszcza się opłatę w wysokości 40 zł. 

Sąd orzekający nie jest związany treścią wniosku i według własnego uznania ocenia, czy zachodzą przesłanki 

orzeczenia ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego. W trakcie postępowania sąd ma prawo ustanowić na 

rzecz osoby, która ma być ubezwłasnowolniona kuratora lub doradcę tymczasowego.  

Gdy sąd stwierdzi zasadność wniosku i orzeknie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym, przesyła 

prawomocne postanowienie w tym zakresie sądowi opiekuńczemu (sądowi rejonowemu), w celu ustanowienie 

opiekuna prawnego albo kuratora. 

 

Zdolność prawna osób prawnych różnice: 

 

Jest w zasadzie nieograniczona, nie może być podmiotem praw i obowiązków, które wymagają posiadania cech 

ludzkich. 

Organy osoby prawnej, to osoby fizyczne lub zespół takich osób. Wola organu jest wolą osoby prawnej. Natomiast z 

psychologicznego punktu widzenia jest wolą osób sprawujących funkcję organu. Wady oświadczenia woli organu są 

wadami oświadczenia woli osoby prawnej. Osoba prawna ponosi odpowiedzialność za działanie organu nie tylko wtedy 

gdy są zgodne z prawem, ale również wtedy gdy są czynami niedozwolonymi. 

 

 

Czynność prawna: 
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Czynność prawna to takie zdarzenie prawne, które polega na świadomym zachowaniu się osoby fizycznej (organu 

osoby prawnej), w którym przejawia się dążenie do osiągnięcia określonych skutków cywilnoprawnych, np. 

przeniesienia własności, rozwiązania umowy najmu.  

Ja preferuję definicję: Czynność prawna jest czynnością konwencjonalną, której niezbędnym elementem 

składowym jest co najmniej jedno oświadczenie woli: jeżeli jest ona niewadliwa wywołuje skutki prawne zawarte 

w tym oświadczeniu, a także te które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego oraz z ustalonych 

zwyczajów 

 

Cechy czynności prawnej:  

1. jest stanem faktycznym;  

2. występuje co najmniej jedno oświadczenie woli;  

3. obejmuje niekiedy inne elementy, np. wydanie rzeczy w umowie sprzedaży;  

4. skutek czynności prawnej następuje dlatego, że norma prawna wiąże jego powstanie z realizacją określonego 

stanu faktycznego przewidzianego dla danego typu 

5. jeżeli jest niewadliwa wywołuje skutki prawne wyrażone w oświadczeniu woli, a także te które wynikają z 

ustawy, z zasad współżycia społecznego oraz ustalonych zwyczajów (art. 56 k.c.). 

Ad. 1 

Kreuje fakty w przestrzeni. 

 

Ad. 2 

Oświadczenie woli, to ujawniona na zewnątrz decyzja podmiotu prawa, zmierzająca do wywołania skutków prawnych 

w postaci powstania, zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego. 

Oświadczenie woli jest jednym z kluczowych pojęć prawa cywilnego jest ono „rdzeniem”, czyli elementem 

koniecznym i niezbędnym każdej czynności prawnej. Poprzez złożenie oświadczenia woli podmiot prawa cywilnego 

może powodować powstanie, zmianę lub ustanie stosunków prawnych. 

 

Wybór zachowania jest dowolny, pod warunkiem, że odbiorca potrafi ustalić jego sens. W związku z tym wskazuje się 

na nieograniczoną ilość sposobów wyrażenia oświadczenia woli. Najpopularniejszymi są sposoby ustne i pisemne, 

jednak zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego gesty ręką, potakiwanie głową i inne przyjęte powszechnie znaki 

porozumiewania się również są kwalifikowane jako zachowania wyrażające złożenie oświadczenia woli 

 

 

Od oświadczeń woli należy odróżnić oświadczenia wiedzy np. zawiadomienie sprzedawcy o wadzie 

 

Wady oświadczenia woli:   

• brak świadomości lub swobody, który polega na anormalnym stanie psychicznym, wyłączającym świadome albo 

swobodne czynności i wyrażenie woli – jej skutkiem jest nieważność oświadczenia woli;  

