
Kierunek: TECHNIK ADMINISTRACJI 

Przedmiot: PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO 

Oddział: SZCZECIN  

Imię i nazwisko prowadzącego: PIOTR KASZCZYSZYN 

1. Zajęcia 25. Prawo rzeczowe 

2. Zajęcia 26. Mienie - podstawowe pojęcia 

Proszę zapoznać się z poniższym materiałem, a po przeczytaniu sprawdzić swoją wiedzę 

rozwiązując krótki test z zajęć 23 do 26 znajdujący się na końcu materiału – strona 6. (klucz - 

odpowiedzi są na stronie 7). 

Zajęcia 25. Prawo rzeczowe 

Prawo rzeczowe dzieli się na: 

a) podmiotowe rozumiane jako majątkowe prawo cywilne o charakterze bezwzględnym, 

którego przedmiotem jest rzecz, 

b) przedmiotowe rozumiane jako zespół przepisów, regulujących formy prawne 

korzystania z rzeczy. Czyli zespół przepisów prawa, które regulują podmiotowe prawa 

rzeczowe. Tymi źródłami są: 

i. Kodeks cywilny (Księga II oraz inne księgi), 

ii. Ustawy np. o księgach wieczystych, 

iii. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postepowania cywilnego (fragmenty). 

Rzeczami w rozumieniu kodeksu cywilnego są tylko przedmioty materialne – art. 45. KC. 

Mówiąc o rzeczy, mówimy o dobrach, które: 

1) istnieją w chwili obecnej, 

2) można zindywidualizować, 

3) należą do materialnych części przyrody, 

4) posiadają charakter samoistny, 

5) są dostępne, 

6) podlegają władzy człowieka. 

Rzeczą jest np. pieniądz, którego wartość wynika z zapewnionej gwarancji przez państwo. 

Rzeczami nie są: 

a) Zwierzęta, 



b) Zwłoki ludzkie (chyba, że są przedmiotem badań naukowych), 

c) Przedsiębiorstwo – ponieważ składa się z praw i majątku. 

 

Rzeczy dzieli się na dwie główne gałęzie: 

 NIERUCHOMOŚCI RUCHOMOŚCI 
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Części powierzchni ziemskiej stanowiące 

odrębny przedmiot własności (grunty), jak 

również budynki trwale z gruntem związane 

lub części takich budynków, jeżeli na mocy 

przepisów szczególnych stanowią odrębny od 

gruntu przedmiot własności - Art. 46. § 1. 

KC. 

Rzeczą ruchomą jest wszystko to, 

co nie jest nieruchomością. 

R
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1) Gruntowe – wyodrębniona część 

powierzchni ziemi wyodrębniona pod 

względem prawnym (stanowi odrębny 

przedmiot własności) 

2) Budynkowe – czyli budynki oraz inne 

trwale związane z gruntem urządzenia.  

3) Lokalowe – (Art. 2. 1. Ustawa z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali) - 

samodzielny lokal mieszkalny, a także 

lokal o innym przeznaczeniu, zwane 

dalej „lokalami”, mogą stanowić odrębne 

nieruchomości. 

1) Rzeczy mające cechy 

rodzajowe – gatunek rzeczy 

(np. motocykl stojący na 

parkingu jest oznaczony co 

do gatunku), 

2) Rzeczy mające cechy 

zindywidualizowane – 

tożsamość rzeczy (np. 

motocykl będący 

przedmiotem sprzedaży jest 

już oznaczony co do 

tożsamości). 

 

Części składowe rzeczy 

Rzeczy charakteryzują się tym, że połączone stanowią jedną całość. Zaś ich rozłączenie 

doprowadzi do uszkodzenia rzeczy lub jej odłączonej części (art. 47 §2 i §3. KC.). 

Cechy części składowych rzeczy: 

1) jest połączona z rzeczą w sensie gospodarczym, jak i fizycznym; 

2) występuje samodzielny charakter części składowej, który polega na tym, że da się ją 

wyodrębnić przestrzennie, a połączenie jej z innymi częściami składowymi stanowi 

całość; 



3) połączenie musi być na tyle silne, że odłączenie jednej z części spowoduje 

uszkodzenie lub istotną zmianę danej rzeczy lub odłączonej części składowej. 

Połączenie musi być trwała. 

