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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej stosowania 
przepisów prawa w gospodarowaniu. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś 

bez problemów mógł korzystać z poradnika, 
− cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
− materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania 

treści jednostki modułowej, 
− zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, 
− ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
− sprawdzian postępów, 
− sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu 

potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas zajęć i że nabrałeś wiedzy i umiejętności  
z zakresu tej jednostki modułowej, 

− literaturę uzupełniającą. 
W poradniku znajdziesz podstawową wiedzę na temat stosowania przepisów prawa  

w gospodarowaniu. Trudno wyobrazić sobie współczesnego człowieka chcącego uruchomić 
działalność gospodarczą bądź zaistnieć w jakiejkolwiek formie życia gospodarczego 
i społecznego bez elementarnej znajomości prawa. Istotne jest, że współczesne 
ustawodawstwo przyjmuje zasadę pełnej odpowiedzialności za nasze postępowanie i jego 
skutki, bez względu na znajomość przepisów. W przyszłości masz możliwość pracy na 
stanowiskach kierowniczych, zarządzania zasobami, pełnienia odpowiedzialnych funkcji, 
które będą miały wpływ na efekty ekonomiczne gospodarki. Dlatego też, możliwie pełna 
znajomość problematyki prawnej ma bardzo duże znaczenie do podejmowania racjonalnych 
decyzji gospodarczych. Jednocześnie znajomość prawa stanowi punkt wyjścia do kierowania 
się jego zasadami, aby zgodnie z nimi postępować w życiu gospodarczym i społecznym. 
Prawo wyznacza również reguły funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach gospodarki 
rynkowej. 

Korzystając z poradnika, poznasz podstawowe pojęcia prawne, gałęzie prawa i jego 
źródła. Będziesz potrafił określić rodzaje norm prawnych i przepisów prawnych. Nauczysz się 
korzystać z różnych źródeł prawa. Poznasz zasady procesu legislacyjnego. Będziesz potrafił 
określić stosunki prawne i zdarzenia prawne, a także scharakteryzować podmioty stosunków 
cywilnoprawnych. Rozróżnisz pojęcia: osoby fizycznej i osoby prawnej. Nauczysz się 
dobierać właściwą formę prawną do wskazanej czynności prawnej oraz wiele pojęć i znaczeń, 
które na razie są dla Ciebie z pewnością niezrozumiałe. 

Nauczysz się także sporządzać umowy, podstawowe źródła zobowiązań, co pozwoli Ci 
w przyszłości lepiej poruszać się na rynku.  

Przykładowe ćwiczenia pozwolą Ci zrozumieć i przyswoić wiedzę w praktyce. Na końcu 
każdego tematu znajdują się pytania sprawdzające. Pozwolą Ci one zweryfikować Twoją 
wiedzę. Jeżeli okaże się, że czegoś jeszcze nie pamiętasz lub nie rozumiesz, to zawsze możesz 
wrócić do rozdziału Materiał nauczania i tam znajdziesz odpowiedź na pytania, które sprawiły 
Ci kłopot. 
Przykładowy sprawdzian osiągnięć może okazać się świetnym treningiem przed 
zaplanowanym przez nauczyciela sprawdzianem, a praktyczne zadania zawarte w testach 
pozwolą Ci łączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, przydatnymi 
w przyszłym życiu zawodowym. 
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Schemat 1. Układ jednostek modułowych w module 343[01].O1 „Ekonomiczno-prawne 

podstawy gospodarowania” 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Stosowanie przepisów prawa 
w gospodarowaniu”, powinieneś umieć: 
− korzystać z różnych źródeł informacji, 
− stosować technologię komputerową i informacyjną, 
− współpracować w grupie, 
− rozwiązywać problemy w sposób twórczy. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− posłużyć się podstawowymi pojęciami prawnymi, 
− rozróżnić prawo w znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym, 
− rozróżnić podstawowe gałęzie prawa, 
− sklasyfikować rodzaje norm i przepisów, 
− rozróżnić rodzaje norm prawnych, 
− ustalić elementy stosunku prawnego, 
− sklasyfikować rodzaje zdarzeń prawnych, 
− zidentyfikować rodzaje wykładni prawa, 
− scharakteryzować źródła prawa, 
− przedstawić zakres obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni, 
− ocenić sytuację prawną podmiotów stosunku cywilnoprawnego, 
− dostosować odpowiednią formę prawną do czynności prawnej, 
− ocenić skutki niezachowania właściwej formy prawnej, 
− ustalić warunki skutecznego działania pełnomocnika, 
− określić przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa, 
− scharakteryzować instytucję przedawnienia roszczeń, 
− określić sposoby nabycia i utraty własności, 
− określić prawa i obowiązki współwłaścicieli, 
− scharakteryzować instytucje użytkowania wieczystego, 
− wyjaśnić znaczenie ksiąg wieczystych, 
− rozróżnić źródła zobowiązań, 
− scharakteryzować zasady wykonania zobowiązania,  
− ustalić skutki niewykonania zobowiązania, 
− przedstawić sposoby wygaśnięcia zobowiązania, 
− określić strukturę administracji publicznej, 
− sklasyfikować formy działania administracji publicznej, 
− zaprojektować przebieg postępowania administracyjnego. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 

4.1. Prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. System 
prawa 

4.1.1. Materiał nauczania 
 

Prawo to zespół norm (reguł zachowania się) regulujących określone stosunki społeczne, 
ustanowionych lub uznanych przez państwo, poparte przymusem ze strony państwa. 

Powyższa definicja prawa, określająca prawo jako zespół norm, określa tym samym pojęcie 
prawa przedmiotowego. Wycinkami prawa przedmiotowego są poszczególne normy prawne.  

Prawo przedmiotowe definiowane jest również jako katalog nakazów, zakazów bądź 
możliwości postępowania w rożnych dziedzinach. 

Prawem podmiotowym jest przyznana i zabezpieczona przez normy prawne, 
a wynikająca ze stosunku prawnego możliwość postępowania w określony sposób. 

Źródłem prawa podmiotowego są normy prawne (prawa przedmiotowego), które 
ustanawiają sferę możliwości postępowania i zakreślają jej granice. Nie ma praw 
podmiotowych, poza tymi, które wynikają z norm prawnych, a więc prawo podmiotowe nie 
może istnieć bez prawa przedmiotowego, jest ono bowiem oparte na normach prawnych 
i przez nie zabezpieczonych. 

Określenie prawa podmiotowego wskazuje, że prawo to wynika ze stosunku prawnego, 
poza którym istnieć nie może. Ponieważ prawo podmiotowe jest elementem stosunku 
prawnego, odpowiadają mu zawsze obowiązki innych podmiotów. 

W systemie prawa dokonywane są różne podziały praw podmiotowych. W prawie 
cywilnym szczególnie ważny jest podział na: 

1) prawa podmiotowe bezwzględne, 
2) prawa podmiotowe względne. 
Prawami podmiotowymi bezwzględnymi są prawa podmiotowe skuteczne przeciwko 

każdej osobie (każdy inny, poza uprawnionym, zobowiązany jest do powstrzymania się od 
działań naruszających uprawnienia tworzące to prawo. Przykładem praw podmiotowych 
bezwzględnych są  na: prawa rzeczowe, prawa autorskie, prawa osobiste i inne – rys. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 1. Stosunek cywilnoprawny bezwzględny 
1. „U” – uprawniony, np. właściciel, użytkownik, autor utworu i in.), 
2. A, B, C, D, E, F, (…) – zobowiązania (wszystkie pozostałe podmioty), 
3.     

Treść prawa wynikająca z ustawy i niepodlegająca zmianie przez strony: 
a) uprawnienia określone pozytywnie przez ustawę (tzw. pozytywna strona prawa), 
b) obowiązek nienaruszania uprawnień ciążący na zobowiązanych (tzw. negatywna strona prawa) 
Źródło: Opracowanie  własne na podstawie Encyklopedii prawa, s. 1045, Warszawa 2004 

U 

A 

B 

C 
(…) D 

E 

F 

(…) 
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Z prawa podmiotowego bezwzględnego może również wynikać roszczenie, np. właściciel 
uzyskuje roszczenie o wydanie rzeczy, skierowane przeciw osobie, która bezwładnie 
zawładnęła rzeczą. 

Prawa podmiotowe skuteczne jedynie w stosunku do oznaczonej osoby lub grupy osób są 
prawami podmiotowymi względnymi. Przykładem takich praw mogą być prawa wynikające 
ze stosunków regulowanych normami prawa zobowiązaniowego (rys. 2). W stosunku tym 
podmiot prawa (wierzyciel) może żądać określonego zachowania się jedynie od oznaczonego 
podmiotu obowiązku (dłużnika). Przykładem praw podmiotowych względnych są prawa 
wynikające z umów, np. zlecenia, komisu, agencji, dzierżawy czy sprzedaży. Podstawowymi 
elementami praw podmiotowych względnych są roszczenia wynikające z zawartej umowy np. 
umowy najmu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Stosunek cywilnoprawny względny 
1. „W” –  wierzyciel (uprawniony.), 
2. „D” – dłużnik (ściśle określona osoba zobowiązana) 
3. A, B, C, D, E, F, (…) – wszystkie pozostałe podmioty, które nie mają ani uprawnień, ani nie są 

zobowiązane względem stron stosunku, 
4.  
    
Treść praw co do zasady ustalona przez strony: 
a) prawo wierzyciela do żądania spełnienia oznaczonego świadczenia – wierzytelność, 
b) obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia – dług, 
5.             
 
granica wyznaczająca ograniczenie więzi prawnej pomiędzy stronami stosunku a pozostałymi podmiotami. 
Źródło: Opracowanie  własne na podstawie Encyklopedii prawa, s. 1046, Warszawa 2004 

 
System prawa 
Prawo każdego kraju składa się z tysięcy aktów prawnych. Różnią się one między sobą 

tym, że wydawane są przez różne organy państwowe, w rożnym trybie i regulują odmienny 
zakres prawa. Niektóre z nich mają charakter nadrzędny nad innymi. Posługiwanie się nimi 
nie byłoby możliwe, gdy akty prawne nie byłyby wewnętrznie uporządkowane według z góry 
przyjętych kryteriów. To uporządkowanie nadaje im charakter systemu. 

Systemem prawa nazywamy całokształt obowiązujących w państwie przepisów, 
z uwzględnieniem ich podziału na gałęzie oraz zespół zasadniczych idei przewodnich, na 
których opiera się ustrój państwa, a także podstawowe idee prawne. 

Z powyższej definicji wynika, że podstawę systemu tworzy podział prawa na działy 
prawa zwane gałęziami obejmującymi akty prawne regulujące poszczególne rodzaje 
stosunków społecznych, na przykład: stosunki majątkowe, rodzinne, administracyjne czy 
stosunki powstające na tle popełnionych przestępstw. 

Gałęzie prawa mają z reguły swoją własną systematykę, która jest tym bogatsza, im 
zasobniejsza w przepisy jest dana gałąź prawa. 

Gałęzie w systemie prawa polskiego przedstawia rys. 3. 

(…) A 
B 

W D 

C D E 

F 
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Rys. 3. Gałęzie prawa w systemie prawa polskiego 

 
W polskiej doktrynie prawnej1 przyjmuje się najczęściej podział prawa na następujące 

gałęzie: 
1) prawo konstytucyjne rozumiane jako zespół norm regulujących podstawowe urządzenia 

ustroju państwa, 
2) prawo cywilne rozumiane jako zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre 

stosunki osobiste między równorzędnymi podmiotami prawa (osobami fizycznymi 
i prawnymi), 

3) prawo pracy rozumiane jako zespół norm regulujących stosunki między pracodawcą 
a pracownikiem na tle świadczonej pracy, 

4) prawo rodzinne rozumiane jako zespół norm regulujących osobiste i majątkowe stosunki 
między małżonkami, krewnymi oraz stosunki wynikające z przysposobienia, opieki 
i kurateli,  

5) prawo gospodarcze – aktualnie toczy się dyskusja nad problemem, czy normy prawne 
regulujące stosunki gospodarcze nie powinny być wyodrębnione w odrębnej gałęzi prawa.  

6) prawo karne rozumiane jako zespół norm mówiących, jakie czyny są przestępstwami, 
ustalających kary za popełnienie tych przestępstw, oraz określających ogólne zasady 
odpowiedzialności karnej, 

7) prawo administracyjne rozumiane jako zespół norm regulujących strukturę organów 
administracyjnych oraz stosunki prawne powstające w ramach władczej działalności tych 
organów, 

8) prawo finansowe rozumiane jako zespół norm regulujących gromadzenie środków 
pieniężnych przez państwo oraz ich rozdział i wydatkowanie, a także określających 
strukturę oraz tryb działania organów i instytucji finansowych, 

9) prawo procesowe – nie będące jednolitym zespołem norm. Wyodrębnia się w nim trzy 
podstawowe działy: 

– prawo o ustroju sądów i prokuratury, określające cele i zadania wymiaru sprawiedliwości 
oraz normujące strukturę wymiaru sprawiedliwości, a także prawa i obowiązki sędziów 
i prokuratorów, 

– prawo cywilne procesowe regulujące tryb rozstrzygania spraw cywilnych przez sądy 
i niektóre inne organy oraz właściwości tych organów, 

– prawo karne procesowe regulujące tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw karnych przez 
organy wymiaru sprawiedliwości, 

                                                        
1 Przez doktrynę rozumie się poglądy na prawo dotyczące zagadnień, uznawanych w danym czasie za 
podstawowe. 

Gałęzie prawa w systemie prawa polskiego 

prawo 
konstytucyjne 

prawo 
cywilne 

prawo 
finansowe 

prawo karne 

prawa 
procesowe 

prawo 
rodzinne  

i opiekuńcze 

prawo 
gospodarcze prawo 

administracyjne 

prawo pracy 
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Po ramach poszczególnych gałęzi prawa wyróżnia się instytucje prawne, czyli węższe 
zespoły norm prawnych, stanowiących pewną całość i regulujących typowy stosunek 
społeczny. W każdej gałęzi prawa można wyodrębnić szereg instytucji prawnych, na przykład 
w prawie cywilnym mówi się o instytucji sprzedaży, najmu, rękojmi za wady rzeczy, 
testamentu i inne. 

 
4.1.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest prawo w znaczeniu przedmiotowym i prawo w znaczeniu podmiotowym? 
2. Co to jest prawo podmiotowe względne i bezwzględne? 
3. Co to jest system prawa i jakie są jego zasady? 
4. Jakie są gałęzie prawa w systemie prawa polskiego? 
5. Jakie rozróżnisz gałęzie prawa występujące w systemie prawa polskiego? 
6. Jakie znasz działy prawa procesowego? 
7. Co rozumiesz pod pojęciem „instytucje prawne”? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
W kodeksie cywilnym (k.c.) zawarte są następujące przepisy: 
a)  „Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną” (art. 8 § 1 k.c.). 
b) „Czynność prawną dokonaną przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, 

jest nieważna” (art. 14 § 1 k.c.). 
c) „Właścicielowi nie wolno dokonywać robót ziemnych w taki sposób, żeby to groziło 

nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia” (art. 147 k.c.). 
d) „Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom 

(współwłasność)” (art. 195 k.c.). 
e) „Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania 

oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia” (art. 627 k.c.). 
Scharakteryzuj zawarte w nich prawa podmiotowe. 

Przepis Wyrazy świadczące o prawie 
podmiotowym 

Kogo i do czego one upoważniają 

a)   
b)   
c)   
d)   
e)   

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie treść ćwiczenia, 
2) scharakteryzować zawarte w przepisach prawa podmiotowe, 
3) uzupełnić tabelę zgodnie z poleceniem. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– Kodeks cywilny, 
– komputer z dostępem do Internetu, 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
12 

– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Którą gałąź prawa reprezentuje podany przepis? 
a) Kto z winy swojej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia 

…………………………………………………………………………………………… 
b) Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym dla wszystkich obywateli 

………............................................................................................................ 
c) Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną 

osobę ……………………………………………………………………. 
d) Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek 

przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął…………………………………………. 
e) Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonaniu aktu religijnego kościoła lub innego 

związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej podlega karze 
…………………………………………………………………………………..... 

f) Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, 
aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kultur prawną 
obywateli……………………………………………………………………………………. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować treść ćwiczenia, 
2) dobrać gałąź prawa do podanego w ćwiczeniu przepisu,  
3) wpisać odpowiedź na zadane pytanie w miejsce zaznaczone w ćwiczeniu. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– wybrane źródła prawa, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:         Tak      Nie 
1) rozróżnić prawo w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym? 
2) rozróżnić prawa podmiotowe względne i bezwzględne?  
3)  zdefiniować pojęcie system prawa? 
4)  przedstawić zasady systemu prawa? 
5)  rozróżnić gałęzie prawa w systemie prawa polskiego? 
6) wymienić działy prawa procesowego? 
7) zdefiniować pojęcie instytucje prawne? 
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4.2. Normy prawne i przepisy prawne 
 
4.2.1. Materiał nauczania 

Normy prawne i przepisy prawne 
 

Zachowania ludzi w codziennych sytuacjach podyktowane jest różnego rodzaju normami: 
prawnymi, moralnymi, towarzyskimi, religijnymi, zwyczajowymi itd. Spośród tych norm 
wyróżnić należy normy prawne, których stosowanie zabezpieczone jest przymusem 
państwowym i normy moralne, według których ocenia się określone zachowania jako dobre 
lub złe. W oparciu o te normy przeprowadza się moralną ocenę intencji człowieka. 