• pozorność, jeżeli zostaje złożone drugiej stronie dla pozoru, tzn. że strony są zgodne co do tego, że oświadczenie albo 

w ogóle nie ma wywołać żadnych skutków prawnych, albo wprawdzie ma wywołać skutek prawny, ale inny niż wynika 

z treści pozornej czynności prawnej. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z pozornością zwykłą, a w drugim z 

kwalifikowaną. Oświadczenie woli pozorne jest według powołanych przepisów nieważne – jest to tzw. nieważność 

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

• błąd polega na mylnym wyobrażeniu u osoby składającej oświadczenie o rzeczywistym stanie albo na mylnym 

wyobrażeniu o treści złożonego oświadczenia. Daje on prawo osobie składającej oświadczenie woli do wycofania się z 

jego skutków. Kodeks odróżnia błąd co do treści czynności prawnej od błędu niedotyczącego tej treści, uznając ten 

drugi rodzaj błędu w zasadzie za prawnie obojętny. Ustawa wymaga, aby błąd był istotny, tzn. taki, który uzasadnia 

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

złożyłby oświadczenia tej treści;  

• groźba – gdy jedna osoba w celu zmuszenia innej osoby do złożenia oświadczenia woli o oznaczonej treści zapowiada 

użycie środków, które sprowadzą niekorzystne następstwa dla tej osoby lub osoby trzeciej, na wypadek, gdy żądane 

oświadczenie woli nie zostanie złożone. Celem groźby ma być złożenie konkretnego oświadczenia woli.  

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

•  musi być bezprawna;  

•  musi być poważna;  

•   nie ma znaczenia, od kogo pochodzi.  

 

Zniekształcenie przez posłańca: 

Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu 

oświadczenia. 
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Podstęp: 

Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod 

wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści 

czynności prawnej. 

Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim 

drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna. 

 

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

nieważnością. Czynności prawne zawarte przy braku świadomości lub swobody i pozorności są bezwzględnie 

nieważne.  Kodeks cywilny wymienia nieważność bezwzględną jako sankcję wadliwych czynności prawnych. Jest to 

najostrzejsza sankcja przewidziana w prawie dla wadliwych czynności prawnych. Polega ona na tym, że mimo istnienia 

zewnętrznych pozorów konkretnej czynności prawnej, nie wywołuje ona zamierzonych skutków prawnych.  

 

Cechy nieważności bezwzględnej:   np. art. 58 k.c. art. 14 § 1 k.c., art. 82 k.c., 83 k.c., 73 § 2 k.c., art 179 § 1 k.c.  

Czynność bezwzględnie nieważna nie wywołuje skutków prawnych w niej wyrażonych (nieważność ex tunc – od 

początku). 

• może powołać się na nią każda osoba zainteresowana;  

• istnieje ona z mocy prawa i dlatego sąd musi ją uwzględnić z urzędu;  

• czynność prawna bezwzględnie nieważna nie może być konwalidowana (nie może być przywrócona jej skuteczność).   

Nieważność względna, używana dla wyrażenia skutków wadliwości czynności prawnej, polegających na tym, że 

ważność czynności może być uchylona i to od chwili jej dokonania z inicjatywy podanych w ustawie osób.  

Występuje w dwóch postaciach:   

• do unieważnienia czynności prawnej wystarczy pozasądowe uchylenie się przez stronę od skutków prawnych 

oświadczenia woli, co przewidziane jest na wypadek błędu lub groźby przy wszystkich czynnościach prawnych, z 

wyjątkiem testamentu (bezwzględna nieważność);  

• w drodze konstytutywnego orzeczenia sądowego uznania dziecka – do unieważnienia czynności prawnej potrzebne 

jest orzeczenie sądowe.  

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

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

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

zamierzonych skutków prawnych, względem innych są w pełni skuteczne. Z mocy prawa art. 1036 k.c. ,z mocy 

orzeczenia sądu art. 59, art. 527 

 

WAŻNE - uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, termin 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub 

groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. 

 

Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby - z upływem 

roku od chwili, kiedy stan obawy ustał. 

 

Chwila złożenia oświadczenia woli : 

Do innej osoby: 

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że 

mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym 

oświadczeniem lub wcześniej. 

 

Postać elektroniczna: 

Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do 

środka komunikacji elektronicznej (np. wysłanie wiadomości e-mail zawierającej dokument z podpisem 

elektronicznym, złożenie zamówienia w sklepie internetowym - następuje w momencie „kliknięcia”) w taki sposób, 

żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. 