Pożytki z rzeczy: 

1) pożytki prawa – dochody jakie prawo przynosi zgodnie ze swym społeczno-

gospodarczym przeznaczeniem, np. odsetki na koncie oszczędnościowym w banku; 

2) pożytki rzeczy – są to pożytki naturalne lub pożytki cywilne: 

a. dochody, które rzecz przynosi z tytułu stosunku prawnego, np. wpływy za 

wynajem mieszkania, 

b. płody rzeczy, np. owoce, 

c. odłączone od rzeczy części składowe, np. żwir. 

Pożytki mogą przysługiwać: 

1) właścicielowi, 

2) użytkownikowi wieczystemu,  

3) dzierżawcy. 

Klasyfikacja praw rzeczowych: 

1. Prawo własności 

2. Użytkowanie wieczyste 

3. Ograniczone prawa rzeczowe - prawa do korzystania z rzeczy cudzej, czyli np..: 

a) zastaw, 

b) użytkowanie, 

c) służebność, 

d) hipoteka. 

 

Zajęcia 26. Mienie - podstawowe pojęcia 

Definicja mienia 

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - Art. 44. KC. 

a) Są to tylko aktywa – ogół praw majątkowych, nie odnosi się do obowiązków, 

b) Brak relatywizacji do oznaczonej osoby (czyli możemy mówić o różnych rodzajach 

mienia nie mając na uwadze jego przynależności do konkretnej osoby). 

Mienie odnosi się do kategorii podmiotów, np.:  

a) mienie państwowe,  



b) mienie spółdzielcze,  

c) mienie komunalne,  

d) mienie prywatne,  

Czyli mienie to nazwa zbiorcza dla majątków należących do różnych kategorii podmiotów. 

Inne pojęcia 

Majątek są to tylko aktywa, są one bowiem dobrami o charakterze majątkowym. Majątek 

rozpatruje się w znaczeniach: 

a) węższym – czyli ogół aktywów majątkowych jakie przysługują określonemu 

podmiotowi. Na aktywa składają się:  

i. majątkowe prawa podmiotowe,  

ii. chronione prawnie korzystne sytuacje faktyczne jak np. posiadanie.  

b) szerszym – ogół aktywów, ale także pasywów danego podmiotu.  

Pasywami są różnorodne ciążące na określonym podmiocie obowiązki. 

Rzeczami w rozumieniu kodeksu cywilnego są tylko przedmioty materialne – art. 45. KC. 

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności 

(grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli 

na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności - Art. 46. 

§ 1. KC. 

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 Art. 461. 

KC. 

Część składowa rzeczy - jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia 

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

Nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Przedmioty 

połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych.  

Do części składowych gruntu należą w szczególności: 

a) budynki, 

b) inne urządzenia trwale z gruntem związane, 



c) również drzewa, 

d) inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. 

e) Za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. 

Przynależnościami są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy 

głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku 

odpowiadającym temu celowi - Art. 51. § 1. KC. Przy czym należy zaznaczyć, że 

przynależnością jest tylko rzecz ruchoma, która stanowi własność właściciela rzeczy głównej 

Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile 

według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy - Art. 53. § 1. KC. 

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych 

przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej - Art. 551. KC. 

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. 

Gospodarstwo rolne to 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. 

 

 

 



TEST (zajęcia 23-26) 

1. Czy roszczenia przedawnione wygasaj? 

a) Tak, 

b) Nie, 

2. Termin końcowy oznacza? 

a) początek skutku czynności prawnej, 

b) ustanie skutku czynności prawnej, 

c) obie odpowiedzi są poprawne. 

3. Termin oznaczony w dniach, w umowie zawartej 2 sierpnia na okres 3 dni kończy się? 

a) 5 sierpnia, 

b) 4 sierpnia, 

c) 6 sierpnia. 

4. Rzeczą z punktu widzenia prawa nie jest: 

a) samochód, 

b) motocykl, 

c) zwierzę. 

5. Rozłączenie rzeczy stanowiącej jedną całość spowoduje: 

a) uszkodzenie rzeczy, 

b) uszkodzenie jej odłączonej części, 

c) obie odpowiedzi są poprawne. 

6. Czy nieruchomość może być przynależnością? 

a) Tak, 

b) Nie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odpowiedzi (KLUCZ) 

1-b, 2-b, 3-a, 4-c, 5-c, 6-b. 