Z punktu widzenia państwa najważniejsze są normy prawne. 
W języku potocznym pojęcia – normy prawnej i przepisu prawnego – są zwykle 

utożsamiane, często używane zamiennie. Tymczasem znaczenie obu przytoczonych terminów 
nie pokrywają się. 
Norma prawna jest popartą przymusem państwowym ogólną regułą postępowania 
skierowaną do abstrakcyjnego adresata, określającą jego sposób postępowania, 
w przewidzianej normą sytuacji. 
Norma prawna (reguła postępowania) jest elementem prawa przedmiotowego. Charakteryzują 
ją następujące cechy: ogólność i abstrakcyjność. 
Ogólność normy prawnej wyraża się tym, że adresatem nie jest konkretna osoba (grupa osób), 
lecz pewien krąg adresatów o określonych cechach.  
Abstrakcyjność normy polega na możliwości unikania w opisie konkretnych szczegółów, 
będących przedmiotem uprawnienia lub obowiązku, nakazu lub zakazu. Najczęściej normy 
charakteryzują w sposób generalny sytuację, której dotyczą, abstrahując od wyliczania 
konkretnych wypadków stosowania normy. 
Normy prawne mają charakter dwustronny, z każdej normy wynika dla jednej strony 
obowiązek, a dla drugiej prawo, będące korelatem tego obowiązku. 
Struktura normy prawnej jest trójczłonowa. W jej skład wchodzą: 

1) hipoteza, 
2) dyspozycja, 
3) sankcja. 

Hipoteza to człon normy mówiący o warunkach, jakie muszą być spełnione, aby można było 
przypisać komuś nakaz, zakaz, obowiązek lub uprawnienia. Określa więc sytuację, w której 
norma znajduje zastosowanie.  
Dyspozycją jest ten człon normy prawnej, który wskazuje obowiązujący – w sytuacji opisanej 
w hipotezie – sposób zachowania. 
Sankcja to człon wyznaczający konsekwencje (ujemne skutki) prawne zachowania 
niezgodnego z prawem. Sankcja zapowiada więc dolegliwość, która ma pobudzić adresata do 
działania zgodnego z dyspozycją. Sankcja może mieć charakter: karny, egzekucyjny lub rygor 
nieważności. W prawie cywilnym głównym rodzajem sankcji jest sankcja odszkodowawcza, 
polegająca na przymusowym uzyskaniu na rzecz uprawnionego z majątku zobowiązanego 
określonego świadczenia materialnego. 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Elementy normy prawnej 

Norma prawna 

hipoteza dyspozycja sankcja 
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Przepisy prawne są wyodrębnionymi zdaniami, zamieszczonymi w aktach prawnych. Są 
one ich elementarnymi cząstkami. Zdarza się, że w pojedynczym przepisie wyrażona jest 
w całości norma prawna. Nie jest to jednak reguła. Niekiedy bowiem poszczególna norma 
zawarta jest w kilku przepisach. 

 Przykładem przepisów prawnych są np.: definicje ustawowe, które w sposób wiążący 
określają znaczenie użytych w akcie prawnym terminów lub zwrotów, np. definicje 
oświadczenia woli (art. 60 k.c.), oferty (art. 66 § 1 k.c.). 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest norma prawna? 
2. Jakie są cechy charakterystyczne normy prawnej? 
3. Jaka jest struktura normy prawnej? 
4. Jakie informacje zawierają poszczególne człony normy prawnej?  
5. Co to jest przepis prawny? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zdecyduj, które z wymienionych zdań charakteryzują normy prawne, a które inne normy 
postępowania (religijne, moralne, obyczajowe itp.). 
 

Zdanie Norma 
prawna 

 

Inna norma 
postępowania 

 
1. Ich przestrzeganie jest zagwarantowane istnieniem przymusu państwowego 
 

  

2. Sankcją za ich nieprzestrzeganie jest odrzucenie przez grupę 
 

  

3. Są powszechnie obowiązujące na terytorium określonego państwa 
 

  

4. Są niesformalizowane 
 

  

5. Są tworzone poprzez upoważnione do tego organy państwowe w ściśle 
określonym trybie 

 

  

6. Są przekazywane przez rodzinę lub grupę towarzyską, w której funkcjonuje 
człowiek 

 

  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
2) zdefiniować pojęcia: norma prawna, obyczajowa i moralna, 
3) wskazać różnice między podanymi normami, 
4) wstawić krzyżyk w odpowiednią rubrykę tabeli.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– wybrane akty prawne, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 2 
Odszukaj w Kodeksie karnym, Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania 

administracyjnego oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym po jednym przepisie prawnym. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
(ćwiczenie ma na celu sprawdzenie, czy potrafisz odróżnić przepis prawny od normy prawnej) 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie polecenie zawarte w ćwiczeniu,  
2) wyszukać w podanych źródłach prawa po jednym przepisie prawnym, 
3) wpisać wybrane przepisy prawne w miejsce zaznaczone w ćwiczeniu. 
 

Wyposażenie stanowiska: 
– wybrane źródła prawa, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
                                                                Tak Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojęcie norma prawna? 
2) rozróżnić cechy charakterystyczne normy prawnej? 
3) nazwać hipotezę, dyspozycję i sankcję w normie prawnej? 
4) rozróżnić normy prawne, obyczajowe, moralne, religijne i inne? 
5) podać  przykłady normy prawnej, moralnej, obyczajowej i innych? 
6) przedstawić elementy składowe struktury normy prawnej? 
7) zdefiniować pojęcie przepis prawny? 
8) wyszukać w aktach prawnych wybrane przepisy prawne?  
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4.3. Stosunki i zdarzenia prawne 
 
4.3.1. Materiał nauczania 

  
W każdej społeczności dochodzi do nieustannych kontaktów międzyludzkich. Kontakty te 

nazywamy stosunkami społecznymi. Stosunki społeczne są bardzo zróżnicowane. Występują 
w nich stosunki krótkotrwałe i trwające długo. Mogą być sformalizowane lub luźne. 
W każdym jednak występują określone podmioty, między którymi stosunek zachodzi, 
zwanymi stronami tego stosunku. Ich prawa i obowiązki regulowane są w zależności od 
charakteru stosunku przez różne systemy normatywne. Stosunki prawne charakteryzują się 
tym, że są one regulowane przez prawo. 

Istotą stosunku prawnego jest to, że podmiot stosunku prawnego może żądać od drugiego 
podmiotu określonego zachowania i sam może wobec niego postępować w określony sposób. 
 Jednym z najbardziej rozpowszechnionych stosunków prawnych są stosunki oparte na 
przepisach prawa cywilnego – stosunki cywilnoprawne. 
Stosunki cywilnoprawne to zachodzące między równorzędnymi prawnie stronami stosunki 
społeczne na tle majątkowym oraz stosunki osobiste, regulowane przez prawo cywilne. 

Na straży porządku prawnego społeczeństwa stoją różne inne systemy normatywne np. 
moralność, obyczaje, religia. Od norm prawnych różni je głównie sposób stanowienia i rodzaj 
stosowanych sankcji. Najważniejsze z nich stanowią system prawa. Normy prawne, różnią się 
od norm innych systemów, sposobem ich stanowienia i rodzajem stosowanych sankcji. 
W większości gałęzi prawa normy formułują w sposób bezwzględny obowiązek 
postępowania w określony sposób w przewidzianych prawem sytuacjach. Normy takie noszą 
nazwę norm bezwzględnie obowiązujących (imperatywnych). Normy takie występują 
przede wszystkim w tych gałęziach prawa, które charakteryzują się nierównością stron 
stosunku prawnego (prawo konstytucyjne, administracyjne, karne). 
 W prawie cywilnym normy bezwzględnie obowiązujące, to te normy, których 
zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone wolą stron (zob. np. art. 119, 437 
k.c.). 

Odmienny charakter mają normy dyspozytywne (normy względnie obowiązujące). 
Występują one głównie w prawie cywilnym. Podmioty stosunku prawnego (umowy) są nimi 
związane tylko wtedy, gdy spraw, których norma dotyczy, strony nie uregulowały inaczej niż 
brzmi zapis normy (zobacz pkt 4.1.1). 
 Zwrotem wskazującym na dyspozytywny charakter normy może być zapis art. 472 k.c. 
„jeżeli z czynności prawnej nie wynika nic innego” lub zapis art. 510 § 1 k.c.: „chyba że 
strony inaczej postanowiły”. 
Cechy stosunku cywilnoprawnego to: 
 równorzędność stron (brak podległości prawnej jednego podmiotu, innemu 

podmiotowi stosunku prawnego), 
 autonomia prawna stron (które wobec siebie w ramach stosunku cywilnoprawnego 

nie występują jako dysponenci władzy państwowej; dotyczy to także państwa, 
występującego w stosunkach cywilnoprawnym jako Skarb Państwa), 

 sądowa ochrona interesów stron. 
Stosunek cywilnoprawny powstaje, ulega zmianie albo ustaje wskutek zajścia zdarzeń 

cywilnoprawnych (które zostaną omówione nieco dalej). 
W każdym stosunku cywilnoprawnym wyodrębnić można następujące elementy: 
 podmioty stosunku (tworzące co najmniej dwie strony), 
 treść stosunku oraz 
 przedmiot stosunku. 
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Podmioty (strony) stosunku. Warunkiem koniecznym bycia podmiotem stosunku prawnego 
jest posiadanie zdolności prawnej (czyli zdolności do tego, aby być podmiotem praw 
i obowiązków). Nie jest natomiast konieczne posiadanie przez podmiot stosunku cywilnoprawnego 
zdolności do czynności prawnych (czyli zdolności do tego, aby za pomocą czynności prawnych 
nabywać prawa lub zaciągać zobowiązania). Podmiotowość prawna jest cecha normatywną (tzn. że 
o tym, kto jest podmiotem prawa stanowi ustawa) i od ustawodawcy zależy, jakie osoby i jednostki 
organizacyjne są wyposażone w ten przymiot (np. zgodnie z art. 223 Kodeksu handlowego podmiot 
uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółki na żądanie wspólników, wyznacza sąd 
rejestrowy). 

W każdym stosunku prawnym, będącym  rodzajem więzi społecznej, występować muszą co 
najmniej dwa podmioty, tworzące przynajmniej dwie strony, Po każdej stronie może występować 
jeden podmiot lub większa ich liczba (np. kilku wierzycieli, dłużników albo współwłaścicieli). 

Istnieć mogą stosunki cywilnoprawne wielostronne, jak np. stosunek powstający z umowy 
spółki cywilnej zawartej przez więcej niż dwu wspólników. 

Treść stosunku. Treść stosunku cywilnoprawnego tworzą prawa i skorelowane z nimi 
obowiązki stron. Uprawnieniom jednej strony odpowiadają więc obowiązki drugiej strony. 
Niekiedy jedna strona jest tylko uprawniona, druga zaś – tylko zobowiązana (np. w stosunku 
obligacyjnym łączącym poszkodowanego i sprawcę szkody wyrządzonej przez niego czynem 
niedozwolonym – art. 415 i nast. k.c.). 

W innych stosunkach obie strony są zarazem uprawnione i zobowiązane (np. w stosunku 
obligacyjnym, jaki powstaje w wyniku zawarcia umowy sprzedaży, kupujący ma uprawnienie do 
żądania przeniesienia na niego przez sprzedawcę własności rzeczy i wydania jej, sam zaś jest 
zobowiązany wobec sprzedawcy do zapłaty ceny i odbioru rzeczy; na sprzedawcy ciąży 
obowiązek przeniesienia własności rzeczy, wydania jej kupującemu, lecz zarazem przysługuje mu 
skuteczne wobec kupującego roszczenie o zapłatę ceny i odbioru rzeczy –  art. 535 k.c.). 

Przedmiot stosunku. Przedmiotem stosunku cywilnoprawnego jest zawsze zachowanie się 
podmiotów stosunku, wyznaczone treścią stosunku (z treści stosunku obejmującej prawa 
i obowiązki stron wynika bowiem, że jakieś zachowania są podmiotom nakazane lub zakazane). 
Niekiedy przedmiotem stosunku są także pewne obiekty materialne (rzeczy) lub niematerialne 
(np. wytwory umysłu ludzkiego) zwane też dobrami niematerialnymi. Przedmiotem stosunku 
cywilnoprawnego nie jest natomiast nigdy człowiek. 
Zdarzenia cywilnoprawne 
Zdarzeniem cywilnoprawnym jest fakt (stan faktyczny), z którym hipoteza normy prawnej wiąże 
określone w jej dyspozycji skutki prawne w postaci powstania, zmiany albo ustania stosunku 
cywilnoprawnego. Zakres zdarzeń prawnych jest więc – jako określany przez ustawodawcę – 
zamknięty, w tym sensie, że uczestnicy obrotu prawnego nie mogą wywodzić skutków prawnych 
z faktów nie uznanych przez ustawodawcę za zdarzenie prawne. Wraz jednak z rozwojem systemu 
prawa ustawowy katalog zdarzeń prawnych może ulegać poszerzeniu.  

Podział zdarzeń prawnych przedstawia rysunek 5. 
W grupie zdarzeń cywilnoprawnych można wyróżnić następujące kategorie zdarzeń: 

1. Zdarzenia w ścisłym znaczeniu (zdarzenia sensu stricto). 
Zdarzenia (sensu stricto) ta grupa zdarzeń jest też określana jako zdarzenia niezależne od woli 
człowieka i wymienia się w niej takie fakty, jak: urodzenie się człowieka, jego  zgon, pożar, 
upływ czasu, klęski żywiołowe itd. Śmierć człowieka, pożar mogą być oczywiście 
następstwem zachowania człowieka (zabójstwo, podpalenie), a więc – zależeć od jego woli. 
Ściśle więc problem ujmując, należy stwierdzić, że do grupy zdarzeń sensu stricto zaliczamy 
sam fakt w oderwaniu od przyczyny, która go wywołała, jeżeli z nim, a nie z działaniem 
człowieka powodującym to zdarzenie norma prawna wiąże skutek prawny.  

2. Działania zależne od woli ludzkiej. 
Działania zależne od woli ludzkiej tworzą rozgałęziony system. 
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Działania dzielą się  na czyny i akty prawne. Czynami są zdarzenia, które zostały 
dokonane bez zamiaru wywołania skutków prawnych (złodziej kradnie umyślnie, ale 
z pewnością nie jest zainteresowany wywołaniem skutku prawnego np. wyrok sądu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 5. Podział zdarzeń prawnych (w prawie cywilnym) 
 
 

Aktami prawnymi są zdarzenia wywołane w zamiarze spowodowania skutków prawnych, 
np. kupujący zawiera umowę ze sprzedawcą właśnie po to, by ten miał obowiązek przenieść 
własność rzeczy za zapłatę ceny. 

Czyny dzielą się na dozwolone i niedozwolone. Czynem dozwolonym jest czyn, którego 
prawo nie zabrania, ale łączy z nim określone skutki prawne np. prowadzenie cudzych spraw 
bez zlecenia, połączone z dokonywaniem wydatków może spowodować powstanie między 
tymi osobami stosunku zobowiązaniowego i daje osobie prowadzącej takie sprawy roszczenie 
o zwrot wydatków. Czyny niedozwolone są czynami zabronionymi przez prawo. 

Akty prawne dzielą się na: 
– czynności prawne, których niezbędnym elementem jest zawsze przynajmniej jedno 

oświadczeni woli, 
– decyzje administracyjne (tylko takie, które kształtują stosunki cywilnoprawne), np. decyzja 

o wywłaszczeniu powodująca utratę własności nieruchomości przez dotychczasowego 
właściciela i nabycie jej przez Skarb Państwa, albo gminę, 

– konstytutywne orzeczenia sądowe, czyli takie, które powodują powstanie, zmianę lub 
ustanie stosunku cywilnoprawnego (np. wyrok rozwodowy powodujący ustanie 
małżeństwa). Zdarzeniami cywilnoprawnymi nie są natomiast orzeczenia sądowe 
deklaratoryjne, a więc stwierdzające jedynie istnienie stosunku prawnego (np. 
postanowienie stwierdzające zasiedzenie). 