 

Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, nie traci mocy wskutek tego, że zanim do tej osoby doszło, 

składający je zmarł lub utracił zdolność do czynności prawnych, chyba że co innego wynika z treści oświadczenia, z 

ustawy lub z okoliczności. 

 

Jeżeli do dokonania czynności prawnej potrzebna jest zgoda osoby trzeciej, osoba ta może wyrazić zgodę także przed 

złożeniem oświadczenia przez osoby dokonywające czynności albo po jego złożeniu. Zgoda wyrażona po złożeniu 

oświadczenia ma moc wsteczną od jego daty (na przykład w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo). Jeżeli 

do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna (np. aktu notarialnego), oświadczenie obejmujące 
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zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie. 

 

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, 

zastępuje to oświadczenie. 

Jest to sytuacja, w której wyrok sądu zastępuje oświadczenie jednej ze stron umowy, na przykład w sytuacji, gdy 

występujemy z powództwem o zawarcie umowy przyrzeczonej, o ile umowa przedwstępna została zawarta w formie 

właściwej dla umowy przyrzeczonej. 

 

Wykładnia oświadczeń woli 

Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, 

zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. 

 

W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym 

brzmieniu. 

 

Formy czynności prawnych:  

art. 60 k.c. wyraża zasadę swobody wyboru formy czynności prawnej.  

Wyjątki zawarte są w przepisach art. 73-81 k.c. 

Wyraźne oświadczenie woli – z zachowania osoby jej wola jasno wynika. 

Dorozumiane oświadczenie woli – wola  wywołania określonych skutków prawnych wynika dopiero z kontekstu 

sytuacyjnego  (np. art. 674 k.c.) 

 

forma  ustna;  

oświadczenie woli wyrażone ustnie - za pomocą słów, np. na rozprawie przed sądem strona postępowania uznaje 

roszczenie, czy wyraża chęć zawarcia ugody. 

 

forma  pisemna:  

Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie 

obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów obejmujących treść 

oświadczeń woli, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron, lub dokumentów, z których każdy obejmuje treść 

oświadczenia woli jednej ze stron i jest przez nią podpisany.− bez rygoru nieważności – w razie niezachowania 

zastrzeżonej formy w sporze, nie są dopuszczalne dowody z zeznań świadków czy przesłuchania stron na fakt 

dokonania czynności, np. zawarcie spółki cywilnej;  

− pod rygorem nieważności – jej niezachowanie będzie skutkowało tym, że dana czynność będzie bezwzględnie 

nieważna, a zatem nie wywoła żadnych skutków prawnych;  

 

forma aktu notarialnego.  

Do zachowania tej formy wymagane jest sporządzenie przez notariusza aktu notarialnego. Sposób sporządzenia aktu 

określają przepisu Prawa o notariacie 

 

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym - wymaga notarialnego poświadczenia podpisu złożonego pod 

oświadczeniem woli przez notariusza 

 

Forma dokumentowa 

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, 

w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający 

zapoznanie się z jej treścią. Może to być każdy nośnik, tj. papier, drewno, kamień, metal etc. 

 

Elektroniczna forma czynności prawnej: 

Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej 

i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest 

równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.  

Do złożenia oświadczenia w tej formie wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

Forma pisemna z urzędowo poświadczoną datą (patrz art. 81 kodeksu cywilnego) 

Czynność prawna w formie dokumentu pisemnego z urzędowo poświadczoną datą polega na stwierdzeniu wiążącym, 

także osoby nieuczestniczące w czynności prawnej, że dana czynność została dokonana w określonym czasie. 

Stwierdzenie to następuje poprzez: 

 

    urzędowe poświadczenie daty na okazanym dokumencie przez notariusza (notariusz stwierdza datę okazania mu 
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dokumentu) 

    stwierdzenie dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego 

    wzmiankę na dokumencie dokonaną przez organ państwowy, organ samorządu terytorialnego albo notariusza – od 

daty wzmianki 

    śmierć jednej z osób podpisanych na dokumencie – od daty śmierci 

    opatrzenie kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty 

opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu. 

 

Forma zastępcza dla pisma 

Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten sposób, że uczyni na dokumencie 

tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój 

podpis, albo w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego upoważniona, a jej 

podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka 

województwa z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie osoby niemogącej pisać. 