 Krąg podmiotów, między którymi stosunki regulowane są normami prawa cywilnego, jest 
bardzo szeroki. Określa go dość ogólnie art. l Kodeksu cywilnego, w myśl którego kodeks ten 
reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Do osób 
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prawnych, miedzy którymi stosunki regulowane są przepisami prawa cywilnego, należą m.in. spółki 
posiadające osobowość prawną (spółka akcyjna, spółka z o.o.), państwowe osoby prawne (np. 
przedsiębiorstwa państwowe), spółdzielnie, fundacje itd. Normy prawa cywilnego regulują tak 
fundamentalne stosunki, jak stosunki własnościowe, stosunki z zakresu inwestycji i stosunki 
obrotu. W szczególności prawo cywilne reguluje szereg codziennych stosunków majątkowych 
powstających między ludźmi na tle takich umów, jak: umowa sprzedaży, najmu, zlecenia, 
przewozu, pożyczki, przechowania itd. Z prawem cywilnym stykamy się w życiu codziennym 
nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wykupując bilet w autobusie zawieramy umowę przewozu, 
kupując książkę lub produkty żywnościowe zawieramy umowę sprzedaży itd. 
 O randze prawa cywilnego decyduje także poddani jego przepisom stosunków majątkowych 
pomiędzy jednostkami gospodarczymi, pozostającymi w trakcie produkcji i obrotu. Przedmiotem 
stosunków w obrocie gospodarczym są dobra o olbrzymiej wartości, produkty przemysłu, inwestycje 
budowlane, usługi wielkich przedsiębiorstw itp. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest stosunek prawny? 
2. Jakie są elementy składowe stosunku prawnego? 
3. Co to jest zdarzenie prawne? 
4. Jak dzielimy zdarzenia prawne? 
5. Co to są czyny dozwolone? 
6. Co to są czyny niedozwolone? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozstrzygnij, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, które z wymienionych zdarzeń 
są zdarzeniami prawnymi, a które zdarzeniami obojętnymi z punktu widzenia prawa: 
a) rozmowa z przyjacielem; b) podpisanie umowy o pracę; c) zakup gazety w kiosku; 
d) czytanie gazety; e) zakup nowych mebli; f) przestawienie mebli w mieszkaniu; 
g) ugotowanie obiadu; h) zamówienie obiadu w restauracji; i) uczenie się przepisów ruchu 
drogowego; j) zdanie egzaminu na prawo jazdy. 
Zdarzenie prawne:.................................................................................................................. 

Zdarzenie obojętne z punktu widzenia prawa:.................................................................... 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie treść polecenia, 
2) zakwalifikować zdarzenia, 
3) wpisać litery podpunktów w odpowiednie miejsca. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– źródła prawa, 
– komputer z dostępem do Internetu. 
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Ćwiczenie 2 
Po przeczytaniu  zaprezentowanego w ćwiczeniu tekstu wyodrębnij: 

1. podmioty stosunku, 
2. przedmiot stosunku, 
3. przedmiot uprawnienia, 
4. przedmiot obowiązku. 
„Dla zabezpieczenia roszczeń o przewoźne oraz roszczeń o prowizję, o zwrot wydatków 
i innych należności wynikłych ze zleceń spedycyjnych, jak również dla zabezpieczenia takich 
roszczeń przysługujących poprzednim spedytorom i przewoźnikom, przysługuje spedytorowi 
ustawowe prawo zastawu na przesyłce, dopóki przesyłka znajduje się u niego lub u osoby, 
która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać za pomocą dokumentów” 
(art. 802 § 1 k.c.) 
1. ………………………………………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………………………………………. 
3. ………………………………………………………………………………………………. 
4. ………………………………………………………………………………………………. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie polecenie zawarte w ćwiczeniu, 
2) przeanalizować treść przepisu prawnego, 
3) wyodrębnić elementy składowe stosunku prawnego, 
4) wpisać odpowiedzi w miejsca do tego wyznaczone. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
                                                                                Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojęcie stosunek prawny? 
2) rozróżnić elementy składowe stosunku prawnego? 
3) zdefiniować pojęcie zdarzenie prawne? 
4) dokonać podziału zdarzeń prawnych? 
5) określić, co to są czyny dozwolone? 
6) określić, co to są czyny niedozwolone? 
7) określić, co to są akty prawne? 
8) dokonać podziału aktów prawnych? 
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4.4. Wykładnia prawa 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Przepisy prawa bywają niekiedy z różnych przyczyn niejasne i wymagają interpretacji, 
czyli ustalenia właściwego ich znaczenia. Temu celowi służy wykładnia prawa rozumiana 
jako zespół czynności zmierzających do ustalenia właściwej treści i zakresu norm prawnych, 
zawartych w przepisach. W drodze wykładni nigdy nie są tworzone nowe normy prawne. Za 
pomocą wykładni ustala się jedynie sens norm już istniejących. W drodze interpretacji nie 
można nadać normie treści sprzecznej z jej brzmieniem. 

Klasyfikację wykładni przeprowadzić można według różnych kryteriów. Przyjmując 
kryterium przedmiotowe, a więc w zależności od tego, jaki organ lub osoba dokonują 
wykładni, wyróżniamy: 

a) wykładnię autentyczną dokonywaną przez ten organ, który wydał interpretowany 
przepis. Na przykład Minister Pracy interpretuje przepisy dotyczące zatrudnienia; 

b) wykładnię legalną dokonywaną przez organ konstytucyjnie upoważniony do 
dokonywania tej wykładni. Do czasu wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. 
dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa należało do Trybunału 
Konstytucyjnego. Obecnie takiego organu w Polsce nie ma; 

c) wykładnię praktyczną dokonywaną przez organy stosujące prawo, a więc przez urzędy 
i organy administracji państwowej w toku stosowania prawa, przy rozstrzyganiu 
konkretnych spraw oraz przez sądy. Wykładnia dokonywana przez sądy nosi nazwę 
wykładni sądowej. Szczególne miejsce zajmuje wykładnia dokonywana przez Sąd 
Najwyższy, która mimo że jest wiążąca jedynie w konkretnej sprawie, to jednak 
w praktyce sądy wszystkich instancji wykorzystują tę wykładnię i w konkretnych 
sprawach powołują się na orzecznictwa Sądu Najwyższego; 

d) wykładnia doktrynalna (naukowa) zawarta jest w literaturze prawniczej: 
monografiach, artykułach, recenzjach i innych. Nie ma ona charakteru 
obowiązującego, ale z uwagi na autorytet autorów jest często przywoływana 
w praktyce legislacyjnej i sądowej. 

Drugą klasyfikację wykładni przeprowadzić można według kryteriów metody, za pomocą 
której wykładnia jest dokonywana. Przy zastosowaniu tego kryterium wyróżnia się: 
a) wykładnię gramatyczną (zwaną też wykładnią słowną, werbalną lub literalną), 
b) wykładnię logiczną, 
c) celowościową (funkcjonalną), 
d) wykładnię systematyczną, 
e) wykładnię historyczną. 
 Wykładnia gramatyczna polega na ustaleniu znaczenia norm prawnych poprzez analizę 
sensu użytych słów i zwrotów. Skupia się ona wyłącznie na stronie językowej badanej normy 
(przepisu). 
 Wykładnia logiczna polega na ustaleniu znaczenia normy prawnej na podstawie 
logicznego wnioskowania z treści przepisów i przebiega według różnych schematów 
zaczerpniętych z logiki. 
 Wykładnia celowościowa polega na ustaleniu znaczenia norm prawnych przez określenie 
celu, dla którego normy te zostały wydane. 
 Wykładnia systematyczna polega na ustaleniu treści normy przez analizę miejsca, jakie 
zajmuje ona w systemie prawa, oraz porównania jej z normami sąsiadującymi. 
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 Wykładnia historyczna ma na celu ustalenie treści badanej normy na podstawie 
okoliczności towarzyszącej  jej powstaniu (bada się uzasadnienie projektu, stenogramy 
sejmowe, głosy w dyskusji). 
 W wyniku porównania rezultatów, jakie przynosi dokonanie wykładni przy zastosowaniu 
wyżej omówionych metod, wyróżnia się: 
a) wykładnię stwierdzającą, a więc interpretację, która nakazuje rozumieć normę dokładnie 

tak samo, jak na to wskazuje jej literalne brzmienie, 
b) wykładnię rozszerzającą, gdy wyniki rożnych metod nakazują interpretować i stosować 

daną normę szerzej niż wynika to z wykładni gramatycznej, 
c) wykładnię zwężającą (ścieśniającą), która jest odwrotnością wykładni rozszerzającej. 

Wskazuje ona, że normie należy nadać sens węższy, niż wynikałoby to z literalnej treści 
jej brzmienia. 

 
4.4.2. Pytania sprawdzające  
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest wykładnia prawa? 
2. Jakie znasz rodzaje wykładni prawa? 
3. Jak sklasyfikujesz wykładnię prawa według różnych kryteriów? 
4. Czy w Polsce istnieje organ upoważniony do dokonywania wykładni legalnej? 
5. Jakie jest znaczenie wykładni Sądu Najwyższego? 
 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Dokonaj wykładni prawa i rozstrzygnij sprawę. 
Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów 
o rozwiązanie umów o pracę w tym trybie. Żąda on przywrócenia do pracy na poprzednich 
warunkach powołując się na artykuł 57 k.p. Sprawę skierował do sądu pracy. Wyjaśnienie 
jakiego pojęcie jest potrzebne do rozstrzygnięcia sprawy? Jakie wątpliwości powstają w tym 
wypadku? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać dokładnie treść ćwiczenia, 
2) określić, która część podanego przepisu wymaga stosowania wykładni, 
3) wyjaśnić, dlaczego podana część przepisu wymaga wyjaśnienia, 
4) dokonać wykładni prawa, 
5) rozstrzygnąć podany przypadek, 
6) wpisać odpowiedzi w wyznaczone miejsce. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks pracy, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 
albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy podlega karze grzywny. Wyjaśnij, na podstawie art. 283 § 1 k.p., jakie pojęcia należy 
zdefiniować i kto orzeka o ukaraniu odpowiedzialnego.  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać dokładnie treść ćwiczenia, 
2) określić, kto jest odpowiedzialny za stan bhp, 
3) określić jakie pojęcia należy zdefiniować, 
4) określić, kto orzeka o ukaraniu odpowiedzialnego, 
5) wpisać odpowiedzi w wyznaczone miejsce. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks pracy, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
                                                                Tak      Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojęcie wykładnia prawa? 
2)  wymienić rodzaje wykładni prawa? 
3)  rozróżnić wykładnię prawa według różnych kryteriów? 
4)  określić znaczenie wykładni prawa? 
5)  wskazać komu i do czego potrzebna jest wykładnia doktrynalna? 
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4.5. Źródła prawa. Obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni 
 
4.5.1. Materiał nauczania  
 
 W praktyce przez „źródła prawa” najczęściej rozumie się akty normatywne, zawierające 
obowiązujące normy prawa. W tym znaczeniu mówi się o źródłach prawa cywilnego, 
źródłach prawa konstytucyjnego, źródłach prawa pracy itd. W nauce prawa przez źródła 
prawa rozumie się formy, w jakich wyrażone zostają normy prawne. Formy, w jakich normy 
te mogą być wyrażone, są ściśle sprecyzowane w poszczególnych państwach. W Polsce do 
najważniejszych form należy forma ustawy. 

Poszczególne źródła prawa (np. ustawy, rozporządzenia) różnią się między sobą tym, że 
wydawane są przez rożne organy państwowe, w różnym trybie i regulują odmienne zakresy 
stosunków, co powoduje, że rola i znaczenie poszczególnych źródeł prawa jest różna. 
Niektóre z nich mają charakter nadrzędny w stosunku do innych. O miejscu w hierarchii 
ważności poszczególnych źródeł prawa decyduje to, od jakiego podmiotu prawo pochodzi 
i jakich spraw dotyczy. Hierarchia usytuowania aktów prawnych w systemie źródeł prawa 
oznacza, że akty niższego rzędu nie mogą być sprzeczne z aktami o wyższej mocy prawnej. 
Współzależność między poszczególnymi źródłami prawa, hierarchiczna nadrzędność jednych 
źródeł nad innymi powoduje, że tworzą one określony system źródeł prawa. 
 Przez system źródeł prawa należy rozumieć całokształt źródeł prawa w ich 
wzajemnym powiązaniu.  
 Systemy źródeł prawa w poszczególnych państwach są rożne. 
 W Polsce system źródeł prawa określony został w Konstytucji. Zostały one podzielone 
na: źródła powszechnie obowiązującego prawa i źródła prawa o charakterze wewnętrznym. 
Zgodnie z art. 87 Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe i rozporządzenia, natomiast na obszarze 
działania organów, które je ustanowiły – akta prawa miejscowego. Uchwały Rady 
Ministrów, zarządzenia ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki 
podległe organowi wydającemu te akty. 

Poniżej zamieszczamy krótkie charakterystyki poszczególnych rodzajów źródeł prawa 
powszechnie obowiązującego w Polsce. 

Konstytucja jest w hierarchii źródeł prawa najważniejszym aktem ustawowym – 
ustawą zasadniczą. Wszystkie inne źródła prawa muszą pozostawać w zgodności 
z Konstytucją. Konstytucja określa podstawowe zasady funkcjonowania państwa, określa 
podstawowe wolności oraz prawa i obowiązki obywateli, ustrój władzy ustawodawczej, 
wykonawczej i sądowniczej (zasada trójpodziału władzy),  podstawy i zakres działania 
kontroli państwowej i ochrony prawa, a także zasady działania państwa w sytuacji 
szczególnych zagrożeń (wojna, klęska żywiołowa). 

Ustawa – podstawowa forma kształtowania całego systemu prawa. Ustawy może 
uchwalać tylko Sejm RP. Sposób opracowania ustawy oraz uchwalania, jak również sposób 
i zakres współdziałania Sejmu i Senatu określa Konstytucja, a procedury uchwalania ustawy – 
Regulamin Sejmu i Senatu. W naukach prawnych przyjmuje się, że przedmiotem ustawy 
może być każda sprawa, z wyjątkiem spraw określonych w Konstytucji. Warunkiem wejścia 
w życie ustawy jest jej podpisanie przez Prezydenta RP i opublikowanie w Dzienniku Ustaw 
RP. Regułą jest, że ustawy zaczynają obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia, chyba że 
same stanowią inaczej. 
 Ratyfikowane umowy międzynarodowe. Umowy ratyfikuje i wypowiada Prezydent. 
W niektórych przypadkach ratyfikacja umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie 
wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie. Przez ratyfikację należy rozumieć swoisty 
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akt, w którym organ upoważniony do reprezentowania państwa w stosunkach 
międzynarodowych (Prezydent) wyraża wolę związania państwa treścią umowy 
międzynarodowej zawartej przez inny organ. Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
ratyfikowanej umowy międzynarodowej stanowi ona część krajowego porządku prawnego 
i jest bezpośrednio stosowana, chyba że stosowanie jej jest uzależnione od wydania ustawy. 
Należy podkreślić, że ratyfikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo przed 
ustawą, jeżeli ustawa jest z nią sprzeczna.  
 Od 1 maja 2004 r. (data przystąpienia Polski do Unii Europejskiej) w Polsce obowiązuje 
prawo wspólnotowe, tworzące samoistny porządek prawny. Akty prawne Wspólnot nie 
wymagają ratyfikacji przez państwa członkowskie, gdyż nie są one traktowane jako prawo 
międzynarodowe. Akty te nie mogą też być przez państwo członkowskie uchylone. W razie 
sprzecznych rozwiązań prawnych obowiązuje zasada prymatu prawa europejskiego, zgodnie 
z którą żaden przepis prawa wewnętrznego nie ma pierwszeństwa przed prawem 
wspólnotowym. Przepis prawa krajowego sprzeczny z prawem europejskim nie jest 
nieważny, lecz nie może być zastosowany w konkretnym przypadku, gdyż prawo europejskie 
eliminuje wtedy zastosowanie przepisu krajowego. 
 Przepisy prawa europejskiego publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej wydawanym przez Urząd Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej. 
 Rozporządzenia są aktami normatywnymi wydawanymi przez Prezydenta, Radę 
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów kierujących działami administracji 
rządowej. Rozporządzenia wydawać również mogą przewodniczący komitetów wchodzących 
w skład Rady Ministrów, a także Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wymienione organy 
mogą wydawać rozporządzenia tylko w celu wykonania ustawy i na podstawie upoważnienia 
zawartego w ustawie. Warunkiem wejścia w życie rozporządzenia jest opublikowanie 
w Dzienniku Ustaw. 

Prawo wydawania rozporządzeń ma również wojewoda. Mają one innych charakter niż 
poprzednio omówione i są przepisami prawa miejscowego. 

Przez akty prawa miejscowego rozumieć należy przepisy prawa powszechnie 
obowiązujące na oznaczonej części terytorium państwa, wydane na podstawie upoważnienia 
ustawowego, przez upoważnione do tego organy. Organami tymi są: sejmik województwa, 
wojewoda, organy administracji samorządowej, rada powiatu i rada gminy. Akty prawa 
miejscowego publikowane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych. 