 

Rygory niezachowania formy czynności prawnej: 

 Pod rygorem nieważności – forma szczególna, której niezachowanie pociąga za sobą nieważność czynności prawnej, 

obowiązek jej zachowania może wynikać z przepisu ustawy lub z woli stron. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności 

prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa 

przewiduje rygor nieważności. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, czynność 

dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy zachowanie formy 

szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. Jeżeli strony zastrzegły w 

umowie, że określona czynność prawna między nimi powinna być dokonana w szczególnej formie, czynność ta 

dochodzi do skutku tylko przy zachowaniu zastrzeżonej formy. Jednakże gdy strony zastrzegły dokonanie czynności w 

formie pisemnej, nie określając skutków niezachowania tej formy, poczytuje się w razie wątpliwości, że była ona 

zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych2.   

 Dla celów dowodowych – rozumie się przez to formę pisemną, której niezachowanie nie pociąga za sobą nieważność 

czynności prawnej, lecz ogranicza możność – w razie sporu – skorzystania z niektórych środków dowodowych. Forma 

ta może wynikać z przepisu ustawy albo z woli stron.  

 Dla wywołania oznaczonych skutków prawnych – ustawa uzależnia wywołanie czynności prawnej niektórych 

skutków mimo niezachowania formy szczególnej, tzn. że mimo niezachowania formy, czynność prawna będzie ważna i 

wywoła skutki prawne, ale nie wszystkie. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w 

razie niezachowania zastrzeżonej formy, nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków ani dowód z 

przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest 

zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej. Jednakże mimo niezachowania formy 

pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód z zeznań świadków lub dowód z przesłuchania stron jest 

dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli 

fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Przepisów o formie pisemnej 

przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami. 

 

Skutki niezachowania formy czynności prawnych  

Forma szczególna czynności prawnej może być zastrzeżona:    

− pod rygorem nieważności; − dla wywołania określonych skutków prawnych; − dla celów dowodowych.   

Jeżeli forma szczególna zastrzeżona jest pod rygorem nieważności – niezachowanie tej formy pociąga za sobą 

bezwzględną nieważność czynności prawnej. Czynność taka nie wywołuje więc żadnych skutków, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. Forma szczególna pod rygorem nieważności jest zastrzeżona m.in. co do pełnomocnictwa 

ogólnego lub przeniesienia własności nieruchomości.   

Jeżeli forma szczególna zastrzeżona jest dla wywołania określonych skutków prawnych – niezachowanie tej formy nie 

pociąga za sobą nieważności czynności prawnej, ale nie wywoła ona tych skutków prawnych, dla wywołania których 

forma ta była zastrzeżona. Forma szczególna dla wywołania określonych skutków prawnych zastrzeżona jest m.in. co 

do: pisemnej umowy najmu nieruchomości lub pomieszczenia, na dłuższy okres czasu.   

     

Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie 

jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. 

Ograniczeń tych nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej zastrzeżone jest jedynie dla wywołania określonych 

skutków czynności prawnej. 

 

Można wyróżnić pięć typów następstw niezachowania formy szczególnej:   

 jeżeli ustawa zastrzega formę pisemną zwykłą dla celów dowodowych, to znaczy bez rygoru nieważności, to 

niezachowanie tej formy nie pociąga za sobą nieważności czynności prawnej, lecz jedynie utrudnienie dowodowe;  
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 jeżeli ustawa zastrzega formę pisemną zwykłą dla wywołania określonych skutków czynności prawnej, to 

niezachowanie tej formy uniemożliwia osiągnięcie tych skutków, czynność nie jest jednak nieważna;  

 jeżeli ustawa zastrzega formę pisemną zwykłą pod rygorem nieważności, to niezachowanie tej formy pociąga za sobą 

nieważność czynności prawnej;  

 jeżeli ustawa zastrzega formę pisemną z poświadczoną datą lub poświadczonym podpisem albo formę aktu 

notarialnego jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej, to niezachowanie tych form nie pociąga 

za sobą nieważności, jedynie uniemożliwia osiągnięcie owych specjalnych skutków prawnych;  

 jeżeli ustawa zastrzega formę pisemną z poświadczoną datą lub poświadczonym podpisem albo formę aktu 

notarialnego, a konkretny przepis prawa nie zawiera postanowienia co do skutku, to niezachowanie tych form pociąga 

za sobą nieważność czynności prawnych.  