Jak wstępnie zaznaczono, poszczególne gałęzie prawa mają własne systemy źródeł 
prawa. 

Podstawowym aktem normatywnym, stanowiącym źródło prawa cywilnego, jest 
Kodeks cywilny z 1964 r. (wielokrotnie nowelizowany). Do źródeł prawa cywilnego zalicza 
się również: 
– Kodeks spółek handlowych, 
– Prawo wekslowe, 
– Prawo czekowe, 
– Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
– Ustawę o ochronie własności przemysłowej, 
– Prawo przewozowe, 
– Ustawę o księgach wieczystych i hipotece, 
– i wiele innych. 

Za obowiązujące normy prawne uważa się normy postępowania, które zostały 
w przewidzianym trybie ustanowione lub uznane przez kompetentny organ państwa (w Polsce 
przez Sejm) i opublikowane w przewidziany sposób, z oznaczeniem daty wejścia w życie 
nowej regulacji. W niektórych przypadkach termin wejścia w życie aktu normatywnego 
określany jest w innych przepisach. 
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Termin wejścia w życie aktu normatywnego oddziela się od daty ogłoszenia aktu 
okresem spoczywania (vacatio legis), który w przypadku ustawy wynosi 14 dni. Okres 
spoczywania aktu prawnego umożliwia społeczeństwu zapoznanie się z jego treścią. 

Okres ten jest dłuższy w przypadku aktów obszernych o znacznej doniosłości 
społecznej, gdy ich realizacja wymaga szczególnego przygotowania. Ma to szczególne 
znaczenie dla jednostek gospodarczych, które niejednokrotnie zmuszone są do dokonania 
poważnych zmian organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych. W przypadkach 
szczególnych – dzień wejścia w życie aktu normatywnego wyznaczony jest na dzień 
ogłoszenia. Zasadą jest, że aktom normatywnym nie można nadawać mocy wstecznej (zasada 
retroaktywności prawa). 

Akt normatywny obowiązuje dopóty, dopóki nie zostanie uchylony przez inny akt 
równorzędny lub akt wyższy. 

Jeżeli prawodawca nie zamieści w nowym akcie normatywnym przepisów 
uchylających, ma zastosowanie ogólna zasada: przepisy późniejsze uchylają wcześniejsze, 
zawarte w aktach normatywnych równorzędnych lub niższych. Kolejną zasadą jest, że przepis 
szczególny uchyla przepis ogólny. 

Stosowanie powyższych zasad służy do rozstrzygania kolizji przepisów prawnych 
w czasie. Do kolizji takiej dochodzi wtedy, gdy sprawa (stosunek prawny) uregulowana jest 
odmiennie przez dwa lub więcej przepisów wydanych w rożnym czasie. 

W praktyce stosowania prawa czasem występuje problem ustalenia zakresu 
obowiązywania aktu normatywnego w przestrzeni. 

Takie problemy mają miejsce w przypadku wkroczenia stosunków prawnych poza sferę 
zasięgu norm prawnych poszczególnych państw. 

W przypadku takim zachodzi konieczność ustalenia, którego państwa normy mają być 
stosowane do konkretnego stosunku prawnego. Ponieważ normy różnych państw, regulując 
analogiczne stosunki, mogą się różnić między sobą, zjawisko takie określane jest mianem 
kolizji norm w przestrzeni. 

Celem rozwiązania problemów z tym związanych poszczególne państwa ustanawiają 
własne przepisy kolizyjne, oparte o zasady, respektowania przy ich tworzeniu. W ten sposób 
między przepisami kolizyjnymi różnych państw zapewniona została daleko idąca harmonia, 
np. w dziedzinie prawa cywilnego i rodzinnego stosowane są następujące zasady: 
1. W zakresie prawa osobowego (ocena zdolności prawnej i zdolności do czynności 

prawnych) stosowane są z reguły przepisy tego państwa, którego obywatelem jest dana 
osoba. 

2. W zakresie prawa rzeczowego, stosuje się normy prawne tego państwa, na którego terenie 
rzecz się znajduje. 

3. Do czynności prawnych, w szczególności umów, trybu i formy ich zawierania właściwe 
są przepisy tego państwa, na terytorium którego umowa została zawarta. 

 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to są źródła prawa? 
2. Jakie są rodzaje aktów normatywnych? 
3. Jaka jest hierarchia aktów prawnych w Polsce? 
4. Czy rozróżnisz akty normatywne: Konstytucję, ustawy, rozporządzenia, uchwały  

i zarządzenia? 
5. Na czym polega kolizja norm prawnych w czasie? 
6. Co to jest umowa międzynarodowa? 
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7. Co to jest ratyfikacja umowy międzynarodowej? 
8. Kto dokonuje ratyfikacji? 
9. Co to jest kolizja norm prawnych w przestrzeni? 
 
4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj akty prawne z Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich: 

1. DzU z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ………………………………………………………...... 
2. MP z 2005 r. Nr 46, poz. 631 ……………………………………………………………. 

3. MP z 1997 r. Nr 86, poz. 874 …………………………………………………………….. 
4. DzU z 1996 r. Nr 62, poz. 286 …………………………………………………………… 

5. DzU z 1990 r. Nr 92, poz. 544 …………………………………………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) odszukać w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim podane w ćwiczeniu akty normatywne, 
2) zidentyfikować nazwę aktu normatywnego, 
3) wyszukać informacje czego one dotyczą, 
4) odpowiedzieć na pytania w miejscach do tego wyznaczonych. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Dzienniki Ustaw, 
– Monitory Polskie, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

W miejsce przy numerze zadania wpisz P, – jeśli stwierdzenie jest prawdziwe – lub F – 
jeśli jest fałszywe. 
….1. W Dzienniku Ustaw ogłasza się tekst Konstytucji RP. 
….2. Do podstawowych źródeł prawa należą rozporządzenia. 
….3. Zarządzenie jest źródłem prawa wewnętrznego. 
….4. Rada Ministrów może wydawać rozporządzenie bez upoważnienia ustawowego. 
….5. Ustawa późniejsza uchyla obowiązywanie ustawy wcześniejszej. 
….6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady mają pierwszeństwo przed aktami 

prawnymi polskimi. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie stwierdzenia zawarte w zadaniu, 
2) wpisać w zaznaczone miejsca P lub F w zależności od prawdziwości stwierdzenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
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4.5.4. Sprawdzian postępów 
                     Tak Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojecie źródło prawa? 
2) określić hierarchię źródeł prawa w Polsce? 
3) wymienić obowiązujące akty normatywne? 
4) rozróżnić  akty normatywne? 
5) określić, co oznacza pojęcie vacatio legis? 
6) zdefiniować pojęcie ratyfikowanie umowy międzynarodowej? 
7) wyszukiwać w Monitorze Polskim i Dzienniku Ustaw wybrane akty 

normatywne? 
8) określać zasady obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni? 
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4.6. Podmioty stosunków cywilnoprawnych. Formy czynności 
prawnej 

 
4.6.1. Materiał nauczania 
 
 Prawo cywilne jest gałęzią prawa regulującą stosunki majątkowe i niektóre stosunki 
osobiste. Stosunki te zachodzić mogą między bardzo szerokim kręgiem podmiotów. 
W ramach kodeksu cywilnego, głównego źródła prawa cywilnego, można wyróżnić szereg 
działów zawartych w odpowiednich księgach k.c. – rys. 6. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 6. Schemat Kodeksu cywilnego (źródło: opracowanie własne) 
 
 Stosunkiem cywilnoprawnym  jest stosunek społeczny regulowany normami prawa 
cywilnego. Jak wcześniej informowaliśmy na każdy stosunek prawny składają się następujące 
elementy: 
– podmioty (strony) stosunku prawnego 
– treść stosunku oraz 
– przedmiot stosunku. 

Podmiotami stosunków cywilnoprawnych mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 
W każdym stosunku występuje przynajmniej dwa podmioty. Może ich być więcej, 
a w niektórych przypadkach – np. w stosunkach regulowanych przez prawo rzeczowe – nawet 
nieograniczona liczba. O tym, czy człowiek lub organizacja może być podmiotem stosunków 
cywilnoprawnych, nie decydują przypadkowe właściwości, lecz norma prawna. Zdolność do 
tego, aby móc występować jako podmiot stosunków cywilnoprawnych, nosi nazwę zdolności 
prawnej, (o której będzie mowa w dalszej części zatytułowanej „Osoby fizyczne i osoby 
prawne”). 
Istotną cechą stosunku cywilnoprawnego jest, jak podkreślano już wcześniej, prawna 
równorzędność stron (podmiotów), z których żadna w ramach tego stosunku nie występuje 
w charakterze zwierzchnika drugiej i nie dysponuje wobec niej uprawnieniami władczymi. 
 W istniejącym stosunku prawnym podmioty mogą się zmieniać, chyba że ustawa lub 
umowa tego zakazuje. Wierzyciel może na przykład odstąpić swoją wierzytelność innej 
osobie, która zajmie jego miejsce w stosunku prawnym. Niekiedy jednak ustawa wiąże prawa 
wynikające ze stosunku prawnego z konkretnym podmiotem i tylko on może z nich korzystać. 
Mamy wówczas do czynienia z tzw. prawami niezbywalnymi (prawo dożywocia, służebność 
osobista, użytkowanie). Odstąpienie prawa niezbywalnego jest niedopuszczalne, a zatem 
niemożliwa jest zmiana podmiotu stosunku cywilnoprawnego. 

Prawo cywilne 

Część ogólna prawa 
cywilnego 

Prawa rzeczowe Prawa zobowiązań Prawa spadkowe 

Część ogólna  
zobowiązań 

Część szczegółowa 
zobowiązań 
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 Przynajmniej jednemu z podmiotów stosunku cywilnoprawnego przysługuje prawo 
domagania się od drugiego podmiotu lub podmiotów określonego zachowania się (wykonania 
zamówionego dzieła, wydania używanej rzeczy, poszanowania prawa własności). Jest to jego 
prawo podmiotowe omówione w części „Prawo w znaczeniu przedmiotowym 
i podmiotowym”. 
 W większości stosunków cywilnoprawnych, szczególnie w stosunkach 
zobowiązaniowych (obligacyjnych), każda ze stron dysponuje prawem podmiotowym, np. 
przez umowy sprzedaży strony zobowiązują się wobec siebie do określonych działań.  
  Czynność prawna to zdarzenie, w skład którego wchodzi co najmniej jedno 
oświadczenie  woli, złożone przez osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, 
zmierzające do wywołania skutku prawnego w postaci powstania, zmiany lub ustania 
stosunku cywilnoprawnego. Skutek ten następuje jedynie wtedy, kiedy przewiduje go norma 
prawna, stąd wskazuje się na „konwencjonalny” charakter czynności prawnych, które 
umożliwiają podmiotom prawa cywilnego samodzielnie kształtowanie swojej sytuacji 
prawnej. 
 Także inne zdarzenia prowadzą do powstania, zmiany lub ustania stosunków 
cywilnoprawnych (zdarzenia cywilnoprawne). Wyróżnia się zdarzenia niezależne od woli 
człowieka np.: wpływ czasu, naturalna śmierć człowieka oraz działania – zdarzenia będące 
wyrazem woli podmiotów prawa cywilnego (zobacz pkt 4.3.1). 
 Podstawowym i koniecznym elementem czynności prawnych jest oświadczenie woli. 
Oświadczeniem woli nazywamy uzewnętrzniony przejaw woli wywoływania określonych 
skutków prawnych. Jest to złożony proces „psychofizyczny” składający się z wewnętrznego 
aktu woli oraz jego uzewnętrzniania. Nieprawidłowości tego procesu powodują wady 
oświadczenia woli (brak świadomości lub swobody, groźba, pozorność, błąd), które mogą 
prowadzić do nieważności czynności prawnych. 
 Czynności prawne służą zaspokojeniu rożnych potrzeb. Z punktu widzenia ilości 
oświadczeń woli koniecznych do dokonania czynności prawnych wyróżnia się czynności 
jednostronne (testament), dwustronne (umowy) i wielostronne (umowa spółki). 
  Forma czynności prawnych –  dokładniej zawartych w nich oświadczeń woli – jest 
w zasadzie dowolna. Wedle swej woli strony mogą ich dokonywać ustnie, na piśmie, 
w sposób dorozumiały itd. Nazywamy to zasadą wyboru formy czynności prawnej lub krócej: 
zasadą swobody formy. Zasada wyboru formy czynności prawnej jest przez podmioty prawa 
cywilnego szeroko wykorzystywana w praktyce. W życiu codziennym najczęściej spotyka się 
z dokonywaniem czynności prawnych w formie ustnej. Niekiedy ustawodawca ze względu na 
funkcje, jakie pełni taka czynność, wymaga dochowania formy szczególnej. Niezachowanie 
takiej formy powoduje niekorzystne skutki: 
1) nieważność bezwzględną, 
2) utrudnienie w dochodzeniu dokonania czynności, 
3) wyłączenie, niektórych zamierzonych przez działającego, skutków prawnych, przy 

ważności pozostałych elementów takiej czynności. 
 Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują jedynie cztery wyraźnie wyodrębnione formy 
o znaczeniu ogólnym: 
1) zwykła forma pisemna – oświadczenie na piśmie zawierające podpis składającego 

oświadczenie woli. Forma pisemna czynności prawnej może być zastrzeżona: 
– pod rygorem nieważności, 
– dla celów dowodowych; 

2) forma pisemna z datą poświadczoną – polega na autorytatywnym poświadczeniu na 
dokumencie, że istniał on w chwili poświadczenia daty. Datę może poświadczyć notariusz 
lub organ państwowy, albo jednostki samorządu terytorialnego; 
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3) forma pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym – polega na stwierdzeniu 
autentyczności podpisu. Należy to w zasadzie do notariusza. Ma ona zarazem walor 
czynności prawnej z datą pewną, gdyż poświadczenie autentyczności podpisu winno być 
zaopatrzone datą; 

4) forma aktu notarialnego  – polega na sporządzaniu czynności prawnej przez notariusza 
według udzielonych mu wskazówek i podpisania jej przez strony. Jest ona wymagana 
głównie dla wszystkich umów przenoszących własność nieruchomości. 

 Obowiązek nadania czynności prawnej istnieje tylko wówczas, gdy wynika to: 
– z ustawy, 
– z zawartej uprzednio umowy. 

Osoby fizyczne i osoby prawne 
 Osobowość prawna jest pojęciem mającym fundamentalne znaczenie w prawie 
cywilnym. Mówiąc o osobowości prawnej mamy na myśli dwie podstawowe kategorie, które 
prawo rozróżnia, czyli: 
1) osoby fizyczne, 
2) osoby prawne. 
 Z kolei z obydwoma w/w kategoriami nieodłącznie związane są pojęcia: 
a) zdolności prawnej, rozumianej jako zdolność do tego, aby być podmiotem praw 

i obowiązków, 
b) zdolności do czynności prawnych, rozumianej jako zdolność do rozporządzania swoimi 

prawami i zaciągania zobowiązań. 
 Art. 8 k.c. mówi, że każdy człowiek od chwili urodzenia (tzn. od chwili odłączenia od 
ciała matki) ma zdolność prawną, czyli, jak już wcześniej powiedziano, jest podmiotem praw 
i obowiązków. Zdolność prawna osoby fizycznej ustaje z chwilą jej śmierci. Z tą chwilą 
wygasają prawa i obowiązki niemajątkowe tej osoby, a prawa i obowiązki majątkowe 
przechodzą na jej spadkobierców. 
 W odróżnieniu od zdolności prawnej, zdolność do czynności prawnych może być 
ograniczona lub w ogóle zniesiona: 
1) Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne, które są pełnoletnie, czyli 

ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione. 
2) Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają osoby pełnoletnie – częściowo 

ubezwłasnowolnione oraz osoby małoletnie, tzn. te, które nie są pełnoletnie, ale 
ukończyły 13 lat. Czynność prawna dokonywana przez te osoby, dla swej ważności, musi 
uzyskać potwierdzenie przedstawiciela ustawowego. 

3) Pozbawione zdolności do czynności prawnych są osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, 
oraz osoby, które nie ukończyły 13 lat. 

 
Osoby prawne 

Osobą prawną jest wyodrębniona jednostka organizacyjna wyposażona przez normę 
prawną w zdolność prawną, mogąca występować w stosunkach cywilnoprawnych jako ich 
podmiot. Podmiotami praw i obowiązków w prawie cywilnym, mającymi zdolność prawną, 
są więc nie tylko osoby fizyczne, ale także twory sztuczne: osoby prawne. Są one traktowane 
jako samodzielne podmioty mające własne, wyodrębnione interesy, prawa i obowiązki oraz 
majątek. Same ponoszą odpowiedzialność majątkową za swe działania. 

Osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy 
szczególne przyznają osobowość prawną. Skarb Państwa jest w stosunkach cywilnoprawnych 
podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych 
państwowych osób prawnych. Osobowość prawną nabywają niektóre organizacje społeczne, 
stowarzyszenia, uczelnie. O tym, kto jest osobą prawną, decyduje państwo. Osoby prawne, 
jako jednostki organizacyjne, to jedność elementów majątkowych (mienie umożliwiające 
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działanie osoby prawnej i ponoszenie przez nią odpowiedzialności) i osobowych (ludzie 
związani z daną jednostką: jej członkowie, organy, zaangażowani przez nią pracownicy), 
a także zorganizowanie tych elementów w charakterystyczną strukturę. Znaczenie każdego 
z tych czynników jest różne w różnych typach i rodzajach osób prawnych. 

Powstanie, ustrój i ustanie osób prawnych określają  właściwe przepisy. Organizację 
i sposób działania osoby prawnej reguluje także jej statut. Zgodnie z art. 35 k.c. jednostka 
organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisu do właściwego rejestru, chyba 
że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

Każda osoba prawna ma zarówno zdolność prawną, jak i zdolność do czynności 
prawnych. Jest to podstawowa cecha każdej osoby prawnej. Zdolność prawna osób prawnych 
polega, podobnie jak zdolność prawna osób fizycznych, na zdolności występowania 
w charakterze podmiotu w stosunkach cywilnoprawnych, z tym że zdolność ta różnie się od 
zdolności prawnej osób fizycznych swym zakresem. Przede wszystkim osoba prawna z natury 
rzeczy nie może być podmiotem szeregu stosunków, w jakich może uczestniczyć osoba 
fizyczna. Ponadto samo założenie konstrukcji prawnej osób prawnych ma na celu 
zapewnienie koncentracji działania tych osób na zasadniczym przedmiocie ich działalności 
(np. spółka handlowa zajmuje się obrotem towarowym). 

Nabycie i utrata zdolności prawnej następuje z reguły po spełnieniu przesłanek 
odnoszących się do danego typu osoby prawnej określonych przepisami. Przepisy te określają 
też chwilę, z jaką następuje nabycie osobowości prawnej. Do identyfikacji osoby prawnej 
służy przede wszystkim jej nazwa ujawniona w rejestrze, pod którą występuje. 

Siedzibą osoby prawnej, jeżeli ustawa lub oparty na niej statut, nie stanowią inaczej, jest 
miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. 

Każda osoba prawna ma zdolność do czynności prawnych, może ona nabywać prawa, 
zaciągać zobowiązania oraz rozporządzać prawami. Osoba ta może składać oświadczenie 
woli, tylko za pośrednictwem swoich organów. Organami osoby prawnej, wyrażającymi jej 
wolę, są zawsze osoby fizyczne. Sposób, w jaki działają organy osoby prawnej, określony jest 
w ustawie oraz opartym na niej statucie. Działanie organu (dyrektora, prezesa, zarządu) jest 
działaniem samej osoby prawnej. Organ osoby prawnej jest częścią niej samej, jest to zespół 
lub jednostka ludzka, powołana do pełnienia funkcji organu danej jednostki prawnej (nie 
mylić z pełnomocnikiem). 

 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są elementy stosunku cywilnoprawnego? 
2. Czym charakteryzują się poszczególne elementy stosunku cywilnoprawnego? 
3. Kto  jest osobą fizyczną w świetle prawa? 
4. Czym różni się zdolność prawna od zdolności do czynności prawnych? 
5. Czym charakteryzuje się zdolność do czynności prawnych osób fizycznych? 
6. Na czym polega pełna zdolność do czynności prawnych osób fizycznych? 
7. Na czym polega ograniczona zdolność do czynności prawnych osób fizycznych? 
8. Na czym polega brak zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej? 
9. Jakie jednostki organizacyjne są osobami prawnymi? 
10. Czym charakteryzuje się osoba prawna? 
11. Jakie wyróżnisz osoby prawne? 
12. Co to jest czynność prawna? 
13. Jakie są formy czynności prawnej? 
14. Czym jest oświadczenie woli? 
15. Jakie znasz wady oświadczenia woli? 
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4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Uzupełnij poniższe zdania. Niezbędne informacje wyszukaj w Kodeksie cywilnym. 
1. Posiadanie przez osobę fizyczną możliwości bycia podmiotem praw i obowiązków 

wynikających z prawa cywilnego nazywa się  ……………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………. 

2. Ograniczoną zdolność do czynności prawnych ma osoba fizyczna, która  ………………... 
………………………………………………………………………………………………. 

3. Pełną zdolność do czynności prawnych może utracić osoba pełnoletnia na skutek 
………………………………………………………………………………………………. 

4. Zdolność prawną uzyskuje osoba fizyczna od chwili ……………………………………… 
5. Zdolności do czynności prawnych nie mają osoby fizyczne, które ………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 
6. Czynność prawna osoby mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych może 

uzyskać ważność jeżeli …………………………………………………………………….. 
7. Warunkiem uzyskania osobowości prawnej jest …………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
8. Oświadczenia woli osoby prawnej składane są przez ……………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie podane w ćwiczeniu części stwierdzeń, 
2) przeanalizować materiał nauczania, 
3) uzupełnić zdania w miejscach do tego wyznaczonych, 
4) przedstawiciel grupy prezentuje wypracowane rozwiązania. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks cywilny 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia 
 
Ćwiczenie 2 

Podaj 6 przykładów czynności prawnych z życia codziennego. 
Lp. Czynności prawne 
1  
2  
3  
4  
5  
6  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować materiał nauczania, 
2) podać 6 przykładów czynności prawnych z życia codziennego, 
3) uzupełnić tabelę, wpisując wybrane czynności prawne, 
4) uzasadnić wybór czynności. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
4.6.4 Sprawdzian postępów 
                              Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1)  rozróżnić elementy stosunku cywilnoprawnego? 
2) określić, czym charakteryzują się poszczególne elementy stosunku 

cywilnoprawnego? 
3) zdefiniować pojęcie osoby fizycznej w świetle prawa? 
4) przedstawić różnice między zdolnością prawną a zdolnością  
      do czynności prawnych? 
5) scharakteryzować zdolność do czynności prawnych osoby fizycznej? 
6) scharakteryzować ograniczoną zdolność do czynności prawnych osoby 

fizycznej? 
7) przedstawić, na czym polega brak zdolności do czynności prawnych osoby 

fizycznej? 
8) zdefiniować pojęcie osoby prawnej? 
9) scharakteryzować osobę prawną w świetle prawa? 
10) zdefiniować pojęcie oświadczenie woli? 
11) wyjaśnić, na czym polega czynność prawna? 
12) przedstawić, jakie są formy czynności prawnej? 
13) wymienić wady oświadczenia woli? 
14) omówić wpływ wady oświadczenia woli na ważność czynności prawne? 
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4.7. Przedstawicielstwo i pełnomocnictwo 

 
4.7.1. Materiał nauczania 
 

Przedstawicielstwo jest instytucją prawa cywilnego polegającą na tym, że jedna osoba 
(przedstawiciel) dokonuje w imieniu drugiej osoby (reprezentowanego) czynności prawnej, 
a czynność ta pociąga skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. 

Warunkiem prawnej skuteczności reprezentacji jest tylko takie działanie przedstawiciela, 
w cudzym imieniu, które mieści się w granicach upoważnienia określonego przez 
reprezentowanego (umocowanie). 

Według Kodeksu cywilnego wyróżniamy: 
a) przedstawicielstwo ustawowe, 
b) pełnomocnictwo. 
Wymienione rodzaje przedstawicielstw różnią się źródłem umocowania. 

Przedstawicielstwo ustawowe cechuje fakt, że prawo przedstawiciela do dokonywania 
czynności prawnych w imieniu drugiej osoby wynika z przepisu ustawy. W przypadku 
pełnomocnictwa przedstawiciel jest umocowany do dokonywania czynności w cudzym 
imieniu bezpośrednio przez osobę reprezentowaną, zwaną mocodawcą. Pełnomocnik może 
mieć umocowanie równocześnie dwóch osób. W takim przypadku może działać w imieniu 
obu stron, nie naruszając jednak interesów żadnej z nich. 
Ad a) 

Celem przedstawicielstwa ustawowego jest umożliwienie dokonywania czynności 
prawnych osobom, które nie posiadają wymagane prawem zdolności do czynności prawnych 
(nie mogą działać samodzielnie). Przedstawicielami ustawowymi są przede wszystkim 
rodzice w stosunku do dzieci podlegających ich władzy rodzicielskiej, przy czym każde 
z rodziców może działać samodzielnie. Przedstawicielem ubezwłasnowolnionego częściowo 
jest kurator, a ubezwłasnowolnionego całkowicie  – opiekun. 
Ad b) 

Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną. Może go udzielić 
zarówno każda osoba fizyczna, mająca zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna. 
Pełnomocnictwo nie wymaga szczególnej formy, z wyjątkiem pełnomocnictwa ogólnego, 
które wymaga formy pisemnej. W przypadku wymagania określonej formy dla dokonania 
czynności prawnej, pełnomocnictwo powinno być udzielone w takiej formie, np. 
pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości wymagającej aktu notarialnego musi być 
udzielone w formie aktu notarialnego. 

Zakres umocowania pełnomocnika określa treść udzielonego mu pełnomocnictwa. 
Zależnie od tego rozróżniamy trzy rodzaje pełnomocnictw: 
a) ogólne, 
b) rodzajowe, 
c) szczególne. 

Pełnomocnictwo ogólne jest to upoważnienie do dokonywania czynności prawnych 
w imieniu mocodawcy, w ramach zwykłego zarządu, np. stałe administrowanie budynkiem. 

Pełnomocnictwo rodzajowe to upoważnienie do wielokrotnego dokonywania czynności 
prawnych określonego rodzaju. Pełnomocnictwem tego rodzaju dysponują np. ekspedienci 
w sklepie (zawierają umowy sprzedaży z klientem), kasjerzy sprzedający bilet na mecz. 

Pełnomocnictwo szczególne jest upoważnieniem do dokonania w imieniu mocodawcy 
konkretnej czynności, np. sprzedania oznaczonej rzeczy. Pod rygorem nieważności powinno 
być udzielone na piśmie. 
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 Wygaśnięcie pełnomocnictwa może nastąpić w dowolnym czasie, chyba że mocodawca 
zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego, 
który stanowi podstawę pełnomocnictwa. Wygasa ono także w przypadku śmierci 
mocodawcy lub pełnomocnika. 
 Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik zobowiązany jest do zwrotu mocodawcy 
dokumentu pełnomocnictwa. 
 Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura. Prokury udziela przedsiębiorca 
podlegający obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Obejmuje ona umocowanie do 
czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. 
Tylko do zbycia przedsiębiorstwa, wydzierżawienia, ustanowione na nim prawa majątkowe 
oraz zbycie i obciążenie nieruchomości prokurent potrzebuje pełnomocnictwa do dokonania 
poszczególnych czynności. Zasadą jest, że zakres prokury nie może być ograniczony ze 
skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Ustawowym wymogiem jest udzielanie prokury 
w formie pisemnej i zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców. Prokurentem może być tylko 
osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 Do udzielenia prokury obowiązuje forma pisemna pod rygorem nieważności. 
Dopuszcza się ustanowienie prokury oddziałowej. 
 
4.7.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest przedstawicielstwo w świetle prawa? 
2. Jakie są rodzaje przedstawicielstwa? 
3. Od czego uzależniona jest skuteczność działania przedstawicielstwa? 
4. Co to jest pełnomocnictwo? 
5. Jakie są rodzaje pełnomocnictw? 
6. Kiedy wygasa pełnomocnictwo? 
7. Co to jest prokura? 
8. Kto może być prokurentem? 
 
4.7.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Podaj po 3 przykłady przedstawicieli: 
1. ustawowych 
a. …………………… 
b. …………………… 
c. …………………… 
2. posiadających pełnomocnictwo 
a. …………………… 
b. …………………… 
c. …………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować materiał nauczania, 
2) zaproponować przykłady przedstawicieli zgodnie z poleceniem, 
3) wpisać przykłady w miejsca do tego wyznaczone odpowiednio do rodzajów 

przedstawicielstwa. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
Uzupełnij tabelę, odpowiadając na następujące pytania: 
Czy wymieniona osoba jest przedstawicielem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego  
o przedstawicielstwie? Jaki to rodzaj przedstawicielstwa? Jaki to rodzaj pełnomocnictwa? 
1. Notariusz spisujący umowę sprzedaży między stronami. 
2. Osoba poręczająca cudzy dług. 
3. Pracownik sprzedający towary w sklepie. 
4. Stacja telewizyjna reklamująca towary producenta. 
5. Dziecko wysyłane przez rodziców po gazetę. 
6. Osoba upoważniona do dokonywania inwestycji w gospodarstwie rolnym. 
7. Goniec doręczający przesyłkę. 
8. Rodzice dziecka. 
9. Prokurent 
 
Lp. Przedstawiciel w rozumieniu 

przepisów kodeksu cywilnego 
Rodzaj 

przedstawicielstwa 
Rodzaj 

pełnomocnictwa 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie pytania podane w ćwiczeniu, 
2) scharakteryzować przedstawicielstwo według różnych kryteriów, 
3) uzupełnić tabelę zgodnie z podanymi kategoriami. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks cywilny, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
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4.7.4 Sprawdzian postępów 
                                                              Tak         Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojęcie przedstawicielstwo? 
2) rozróżnić rodzaje przedstawicielstwa? 
3) scharakteryzować warunki skutecznego przedstawicielstwa? 
4) zdefiniować pojęcie pełnomocnictwo? 
5) rozróżnić rodzaje pełnomocnictw? 
6) przedstawić formę pełnomocnictwa, jaką jest prokura? 
7) przedstawić przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa? 
8) omówić instytucję prawną prokura? 
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4.8. Przedawnienie roszczeń 
 
4.8.1. Materiał nauczania 
 
 Możliwość dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunków majątkowych nie trwa 
w nieskończoność. Przeciwnie, jest ona ograniczona granicami czasowymi oznaczonymi 
w przepisach prawa cywilnego. Sam upływ czasu może spowodować, że wysiłki zmierzające 
do realizacji roszczeń staną się bezskuteczne. Przepisy ograniczające w czasie możliwość 
dochodzenia roszczeń przed sądami mają na celu skłonienie wierzyciela do szybkiego 
dochodzenia roszczeń. 

Jako główną zasadę Kodeks cywilny ustala, że przedawnieniu ulegają wszystkie 
roszczenia majątkowe, tj. roszczenia wymierne w pieniądzu. Z wymienionej wyżej zasady 
wynika, że przedawnieniu ulegają jedynie roszczenia, a nie same prawo podmiotowe, oraz że 
nie ulegają przedawnieniu roszczenia niemajątkowe, np. roszczenia płynące z praw 
osobistych. Przedawnienie służy przede wszystkim jasności prawnej. Dłużnik nie powinien 
być zaskakiwany roszczeniami, które powstały wiele lat temu i przed którymi z tego tytułu 
trudno byłoby się bronić, gdyż w międzyczasie np. wiele dowodów (pokwitowania) już nie 
istnieje lub zostało zniszczone. Długi okres czasu może spowodować, że przysługujące 
dłużnikowi roszczenia wobec osób trzecich również okażą się nie do zrealizowania. Przepisy 
o przedawnieniu są bezwzględnie obowiązujące i przez czynność prawną nie można ich 
zmienić, tzn. nie można ich wykluczyć ani zmieniać.  

W myśl kodeksu, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia 
wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Dziesięcioletnie i trzyletnie terminy 
przedawnienia noszą nazwę ogólnych terminów przedawnienia. Dziesięcioletni termin 
przedawnienia, w praktyce, jest raczej wyjątkiem niż regułą, ponieważ istnieje bardzo dużo 
przepisów, które przewidują krótsze terminy przedawnienia np. roszczenia rzemieślników, 
adwokatów, lekarzy, architektów przedawniają się po upływie 2 lat. 

Stwierdzenie faktu, czy dane roszczenie uległo przedawnieniu, czy też nie, nie jest 
sprawą prostą. W przepisach prawnych w różny sposób regulowany jest punkt, od którego 
zaczyna się liczyć bieg przedawnienia, również niektóre czynności prawne czy też sytuacje 
faktyczne mogą powodować przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia. Roszczenie 
przedawnione w naszym systemie prawnym nie wygasa, a jedynie staje się roszczeniem 
niezupełnym. Po upływie bowiem terminu przedawnienia ten, przeciwko komu roszczenie 
jest skierowane, może uchylić się od zadośćuczynienia roszczeniu, powołując się na upływ 
czasu. Początkiem biegu terminu przedawnienia jest chwila wymagalności roszczenia, tj. 
chwila, od której wierzyciel może skutecznie domagać się spełnienia świadczenia np. 
w drodze wniesienia przywództwa cywilnego. Przedawnienie związane z roszczeniem 
o odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego (np. kradzieży, oszustwa, pobicia, itp.) 
zaczyna z kolei biec od momentu dowiedzenia się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do 
wyrównania tej szkody. 

Kodeks przewiduje, ż w niektórych sytuacjach może nastąpić zawieszenie lub przerwa 
w biegu przedawnienia. Zawieszenie biegu przedawnienia polega na tym, że w pewnych 
sytuacjach bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a jeśli już się rozpoczął, przez pewien 
okres nie jest liczony. Jeżeli natomiast następuje ustanie przyczyny powodującej zawieszenie, 
to biegnie ono dalej, a nowy okres przedawnienia dolicza się do poprzedniego. Przerwanie 
biegu przedawnienia polega na tym, że w skutek przewidzianych w Kodeksie cywilnym 
przyczyn cały dotychczasowy bieg przedawnienia zostaje przekreślony, a przedawnienie 
zaczyna biec od początku. 
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W myśl art. 121 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienie nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu: co do roszczeń, jakie przysługują dzieciom przeciwko 
rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które przysługują 
osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom 
sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki; co do 
roszczeń przysługujących jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez okres trwania 
małżeństwa; co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich 
dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego 
rodzaju – przez czas trwania przeszkody. 

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje np.: 
a) w odniesieniu do roszczeń jednego małżonka przeciw drugiemu – w okresie trwania 

małżeństwa, 
b) w odniesieniu do roszczeń dzieci przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy 

rodzicielskiej. 
 Od zawieszenia biegu przedawnienia należy odróżnić jego przerwania. Różnica polega 

na tym, że przy zawieszeniu, pewnego okresu nie wlicza się do biegu przedawnienia, przy 
przerwaniu zaś cały okres, który upłynął do momentu przerwania uważa się za niebyły, a bieg 
przedawnienia rozpoczyna się od nowa. 
Przerwanie biegu przedawnienia powoduje: 
1) każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, 

przedsięwzięta w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia 
roszczenia, 

2) uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje. 
 
4.8.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega przedawnienie? 
2. Co to jest roszczenie? 
3. Jakie są warunki dochodzenia roszczeń? 
4. Jakie rodzaje roszczeń ulegają przedawnieniu? 
5. Kiedy rozpoczyna się bieg przedawnienia? 
6. Kiedy przerywa się bieg przedawnienia? 
7. Jakie okresy czasu objęte są pojęciem „ogólne terminy przedawnienia”? 
 
4.8.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Określ podstawowe terminy przedawnienia roszczeń, przyjmując, że nie nastąpiło 
zawieszenie ani przerwanie biegu przedawnienia? Uwzględnij przepisy Kodeksu cywilnego 
o art. 117–125. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować przepisy k.c. dotyczące przedawnienia roszczeń, 
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2) ustalić na podstawie Kodeksu cywilnego terminy przedawnienia roszczeń, 
3) wpisać terminy przedawnienia roszczeń w miejsce kropek. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– Kodeks cywilny, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
 Udziel odpowiedzi i uzasadnij ją: 
1. Dłużnik zwrócił  dług po terminu przedawnienia. Czy przysługuje mu roszczenie o zwrot 

świadczenia? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2. Czy czynnością prawną można skracać lub wydłużać terminy przedawnienia? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować podane w ćwiczeniu sytuacje, 
2) wpisać odpowiedzi w miejsce kropek. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks cywilny, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
 
4.8.4. Sprawdzian postępów 
                   Tak    Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojęcie – przedawnienie? 
2) zdefiniować pojęcie – roszczenie? 
3) określić warunki przedawnienia roszczeń? 
4) przedstawić rodzaje roszczeń ulegające przedawnieniu? 
5) określić warunki rozpoczęcia biegu przedawnienia? 
6) przedstawić warunki przerwania biegu przedawnienia? 
7) określić warunki zawieszenia biegu przedawnienia? 
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4.9. Instytucje prawa rzeczowego. Atrybuty prawa własności 
 
4.9.1. Materiał nauczania 
 

Prawo rzeczowe jest jednym z działów prawa cywilnego. W zakres prawa rzeczowego 
wchodzą przede wszystkim normy regulujące prawo własności, będące podstawowym 
prawem rzeczowym (normy regulujące treści i wykonywanie prawa własności, sposoby jego 
nabycia i utraty, ochronę prawa własności), oraz normy regulujące inne prawa rzeczowe, jak 
użytkowanie wieczyste i ograniczone prawa rzeczowe, stanowiące grupę tzw. praw na rzeczy 
cudzej. 

Normy prawa rzeczowego zawarte są przede wszystkim w księdze drugiej Kodeksu 
cywilnego. Prawo rzeczowe ujmowane jest jako prawo w znaczeniu podmiotowym 
i w znaczeniu przedmiotowym. 

W znaczeniu przedmiotowym prawo rzeczowe to zespół norm, które regulują powstanie, 
treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych praw umożliwiających korzystanie 
z rzeczy. 

Prawami rzeczowymi w znaczeniu podmiotowym są: prawo własności, użytkowanie 
wieczyste oraz tzw. ograniczone prawa rzeczowe (użytkowanie, zastaw, służebność, 
hipoteka). 

Tradycyjnie prawa rzeczowe dzielone są na dwie zasadnicze grupy: 
1) własność, 
2) prawa rzeczowe ograniczone. 

W Kodeksie cywilnym podział ten został zastąpiony trójpodziałem, z uwagi na 
wprowadzenie do polskiego systemu prawnego użytkowania wieczystego, które uregulowane 
zostało jako kategoria pośrednia pomiędzy własnością i prawami rzeczowymi ograniczonymi. 
Mimo że jest to prawo na rzeczy cudzej, jego treść w zdecydowany sposób zbliża się do treści 
prawa własności. Ponadto sam ustawodawca umieścił uregulowania odnoszące się do tego 
prawa rzeczowego między własnością a prawami rzeczowymi ograniczonymi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Schemat praw rzeczowych 
 

Spośród praw rzeczowych przedstawionych na schemacie w Kodeksie cywilnym 
unormowane są: własność, użytkowanie wieczyste,  użytkowanie i służebność. Zastaw 
w zasadzie uregulowany został również w kodeksie, ale poza nimi pozostaje uregulowanie 
dotyczące zastawu rejestrowego. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni 

Prawa rzeczowe 

Prawo własności Użytkowanie wieczyste Prawa rzeczowe ograniczone 

Użytkowanie Służebność 

Gruntowa Osobista 

Zastaw Hipoteka Spółdzielcze 
prawo do lokalu 
w spółdzielniach 
budowlano-
mieszkaniowych 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
43 

mieszkaniowej uregulowane zostały w Prawie spółdzielczym i Prawie lokalowym. 
Unormowanie hipoteki zawarte jest w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. 

Unormowanie praw rzeczowych polega na określeniu ich treści oraz sposobów ich 
nabycia i utraty nazywane są w nauce prawa instytucjami prawa rzeczowego.  Instytucjami 
prawa rzeczowego są takie instytucje, jak: własność, użytkowanie, zasiedzenie. Pierwszą 
cechą różniącą prawa rzeczowe od innych praw podmiotowych jest to, że prawa rzeczowe są 
prawami podmiotowymi bezwzględnymi dotyczącymi rzeczy.  

Prawa rzeczowe są skuteczne względem wszystkich. Uprawniony może zatem domagać 
się od nieoznaczonej bliżej liczby osób niewkraczania w sferę jego prawa. Z takim 
ukształtowaniem praw rzeczowych pozostają w ścisłym związku pewne ogólne zasady nimi 
rządzące. Jako pierwszą należy wskazać zamknięty katalog praw rzeczowych. Oznacza to, że 
można powołać do życia tylko takie prawo rzeczowe, które jest przewidziane w przepisach 
prawa. Ponadto treść prawa rzeczowego w zasadzie kształtowana jest przez ustawę. Strony 
stosunku prawnorzeczowego mogą modyfikować treść prawa rzeczowego jedynie w takim 
zakresie, w jakim dopuszczone to zostało przez obowiązujące przepisy. Obowiązywanie 
wymienionej zasady pozostaje w ścisłym związku ze skutecznością praw rzeczowych 
względem wszystkich, a także z faktem, że do ukształtowania niektórych praw rzeczowych 
niezbędne jest zachowanie pewnych form.  

Ponadto obowiązuje zasada jawności praw rzeczowych. Zasadę tę w szczególności 
realizuje ustawa o księgach wieczystych i hipotece.  

Konsekwencją bezwzględnego charakteru praw rzeczowych jest to, że z praw tych 
mogą wynikać roszczenia przeciwko każdemu, kto nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku 
względem podmiotu prawa rzeczowego tj. narusza jego prawo. Z bezwzględnego charakteru 
praw rzeczowych wynika również, że podmiot prawa rzeczowego może dochodzić swych 
roszczeń do każdej osoby, w której rękach znajduje się rzecz obciążona prawem rzeczowym. 
Tak np. jeżeli na nieruchomości ciąży dług, zabezpieczony hipoteką (prawem rzeczowym) –  
wierzyciel hipoteczny może dochodzić swej wierzytelności od każdego właściciela rzeczy, 
a nie tylko od tego właściciela, który dług zaciągnął.  
Pojęcie rzeczy 

Rzeczami w rozumieniu prawa cywilnego są przedmioty materialne na tyle 
wyodrębnione, że w obrocie mogą być traktowane jako dobra samoistne. W związku z tym 
nie są rzeczami dobra niematerialne, np. prawa autorskie, a także przedmioty materialne, ale 
niesamoistne, wchodzące w skład innych rzeczy, czyli tzw. części składowe np. silnik 
samochodu, klawisze fortepianu. 

Częściami składowymi nazywamy te elementy rzeczy, które nie mogą być odłączone bez 
uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 k.c.).  

Przynależnościami nazywamy odrębne rzeczy potrzebne do korzystania z rzeczy głównej, 
np. klucze do szafy. 

Podstawowym podziałem rzeczy jest podział na rzeczy nieruchome (nieruchomości) 
i rzeczy ruchome. 

Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej stanowiąca przedmiot odrębnej własności. 
Ruchomość to każda rzecz, która nie jest nieruchomością. 

Atrybuty prawa własności 
Własność jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną określającą stosunek jednostek 
ludzkich lub grup do określonych dóbr materialnych. Jest również kategorią prawną. Jako 
kategoria prawna własność występuje w postaci prawa własności.  

Kodeks cywilny określa prawo własności, jako prawo do korzystania i rozporządzania 
rzeczą z wyłączeniem innych osób, przy czym korzystanie i rozporządzanie powinny być 
zgodne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, a ponadto powinny mieścić się 
w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego (art. 140 k.c.). 
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TREŚĆ PRAWA  WŁASNOŚCI 

 
 
 

1. Korzystanie z rzeczy     2. Rozporządzanie prawem  
 
  

posiadania      przeniesienie prawa (zbycia, 
       zrzeczenia się własności) 
używania 
       obciążenia użytkowanie 
pobierania pożytków     wieczystym i ograniczonymi prawami  
       rzeczowymi 
dyspozycji faktycznych (zużycie,  
przetworzenie, zniszczenie) 

 
 
Źródło: Opracowanie  własne na podstawie Encyklopedii prawa, s. 1092, Warszawa 2004. 
 
 
 
Ustawy, zasady współżycia społecznego, społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa 
wytyczają granice uprawnień do korzystania z rzeczy i do rozporządzania nią, uprawnienia do 
pobierania pożytków i dochodów z niej, jak również zakres wyłączności właściciela 
do korzystania z rzeczy. 
Ograniczenia prawa własności wynikają z: 
– całokształtu ustawodawstwa, 
– zasad współżycia społecznego, 
– ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia własności. 

Ograniczeniem własności jest przepis upoważniający do wkroczenia innych osób 
w sferę prawa własności, w szczególności przepis upoważniający do wkroczenia innych osób 
w sferę prawa własności w razie tzw. stanu wyższej konieczności. W myśl tego przepisu 
właściciel nie może się sprzeciwić użyciu, uszkodzeniu, a nawet zniszczenia rzeczy przez 
inną osobę, jeżeli jest to koniczne do odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio 
dobrom osobistym tej osoby lub osobom trzecim. 

Nabycie prawa własności może być pierwotne i pochodne. 
Do pierwotnych sposobów nabycia własności należą:  
– nacjonalizacja, zasiedzenie, nabycie prawa własności do rzeczy ruchomej od osoby 

nieuprawnionej do rozporządzania rzeczą, porzucenie rzeczy ruchomej, zawłaszczenie 
rzeczy niczyjej, zrzeczenie się własności nieruchomości, znalezienie, odłączenie od 
rzeczy głównej, połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością, przeistoczenie rzeczy 
ruchomej, połączenie lub pomieszanie rzeczy ruchomych. 

Przy pierwotnych sposobach nabycia prawa własności prawo to powstaje niezależnie 
od praw poprzednika. 
Do pochodnych sposobów nabycia własności należą: 
 umowa przenosząca prawa własności, 
 spadkobranie (unormowanie przez przepisy prawa spadkowego). 

Cechuje je to, że prawa nabywcy wywodzą się z praw przysługujących poprzednikowi, że 
są od nich zależne. Przy pochodnych sposobach nabycia ma zastosowanie ogólna zasada 
głosząca, że nikt nie może przelać więcej praw niż sam posiada.  
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Sposoby pierwotnego nabycia własności: 
1) Nacjonalizacja – jest pierwotnym sposobem nabycia prawa własności przez państwo. 
2) Wywłaszczenie – unormowane jest  licznymi przepisami administracyjnymi. 
3) Nabycie prawa własności od niewłaściciela – jest wyjątkiem, odstępstwo to 

podyktowane jest dążeniem do realizacji innych zasad: uproszczenia i pewności obrotu. 
Bez takiego odstępstwa nabywca rzeczy każdorazowo musiałby wymagać przedstawienia 
przez zbywcę dowodu własności, bowiem mimo zawarcia ważnej umowy sprzedaży 
i otrzymania rzeczy, nie stawałby się jej właścicielem. 

4) Zasiedzenie – polega na nabyciu prawa własności przez posiadacza samoistnego 
wskutek upływu określonego w ustawie czasu. W praktyce znaczenie ma zasiedzenie 
nieruchomości. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, 
jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny 
w dobrej wierze. Termin nabycia prawa własności do nieruchomości wynosi dla 
posiadacza w złej wierze 30 lat. 

5) Znalezienie – jest sposobem nabycia prawa własności do zgubionej, tj. takiej rzeczy, 
której faktyczne władanie właściciel utracił wbrew swej woli i nie wie gdzie się znajduje. 
Przedmioty szczególnie wartościowe znalazca powinien oddać organowi państwowemu 
(w przypadku, gdy nie zna właściciela) na przechowanie, zaś inne rzeczy – gdy właściwy 
organ tego zażąda. Jeśli znalazca uczynił zadość powyższym obowiązkom, może żądać 
znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, (roszczenie należy zgłosić 
najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru). Jeśli rzeczy 
znalezione nie zostaną odebrane przez uprawnionego w przeciągu 2 lat, stają się 
własnością państwa lub znalazcy. 

6) Zawłaszczenie – rzeczy niczyjej jest sposobem nabycia prawa własności, polegającym 
na objęciu rzeczy niczyjej w posiadanie z zamiarem nabycia prawa własności.  

7) Zrzeczenie się własności nieruchomości – polega na utracie prawa własności 
nieruchomości stanowiącej własność indywidualną lub osobistą i na nabyciu prawa własności 
do tej nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zrzeczenie się powinno 
nastąpić w formie aktu notarialnego. 

8) Porzucenie rzeczy ruchomej – jest sposobem utraty własności rzeczy. Właściciel rzeczy 
ruchomej traci prawo własności do rzeczy, jeżeli w celu wyzbycia się własności rzecz porzuci. 
Rzecz porzucona staje się niczyja 

9) Odłączenie od rzeczy głównej – jest sposobem nabycia prawa własności do pożytków 
naturalnych. Chwilą, w której powstaje prawo własności do pożytków naturalnych, jest 
chwila odłączenia ich od rzeczy głównej. W chwili tej bowiem stają się one rzeczami 
odrębnymi. 

10) Połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością – prowadzi do nabycia własności rzeczy 
ruchomej przez właściciela nieruchomości. Połączenie takie bowiem prowadzi do utraty 
samoistności przez rzecz ruchomą. Rzecz ta staje się częścią składową nieruchomości i na nią 
rozciąga się prawo własności właściciela nieruchomości.  