 

Rodzaje czynności prawnych  

Podział czynności prawnych może być oparty na różnych kryteriach. Największą użyteczność praktyczną mogą mieć 

dwa z nich, a mianowicie te, które za podstawę podziału przyjmują liczbę uczestników (stron) czynności prawnej oraz 

takie, które za podstawę przyjmują skutki czynności prawnej. Klasyfikacja czynności prawnych:  

 jednostronne, np. testament, porzucenie rzeczy – wystarczy oświadczenie woli tylko jednej strony;  

 wielostronne (umowy) – zgodne oświadczenie woli dwu lub więcej stron, np. umowa sprzedaży;  

 pewne rodzaje uchwał, organy korporacyjnych osób prawnych, kolektywne organy tych osób – zmierzają do 

wywołania skutku prawnego;  

 między żyjącymi, za życia tych osób – wszystkie czynności, które nie są na wypadek śmierci są miedzy żyjącymi;  

 na wypadek śmierci – skuteczność ich jest zależna od śmierci osoby, która dokonała czynności, korzyść z niej może 

odnieść tylko osoba, która w chwili tej śmierci istnieje;  

 realne – spełnienie elementu faktycznego, np. wydanie rzeczy, wpis do księgi wieczystej, rejestru;  

 konsensualne – zgodne oświadczenie woli stron;  

 zobowiązujące – powiększające pasywa osoby jej dokonującej, polega na tym, że osoba ta zobowiązuje się 

względem innej osoby do świadczenia;  

 rozporządzające – taka czynność, której celem i bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie, obciążenie albo zniesienie 

prawa majątkowego;  

 zobowiązująco-rozporządzające;  

 przysparzające – czynność, której skutkiem i to zamierzonym przez składającego oświadczenie woli jest 

przysporzenie korzyści majątkowej innej osobie, korzyść taka polega na zwiększeniu aktywów tej osoby;  

 upoważniające – skutkiem jest powstanie tylko pełnomocnictwa;  

 odpłatne – jeżeli strona, która dokonała przysporzenia, otrzymuje lub ma otrzymać w zamian za nie korzyść 

majątkową, stanowiącą ekwiwalent tego przysporzenia;  

 nieodpłatne – jeżeli takiego ekwiwalentu brak;  

 kazualne (przyczynowe) – jeżeli jej ważność zależy od prawidłowości causa;  

 abstrakcyjne (oderwane) – jeżeli nie ma zależności.  

 

Zawarcie umowy 

 

Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej 

umowy. 

 

Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi, oferta złożona 

w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (na 

przykład telefon, czy komunikator internetowy) przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie; 

złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku 

czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. 

 

Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej 

otrzymanie. 

 

Przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy 

poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: 

1)czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy; 

2)skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty; 

3)zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści 

zawieranej umowy; 
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4)metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych 

danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie; 

5)językach, w których umowa może być zawarta; 

6)kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej. 

 

W stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umowy, jeżeli 

oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o 

przyjęciu oferty. Oferty nie można odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono w niej termin 

przyjęcia. 

 

Przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę. 

 

W stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień 

niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku strony wiąże umowa 

o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią. Powyższe nie 

ma zastosowania jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń, albo gdy 

oferent niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zastrzeżeń do umowy, albo gdy druga strona w odpowiedzi na 

ofertę uzależniła jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy, a zgody tej 

niezwłocznie nie otrzymała. 

 

Chwila i miejsce zawarcia umowy 

W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę 

oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest 

wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. 

 

W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę 

oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest 

wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie 

składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. 

 

Aukcja i przetarg: 

 

 

Ogłoszenie aukcji 

 

W ogłoszeniu aukcji należy zawrzeć informacje dotyczące jej czasu, miejsca, przedmiotu oraz warunków na 

jakich aukcja będzie się odbywać lub wskazać sposób w jaki można się z tymi warunkami zapoznać. 

Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy 

zastrzeżono to w ich treści. 

 

Aukcja 

 

W trakcie trwania aukcji oferenci składają swoje oferty. Oferta złożona podczas licytacji przestaje być ważna 

w momencie złożenia przez inna osobę oferty korzystniejszej. 

 

Umowa w wyniku aukcji zostaje zawarta z chwilą udzielenia przybicia jednej z ofert. Przy umowach, do 

których ważności muszą zostać spełnione szczególne wymagania, zarówno uczestnik jak i organizator aukcji 

mogą dochodzić zawarcia umowy przy spełnieniu tych warunków. 