11) Przetworzenie rzeczy ruchomej – może w pewnych wypadkach prowadzić do nabycia 
prawa własności do tej rzeczy przez tego, kto tę rzecz przekształcił. Przetworzenie zachodzi 
wówczas, gdy wskutek nakładu pracy pewna rzecz zostaje przekształcona w jedną lub kilka 
nowych rzeczy (np. gdy rzeźbiarz z bryły marmuru stanowiącą cudzą własność stworzył 
rzeźbę.).W wypadku gdy wartość materiału przewyższa wartość nakładu pracy, nowa rzecz 
pozostaje własnością właściciela materiału, gdy natomiast wartość nakładu pracy przewyższa 
wartość materiału, rzecz staje się własnością osoby, która swym nakładem pracy rzecz 
przetworzyła. 

12) Połączenie lub pomieszanie rzeczy ruchomych – właściciele tych rzeczy w zasadzie stają 
się współwłaścicielami całości połączonej lub pomieszanej.   
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Przeniesienie na nabywcę własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości na podstawie 
umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy zobowiązującej do przeniesienia 
własności następuje na podstawie samej umowy. 
Jeśli podmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co 
do gatunku, umowy te wywołuj ą jedynie skutki obligacyjne, tj. tylko zobowiązują do 
przeniesienia własności. Do przeniesienia natomiast własności potrzebne jest przeniesienie 
posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy są rzeczy przyszłe. 
Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawierana 
w formie aktu notarialnego. 
Przeniesienie własności ruchomości nie podlega ograniczeniom występującym przy 
przeniesieniu własności nieruchomości. Nie wymaga ono formy aktu notarialnego ani nawet 
formy pisemnej z wyjątkiem sytuacji, kiedy przepisy stanowią inaczej. 
Współwłasność 
Szczególnym przypadkiem uregulowanym przez Kodeks cywilny, jest przypadek, w którym 
jeden przedmiot własności należy do kilku podmiotów niepodzielnie. 
W sytuacji takiej mówimy o współwłasności (przy czym tej sytuacji nie należy mylić 
z sytuacją, gdy dwie lub więcej osób tworzą osobę prawną). „Niepodzielność" oznacza, że mimo 
istnienia wspólności rzecz nie zostaje podzielona, lecz każdy współwłaściciel ma prawo do całej 
rzeczy. 
Kodeks rozróżnia dwa rodzaje współwłasności: 
– współwłasność łączna – opiera się na stosunku osobistym między współwłaścicielami 

i zależy od jego istnienia. Najważniejszym społecznie przykładem współwłasności jest 
współwłasność przysługująca  małżonkom,  a wynikająca  ze wspólności  ustawowej  
małżeńskiej, jak  również współwłasność wspólników w spółkach nie będących osobami 
prawnymi. 

– współwłasność w częściach ułamkowych  – powstaje np. przy nabyciu spadku przez 
kilku spadkobierców. Udziały współwłaścicieli przy współwłasności ułamkowej nie 
muszą być równe, są jednak zawsze oznaczone (ułamkiem), każdemu ze współwłaścicieli 
wolno w każdym czasie żądać zniesienia współwłasności i stosownego podziału rzeczy 
wspólnej. 
Przy współwłasności łącznej udziały nie są oznaczone, dopiero przy ewentualnym 

zniesieniu stosunku podstawowego sąd dokonuje podziału. Przy współwłasności ułamkowej 
każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem, czego nie może zrobić żaden 
ze współwłaścicieli łącznych, którzy mogą rozporządzać rzeczą wspólną tylko za obopólną 
zgodą. 

Każdy z współwłaścicieli jest zobowiązany do współdziałania w zarządzaniu rzeczą 
wspólną. Chodzi tu o podejmowanie wszelkich decyzji i czynności dotyczących rzeczy 
wspólnej. Możemy mówić o zarządzie zwykłym i czynnościach przekraczających zarząd 
zwykły Do zarządu zwykłego należy załatwianie spraw bieżących takich, jak np. 
administrowanie (potrzebna jest tu zgoda większości współwłaścicieli). W przypadku braku 
zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia przez sąd do dokonania danej 
czynności. Przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd  (zbycie rzeczy wspólnej, 
ustanowienie hipoteki, zmiana przeznaczenia rzeczy) potrzebna jest zgoda wszystkich 
współwłaścicieli. Jeśli nie ma takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co 
najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia sporu przez sąd.  
Każdy ze współwłaścicieli może korzystać z rzeczy wspólnej na podstawie ustawy, umowy lub 
na podstawie orzeczenia sądowego. 

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom 
w stosunku równym do ich udziałów, podobnie ponoszą wydatki i inne obciążenia.  
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Użytkowanie wieczyste 
 Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym polegającym na długotrwałym 
użytkowaniu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa albo własność jednostek 
samorządów terytorialnych. Użytkownik wieczysty może korzystać z gruntu, z wyłączeniem 
innych osób w granicach określonych przez ustawy,  zasady współżycia społecznego oraz 
umowę o oddanie gruntu. W swej istocie jest podobne do prawa własności i jest formą mającą 
ułatwić, zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, wykorzystywanie terenów 
państwowych lub samorządowych, na potrzeby, głównie, budownictwa mieszkaniowego. 

Okres użytkowania wieczystego trwający 99 lat (wyjątkowo krótszy) jest dostatecznie 
długi do spełnienia celu gospodarczego użytkowania oraz wystarczający do amortyzacji 
poniesionych nakładów. 
Ograniczone prawa rzeczowe 
 Ograniczone prawa rzeczowe to prawa podmiotowe bezwzględnie obciążające własność, 
przysługujące osobie fizycznej lub prawnej względem rzeczy będącej własności innej osoby, 
tradycyjnie określone jako prawa na rzeczy cudzej. Zapewniają one osobie uprawnionej 
jedynie ograniczony zakres uprawnień względem rzeczy cudzej. Typy ograniczonych praw 
rzeczowych przedstawione zostały na rys. 4. 

Przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych są w zasadzie rzeczy, a wyjątkowo – jak 
np. przy użytkowaniu, zastawie i hipotece – także prawa. 

Ograniczone prawa rzeczowe powstają: 
a) w drodze umowy, 
b) na podstawie orzeczenia sądowego, a wyjątkowo 
c) w drodze zasiedzenia (tylko służebność gruntowa). 

Użytkowanie  jest ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na możliwości używania 
rzeczy cudzej i pobierania jej pożytków. Użytkowaniem można obciążyć zarówno rzecz 
(ruchomą i nieruchomą) jak i prawo. Może być ono ustanowione na rzecz osób fizycznych 
i osób prawnych. 
Służebność może być ustanowiona tylko na nieruchomość. Polega ona na obciążeniu 
nieruchomości prawem, którego treść może polegać albo na korzystaniu, w oznaczonym 
zakresie, z nieruchomości obciążonej, albo na ograniczeniu właściciela nieruchomości 
obciążonej, w jego prawach. 
Kodeks cywilny przeprowadza klasyfikację służebności na: 
– służebność gruntową, 
– służebność osobistą. 
Służebność gruntowa ustanawiana jest na rzecz właściciela innej nieruchomości. Służebność 
osobista natomiast ustanawiana jest na rzecz konkretnej osoby fizycznej. 
Zastaw służy do zabezpieczenia wierzytelności na rzeczy ruchomej. Treść zastawu polega na 
możliwości zaspokojenia przez wierzyciela swojej wierzytelności z rzeczy zastawionej, 
z pierwszeństwa przez innymi wierzycielami. Zastaw może być ustanowiony na rzeczy 
ruchomej lub na prawach. Nie może być ustanowiony na nieruchomości. 
Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym, podobnie jak zastaw, 
zabezpieczeniu wierzytelności, ale tylko na nieruchomość. Przedmiotem zastawu może być 
również użytkowanie wieczyste oraz spółdzielcze prawo do lokali. 
Własnościowe spółdzielcze prawa do lokali nie są regulowane  przez Kodeks cywilny. Prawa 
te – w świetle nowych przepisów (zwłaszcza ustawy z 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych) aczkolwiek istnieją nadal – ulegają zaniknięciu. 
Od własności odróżnić należy posiadanie. Posiadanie polega na sprawowaniu rzeczywistego 
władztwa nad rzeczą. Nie jest więc prawem, lecz stanem faktycznym. Najczęściej posiadaczem 
jest właściciel. 
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4.9.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym? 
2. Jakie jest źródło prawa rzeczowego? 
3. Co to są rzeczy w ujęciu prawa rzeczowego? 
4. Co to są części składowe rzeczy? 
5. Jakie są prawa rzeczowe w ujęciu kodeksu cywilnego? 
6. Co to jest własność w ujęciu kodeksu cywilnego? 
7. W jaki sposób nabywa się prawa własności? 
8. Co to jest współwłasność i jak ją dzielimy? 
9. Na czym polega posiadanie ograniczonego prawa rzeczowego? 
10. Czym różni się użytkowanie i służebność od zastawu i hipoteki? 
11. Do czego służy służebność gruntowa? 
12. Do czego służy zastaw? 
13. Czy w drodze czynności prawnej strony mogą ustanowić nowe prawo rzeczowe? 
 
4.9.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Podaj 6 przykładów rzeczy, zaliczając je odpowiednio do: nieruchomości, ruchomości, 
części składowych rzeczy, przynależności. 
Lp. Wyszczególnione rzeczy Rodzaj rzeczy 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować treść ćwiczenia, 
2) wskazać 6 przykładów rzeczy w rozumieniu prawa, 
3) przyporządkować każdej rzeczy odpowiedni jej rodzaj, 
4) uzupełnić tabelę zgodnie z podanymi kategoriami. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks cywilny, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij poniższe zdania:  
1. Do praw rzeczowych Kodeks cywilny zalicza: ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
2. Sposobami nabywania własności są: ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 
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3. Do przeniesienia własności nieruchomości konieczne jest zachowanie formy 
………………………………………………………………………..…………………… 

4. Dwóch uczniów zakupiło podręcznik do historii w świetle przepisów Kodeksu cywilnego  
są oni………………………………………………………………………………………. 

5. Rzeźbiarz wyrzeźbił figurę z piaskowca, który jest własnością innej osoby. Właścicielem 
figury jest rzeźbiarz, ponieważ …………………...………………………………………. 

6. Własność jest jednym z praw rzeczowych. Posiadanie zaś jest …………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 

7. Współwłasność tej samej rzeczy przysługująca kilku osobom, to ……………………… 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie podane w ćwiczeniu części stwierdzeń, 
2) przeanalizować materiał nauczania, 
3) uzupełnić zdania w miejscach do tego wyznaczonych. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– Kodeks cywilny, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
4.9.4 Sprawdzian postępów 
                                                                    Tak    Nie  
Czy potrafisz: 
1)  przedstawić pojęcie prawa rzeczowego w znaczeniu przedmiotowym? 
2) zidentyfikować źródło prawa rzeczowego? 
3) rozróżnić rzeczy w ujęciu prawa rzeczowego? 
4) określić co jest częścią składową rzeczy? 
5) przedstawić prawa rzeczowe w ujęciu Kodeksu cywilnego? 
6) przedstawić pojęcie własności w ujęciu Kodeksu cywilnego? 
7) przedstawić sposób nabywania praw własności? 
8) wyjaśnić, co to jest własność i jak się ją dzieli? 
9) scharakteryzować współwłasność? 
10) wyjaśnić, prawa i obowiązki współwłaścicieli? 
11) scharakteryzować służebność gruntową? 
12) określić znaczenie hipoteki? 
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4.10. Zobowiązania 
 
4.10.1 Materiał nauczania 
 

Prawo zobowiązań jest działem prawa cywilnego obejmującym zespół norm prawnych 
regulujących formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej. Głównym źródłem prawa 
zobowiązaniowego jest III księga Kodeksu cywilnego – najobszerniejsza księga Kodeksu 
cywilnego. 

Prawo zobowiązań dzieli się na część ogólną i część szczegółową. 
Część ogólna poświęcona jest unormowaniom odnoszącym się do wszystkich stosunków 

zobowiązaniowych lub do większych ich zespołów. 
Część szczegółowa poświęcona jest unormowaniom poświęconym poszczególnym 

rodzajom zobowiązań wynikającym z umów. 
Prawa podmiotowe wynikające ze stosunków zobowiązujących mają charakter praw 

podmiotowych względnych. W odróżnieniu od praw rzeczowych, prawa takie są skuteczne 
jedynie w stosunku do oznaczonej osoby lub grupy osób (zob. rys. 1). 

Przepisy prawa zobowiązaniowego mają przeważnie charakter dyspozytywny, tzn. 
znajdują zastosowanie w przypadku, gdy strony inaczej nie określiły wzajemnych 
zobowiązań.  

Z przepisów prawa zobowiązaniowego wynika, że zobowiązaniem jest stosunek prawny, 
w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od drugiej strony (dłużnika) 
określonego zachowania, czyli świadczenia. 

Uprawnienie wierzyciela nazywa się wierzytelnością, a obowiązek dłużnika – długiem. 
Wierzytelność i dług są dwiema postaciami zachowań w obrębie tego samego stosunku 
prawnego (zobowiązania). 

Zarówno po stronie wierzyciela, jak i po stronie dłużnika może w zobowiązaniach 
występować kilka osób. 

Świadczenie, czyli obowiązujący dłużnika sposób zachowania, może polegać na 
pewnym działaniu (zapłaceniu ceny, wykonaniu dzieła) lub na wstrzymaniu się od czynności, 
do których dłużnik, w innych warunkach, byłby uprawniony. 

W stosunku zobowiązaniowym wierzycielowi przysługuje prawo podmiotowe. 
W większości przypadków (np. przy umowach wzajemnych) praw podmiotowe przysługuje 
obydwu stronom. 

Jak wszystkie stosunki prawne, zobowiązania powstają w wyniku zdarzeń prawnych 
(zob. rys. 5). 

 Źródłami zobowiązań są następujące rodzaje zdarzeń prawnych: 
1. Czynności prawne. Stanowią one w obrocie cywilnym najczęstsze źródło stosunków 

zobowiązaniowych. Dotyczy to przede wszystkim czynności prawnych dwustronnych 
(umów). Zobowiązania z czynności prawnych jednostronnych powstają tylko wtedy, gdy 
wyraźnie przewiduje to ustawa (np. zobowiązanie z przyrzeczenia publicznego). Przez 
umowę rozumie się zgodne oświadczenie woli stron zmierzających do ustanowienia, 
zmiany lub zniesienia określonego przez strony stosunku prawnego (o odpowiedzialności 
kontraktowej w pkt 4.11). 

2. Czyny niedozwolone, w wyniku których powstaje szkoda i naruszenie czyjegoś prawa 
podmiotowego, powodują powstanie stosunku zobowiązaniowego między sprawcą lub 
inną osobę odpowiedzialną, a tym, komu wyrządzono szkodę. Odpowiedzialność za 
szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym nosi nazwę odpowiedzialności deliktowej. 
Odpowiedzialność deliktowa może obciążać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. 
W szczególności osoba prawna ponosi odpowiedzialność deliktową za szkody 
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wyrządzone z winy jej organu. Celem przepisów o odpowiedzialności deliktowej jest 
kompensata uszczerbku, jaki poniosła osoba fizyczna lub prawna na skutek czynu 
niedozwolonego innej osoby. Pojęcie czynu niedozwolonego (deliktu) obejmuje działanie 
wyrządzające szkodę innej osobie oraz działanie wywołujące szkodę, choćby ich sprawcy 
nie można było przypisać winy, a także zdarzenie polegające na wyrządzeniu szkody 
przez zwierzęta lub rzeczy.  

 Odpowiedzialność deliktową charakteryzuje to, że przed powstaniem szkody stron nie 
łączy żaden stosunek prawny bądź też stosunek istniał, lecz szkoda nie pozostaje z nim 
w żadnym związku. Podstawowym celem zobowiązań z tytułu czynów niedozwolonych 
jest naprawienie szkody wyrządzonej poszkodowanemu. 

  Podstawową odmianą odpowiedzialności deliktowej jest odpowiedzialność za własne 
czyny. Odpowiedzialność ta jest oparta o zasadę winy. 

 Wina polega na wadliwym stosunku psychicznym osoby do podjętego przez nią działania. 
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym ponosi nie tylko ten, 
kto ją bezpośrednio wyrządził, lecz również każdy, kto  inną osobę nakłaniał do 
wyrządzenia szkody (podżegał) lub udzielał jej pomocy (pomocnik). 

 Nie ponoszą odpowiedzialności osoby małoletnie, niepoczytalne, osoby działające 
w obronie koniecznej i stosujące samopomoc. 

 To, że niektóre osoby nie odpowiadają za szkody, nie oznacza że nikt tej 
odpowiedzialności nie ponosi. Za szkody wyrządzone przez osoby małoletnie (dzieci) 
i niepoczytalne odpowiedzialność ponoszą osoby zobowiązane do sprawowania nadzoru 
(rodzice i opiekunowie). 