 

Wadium 

 

W warunkach aukcji można zastrzec obowiązek wpłacenia określonej sumy lub ustanowienia 

odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty. Zastrzeżenie takie może być pod rygorem niedopuszczenia do 

uczestnictwa w takiej aukcji. 
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Zwycięzca aukcji, który uchyla się od zawarcia umowy pomimo wybrania jego oferty, traci wpłaconą sumę 

na rzecz organizatora aukcji. Osobom, których oferty zostały odrzucone, zwraca się wpłacone wadium. 

 

Jeżeli to organizator aukcji uchyla się od zawarcia umowy, uczestnik może żądać podwójnego wadium albo 

naprawienia szkody. 

 

Unieważnienie aukcji 

 

Żądać unieważnienia może zarówno organizator jak i uczestnik aukcji, jeżeli strona tej umowy lub inny 

uczestnik aukcji wpłynął na jej wynik w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. 

 

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 
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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 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 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 

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

• 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:   
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• 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. 

 

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;  
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• prokura łączna - dla dokonania czynności prawnej konieczne jest współdziałanie wszystkich 

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

dokonania czynności konieczne jest współdziałanie prokurenta z inną osobą, która prokurentem nie jest (np. 

z członkiem zarządu, wspólnikiem); Jednak Sąd Najwyższy uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 30 stycznia 

2015 r. stwierdził, iż: "Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 

Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu."(syg. 

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

Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej oraz prokury, o 

której mowa w art. 1094 § 11, także sposób jej wykonywania. 

• prokura oddziałowa - zakres umocowania prokurenta ograniczony jest do zakresu spraw wpisanych 

do rejestru oddziału przedsiębiorstwa.  

Powstanie, odwołanie i wygaśnięcie prokury 

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

jedynie charakter potwierdzenia. 

 

W spółkach osobowych dla ustanowienia prokury konieczna jest zgoda wszystkich wspólników mających 

prawo prowadzenia spraw spółki, a w spółkach kapitałowych - zgoda wszystkich członków zarządu. 

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

Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także ogłoszenia upadłości, 

otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca 

powinien zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Utrata przez przedsiębiorcę zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury 

 
Terminy w prawie cywilnym  

Terminem w prawie cywilnym nazywa się takie zastrzeżenie dodatkowe w czynności prawnej, przez które jej skutek 

zostaje ograniczony w czasie. Różnica między terminem a warunkiem polega na tym, że przy terminie brak jest 

elementu niepewności. Terminem więc będzie np. zastrzeżenie, że wykonanie świadczenia ma nastąpić 01.01.1999 albo 

w trzy miesiące od dnia zawarcia umowy. 

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

 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 
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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 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 dokonywanie immisji na grunt sąsiedni).  
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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.,  

 
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 
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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; 

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.) 
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i nieruchomości (art. 46 k.c.). 

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

gruntu przedmiot własności.  

Nieruchomości w ujęciu wieczysto księgowym. 

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

zaginęły lub uległy zniszczeniu. Przy tym, dla każdej nieruchomości j prowadzi się oddzielną księgę. Właściciel kilku 

nieruchomości stanowiących całość gospodarczą lub graniczących ze sobą może żądać połączenia ich w księdze 

wieczystej w jedną nieruchomość. Z drugiej strony część nieruchomości może być odłączona , gdy zostaną 

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

części pozostałej. 

 

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

prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji 

ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Nieruchomości rolne są rodzajem nieruchomości gruntowych. Podlegają wraz z 

nieruchomościami leśnymi szczególnej ochronie określonej w ustawie z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych ( Dz. U.2004r. Nr 121, poz.1266). O rolniczym charakterze gruntu przesądza jego przeznaczenie a nie 

sposób aktualnego wykorzystania. Do zakwalifikowania danej nieruchomości jako rolnej wystarczy możliwość jej 

rolniczego wykorzystania  

 

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

budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności i nie są częściami składowymi gruntów na których stoją. 

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

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

przestrzeń nad i pod jego powierzchnią (art. 143 k.c.). Wszystko co jest związane z gruntem należy do gruntu (art. 48 

k.c.). 

 

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

 

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

 

Część składowa 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 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 
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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.  
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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  
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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:  

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 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: 

II. nie można uzyskać zgody współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo 
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III. 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. 

 