 Odpowiedzialność za cudze czyny rozciąga się na przypadki: 
 – szkód wyrządzonych przez osobę, której powierzono dokonanie czynności, 
 – szkód wyrządzonych przez podwładnego i szereg innych przypadków. 
3. Akty administracyjne, czyli jednostronne indywidualne decyzje organów administracji, 

stanowią specjalne źródło zobowiązań. Konsekwencją niektórych aktów 
administracyjnych jest nie tylko powstanie stosunku między organem administracyjnym 
a adresatem aktu administracyjnego (stosunek administracyjnoprawny), lecz także 
stosunku zobowiązaniowego między dwiema osobami, do których akt administracyjny 
został skierowany, np. decyzja zobowiązująca przedsiębiorstwo państwowe do 
dostarczenia odbiorcy określonych wyrobów służących do zwalczania klęski żywiołowej. 

4. Inne zdarzenia. Grupa ta obejmuje szczególne rodzaje zdarzeń prawnych, powodujących 
powstanie zobowiązań. Do grupy tej należą: 

a) Bezpodstawne wzbogacenie. Prawo cywilne hołduje zasadzie, że nie można wzbogacić 
się kosztem majątku inne osoby bez podstawy prawnej. Wychodząc z tej zasady, kodeks 
cywilny definiuje bezpodstawne wzbogacenie jako uzyskanie bez podstawy prawnej 
korzyści majątkowej kosztem innej osoby.  Uzyskanie takiej korzyści, nakłada na 
bezpodstawnie wzbogaconego obowiązek zwrotu korzyści w naturze, a gdyby to nie było 
możliwe obowiązek zapłacenia równowartości wyrażonej w pieniądzu. Skutkiem 
prawnym bezpodstawnego wzbogacenia jest więc powstanie stosunku zobowiązaniowego, 
między bezpodstawnie wzbogaconym, a osobą, kosztem której wzbogacenie nastąpiło. 
Odmianą bezpodstawnego wzbogacenia jest tzw. nienależne świadczenie.  Świadczenie 
jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był 
zobowiązany względem osoby, której świadczył, lub jeśli podstawa świadczenia odpadła 
albo jeśli podstawa świadczenia była nieważna. 

b) Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia – polega na działaniu w cudzym interesie, nie 
w wyniku istniejącego obowiązku prawnego, lecz z własnej inicjatywy działającego. 
Stosunek zobowiązaniowy powstaje wtedy, gdy prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia 
połączone jest z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań. Powstanie 
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zobowiązania zależy od tego, czy sprawa była prowadzona w sposób korzystny dla 
zainteresowanego, czy podjęcie i prowadzenie sprawy było zgodne z domniemaną wolą 
zainteresowanego i czy prowadzono sprawę z należyta starannością. 

Zasady wykonywania zobowiązań 
 Wykonywanie zobowiązań polega na spełnieniu świadczenia lub świadczeń, jakie na 
strony nakłada treść stosunku zobowiązaniowego. 
 Przy wykonaniu zobowiązań obowiązuje szereg zasad o charakterze ogólnym. Są to 
zasady następujące: 
1. Zasada wykonania zobowiązania zgodnie z celem społeczno-gospodarczym oraz 

zasadami współżycia społecznego. 
2. Zasada współdziałania stron przy wykonaniu zobowiązań. 
3. Zasada realnego wykonania zobowiązania. 
4. Zasada należytej staranności. 

 Kodeks cywilny stanowi, że dłużnik powinien wykonać zobowiązani zgodnie z jego 
treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom 
współżycia społecznego. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu 
zobowiązań wierzyciel (art. 354 § 1). 

Decydujące znaczenie do oceny, czy dłużnik wykonał zobowiązanie we właściwy sposób 
ma treść zobowiązania, zwłaszcza gdy wynika to z treści zawartej umowy. Wykonanie 
zobowiązania zgodnie z jego treścią oznacza przede wszystkim to, że świadczenie powinno być 
właściwe co do ilości i jakości oraz że powinno być spełnione we właściwym miejscu i czasie. 

Dłużnik powinien spełnić swoje świadczenie w całości. Jednakże wierzyciel nie może 
odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chyba że przyjęcie takiego świadczenia 
naruszałoby jego uzasadniony interes. Dotyczy to zwłaszcza zobowiązań pieniężnych, które 
z natury rzeczy są podzielne. 

Jakość świadczenia jest w stosunku zobowiązaniowym zagadnieniem 
pierwszoplanowym. Świadczenie może być w umowie oznaczone według cech 
indywidualnych (np. dzieło o określonych parametrach), jak również być określone co do 
gatunku. Może również wynikać z obowiązujących przepisów. Gdy jakość świadczenia nie 
została określona, dłużnik ma świadczyć rzecz średniej jakości.  

O miejscu wykonania zobowiązania decyduje przede wszystkim umowa stron, które 
dysponują w tym zakresie pełną swobodą. W razie braku postanowień umownych o miejscu 
wykonania zobowiązania decyduje jego właściwość, np. miejscem naprawy zegara 
ratuszowego jest wieża ratusza. 

Jeżeli przy pomocy powyższych kryteriów nie można ustalić miejsca wykonania 
zobowiązania, to w grę wchodzi generalna zasada, która nakazuje zobowiązanie wykonać 
w miejscu zamieszkania lub siedzibie dłużnika (np. miejscem naprawy okularów jest siedziba 
optyka).  Od zasady tej kodeks cywilny przewiduje jedno odstępstwo dotyczące zobowiązań 
pieniężnych. Kwotę pieniężną dłużnik ma obowiązek przesłać wierzycielowi do jego miejsca 
zamieszkania lub siedziby, na swój koszt i ryzyko. 

Termin wykonania zobowiązania określony jest w umowie. Może również wynikać 
z właściwości świadczenia. Przy braku tych kryteriów stosuje się przepisy ustawy, które 
nakazują dłużnikowi spełnić świadczenie niezwłocznie, po wezwaniu go do tego przez 
wierzyciela. Wierzyciel winien uwzględnić czas potrzebny dłużnikowi na przygotowanie 
i spełnienie świadczenia. 

Dłużnik w zasadzie nie ma obowiązku spełnić zobowiązania osobiście, może to za niego 
zrobić inna osoba. Dotyczy to zwłaszcza zobowiązań pieniężnych. Obowiązek osobistego 
spełnienia świadczenia istnieje tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z umowy, 
właściwości świadczenia albo gdy tak stanowi ustawa. 
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Wierzyciel ma obowiązek współdziałać przy wykonaniu zobowiązania, np. klient 
powinien stawić się do przymiarki u krawca, zamawiający odnowienie mieszkania – 
udostępnić lokal. 

Wykonanie umowy zgodnie z jego treścią oznacza, że dłużnik winien wykonać 
zobowiązanie w sposób realny. Wynika z tego, że nie może on bez zgody wierzyciela zwolnić 
się ze zobowiązania np. przez zapłatę kary umownej. 

W wypadku zobowiązań wynikających z umów wzajemnych zasadą jest, że powinny 
one być spełnione jednocześnie (zasada świadczeń „z ręki do ręki”) chyba że z mocy ustawy 
lub orzeczenia sądu, wynika iż jedna ze stron zobowiązana jest do wcześniejszego 
świadczenia. 

Powyższe stwierdzenia wyczerpują treści zasad zawartych w punktach 1–3. 
Zasada należytej staranności wynika z przepisu Kodeksu cywilnego stanowiącego, że 

dłużnik obowiązany jest do dołożenia staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego 
rodzaju. Tę należytą staranność dłużnika, w zakresie prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej, określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. 
Oznacza to w praktyce, że od podmiotów prowadzących zawodowo działalność gospodarczą 
wymagać można wyższego stopnia staranności. Za niezachowanie należytej staranności 
dłużnik jest odpowiedzialny wobec wierzyciela (porównaj np. art. 472 kc.). 

 
Wykonanie zobowiązania zgodnie z omówionymi zasadami powoduje jego 

wygaśnięcie. 
Sposoby wygaśnięcia zobowiązań: 

Zobowiązanie przestaje istnieć, a więc gaśnie, gdy zostanie osiągnięty cel, dla którego 
powstało. Celem tym jest zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Dlatego najczęściej 
występującym powodem wygaśnięcia zobowiązania jest jego wykonanie. 

Poza wykonaniem, zobowiązania gasną także z innych przyczyn, wśród których można 
wymienić: 
1) świadczenie w miejsce wykonania, 
2) potrącenie, 
3) odnowienie, 
4) złożenie do depozytu sądowego, 
5) zwolnienie z długu. 
Ze świadczeniem w miejsce wykonania mamy do czynienia wtedy, gdy dłużnik zaproponuje 
wierzycielowi spełnienie innego świadczenia w miejsce tego, do którego był zobowiązany, 
a wierzyciel wyrazi na to zgodę. Częstym przypadkiem jest oferowanie przez dłużnika 
świadczenia w naturze zamiast długu pieniężnego lub odwrotnie. 
Potrącenie jako sposób wygaśnięcia zobowiązania jest dosyć powszechne, szczególnie 
w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych. 
Do potrącenia może dojść wtedy, gdy spełnione są następujące przesłanki: 
a) muszą istnieć dwie wzajemne wierzytelności, a więc wówczas, gdy dwie osoby są 

jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami, 
b) wierzytelność zachodzi między tymi samymi osobami, 
c) świadczenia, do których strony są wzajemnie obowiązane, muszą być tego samego 

rodzaju (pieniądze, rzeczy gatunkowo oznaczone), 
d) obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub innym 

organem państwowym. 
Zaistnienie powyższych przesłanek powoduje, że jedna ze stron zamiast spełnić swoje 

świadczenie, odlicza je od świadczenia, które jej się należy. 
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W wyniku potrącenia żaden z wierzycieli nie otrzymuje do ręki efektywnego 
świadczenia, ale za to zostaje zwolniony ze swego zobowiązania lub jego części. Nie mogą  
zostać umorzone przez potrącenie: 
– wierzytelności nie ulegające zajęciu, 
– wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych, 
– wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania, 
– wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy prawa. 
O odnowieniu mówimy wtedy, gdy dłużnik w celu umorzenia zobowiązania zobowiązuje się, 
za zgodą wierzyciela, spełnić inne świadczenie, lecz na innej podstawie prawnej. 
Istota odnowienia polega na tym, że strony działające wspólnie postanawiają umorzyć 
dotychczasowe zobowiązanie i powołać w to miejsce nowe. Tym właśnie różnie się 
odnowienie od świadczenia w miejsce wykonania, przy którym dłużnik spełnia inne 
świadczenie niż to, do którego był zobowiązany. 
 Dłużnik może spowodować wygaśnięcie zobowiązania i uwolnić się od ciążącego na nim 
obowiązku przez złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. Jest to 
dopuszczalne, kiedy dłużnik z jakichś przyczyn nie może spełnić świadczenia na rzecz 
wierzyciela. Do depozytu przyjmowane są tylko pieniądze (polskie i zagraniczne), dokumenty 
oraz kosztowności. Jeżeli przedmiot nie nadaje się do depozytu, dłużnik może żądać 
wyznaczenia dozorcy lub zarządcy w celu zachowania przedmiotu świadczenia (tzw. złożenie 
na zachowanie). Złożenie na zachowanie ma ten sam skutek co złożenie do depozytu. 
Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie 
przyjmie. Jak widać do wygaśnięcia zobowiązania w ten sposób wymagana jest zgoda 
obydwu stron stosunku zobowiązaniowego. 
 
4.10.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie są źródła zobowiązań? 
2. Co to jest  zobowiązanie? 
3. Co to jest wierzytelność? 
4. Co to jest świadczenie? 
5. Co to jest dług? 
6. Jakie są źródła zobowiązań? 
7. Jakie są zasady wykonania zobowiązań? 
8. Jak określa się czas wykonani zobowiązań? 
9. Jakie skutki w świetle prawa wywołuje niewykonanie zobowiązań? 
10. Jakie są przyczyny wygaśnięcia zobowiązań? 
11. Co to jest odpowiedzialność deliktowa? 
12. Co to jest odpowiedzialność za cudze czyny? 
 
4.10.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

W podanych przykładach ustal źródła zobowiązań. 
1. Mateusz niosąc otwartą puszkę farby, zachlapał ubranie koledze. 
2. Po dokonaniu włamania do mieszkania Kowalskiego, jego sąsiad Kwiatkowski 

zabezpieczył mieszkanie przed kolejnymi włamaniami. 
3. Jacek wynajął samochód od Marka na okres 3 miesięcy. 
4. Kowalska jadąc samochodem, spowodowała wypadek, uszkadzając samochód drugiego 

uczestnika zdarzenia. Kowalska posiadała ubezpieczenie OC. 
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5. Telewizja komercyjna prowadzi teleturniej w wyniku którego zwycięzca otrzyma nagrodę 
w postaci wycieczki na Wyspy Kanaryjskie. 

 
Lp. Źródła zobowiązań 
1  
2  
3  
4  
5  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać uważnie przykłady podane w ćwiczeniu, 
2) dokonać ich analizy,  
3) ustalić źródła zobowiązań do przedstawionych w ćwiczeniu przykładów, 
4) wpisać źródła zobowiązań do każdego przykładu w wyznaczone miejsca w tabelce. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Udziel odpowiedzi na pytania.  
1) Co to jest czyn niedozwolony? 

……………………………………………………………………………………………... 
2) Na czym polega odpowiedzialność deliktowa? 

……………………………………………………………………………………………... 
3) Jakie są przesłanki odpowiedzialności deliktowej? 

……………………………………………………………………………………………... 
4) Kiedy następuje odpowiedzialność za cudze czyny? 

……………………………………………………………………………………………... 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać polecenie, 
2) w miejsce kropek wpisać właściwe odpowiedzi. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− Kodeks cywilny, 
− komputer z dostępem do Internetu, 
− literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 

Sporządź umowę sprzedaży samochodu marki Opel Astra, rocznik 1999, o numerze 
rejestracyjnym WRA 12HN. Pozostałe informacje niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży 
zaproponuj sam.  
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować materiał nauczania, 
2) określić elementy umowy sprzedaży, 
3) zaproponować informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz warunków sprzedaży, 
4) sporządzić umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− Kodeks cywilny, 
− wzory umów, 
− komputer z dostępem do Internetu, 
− literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
4.10.4 Sprawdzian postępów 
                               Tak       Nie 
Czy potrafisz: 
1) wyjaśnić pojęcie źródła zobowiązań? 
2) określić źródła zobowiązań? 
3) podać, co to jest odpowiedzialność deliktowa? 
4) podać przyczyny wygaśnięcia zobowiązań? 
5) opracować umowę np. sprzedaży jako źródło zobowiązań zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa?   
6) wyjaśnić, co to są zasady wykonania zobowiązań? 
7) wyjaśnić, co oznacza termin „świadczenie w miejscu wykonania”? 
8) wyjaśnić, co to jest odnowienie?  
9) wyjaśnić, na czym polega instytucja „złożenie do depozytu sądowego”? 
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4.11. Skutki niewykonania zobowiązań 
 
4.11.1. Materiał nauczania 
 

W trakcie zawierania umowy żadna ze stron z reguły nie dopuszcza myśli, że nie 
wykona podjętego zobowiązania (świadczenia) lub też, że wykona je w sposób nienależyty. 
Praktyka gospodarcza daje jednak liczne przykłady tego, że podjęte zobowiązania umowne 
dość często nie są wykonane należycie lub nie są wykonane w ogóle. Niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przez stronę (dłużnika) obowiązków określonych w umowie 
pociąga za sobą możliwość zastosowania przez drugą stronę (wierzyciela) niekorzystnych 
dla partnera skutków prawnych. Należy do nich możliwość domagania się od dłużnika 
wykonania świadczenia w drodze zastosowania przymusu (egzekucji), odstąpienia od 
umowy lub uzyskania świadczenia zastępczego na koszt dłużnika. Zupełnie odrębnym 
skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest możliwość 
dochodzenia przez wierzyciela od dłużnika naprawienia szkody wyrządzonej wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Następuje to w ramach tak zwanej 
odpowiedzialności kontraktowej. Ogólna zasada stanowi, że dłużnik jest obowiązany do 
naprawienia szkody wyrządzonej wierzycielowi wskutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania (umowy). Od tej odpowiedzialności dłużnik 
może się uwolnić, gdy udowodni, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania (umowy) jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności. 

Odpowiedzialność kontraktowa znajduje zastosowanie wtedy, gdy wystąpiły (i to 
łącznie) następujące przesłanki: 
a) wierzyciel poniósł szkodę (w znaczeniu prawnym, a więc uszczerbek majątkowy 

wbrew swej woli), 
b) szkoda została spowodowana przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

umowy przez dłużnika, 
c) między niewykonaniem a niewłaściwym wykonaniem zobowiązania a szkodą 

istnieje związek przyczynowy (obejmuje on normalne następstwa działania lub 
zaniechania, z którego wynikła szkoda). 
Szkoda, którą poniósł wierzyciel obejmuje zarówno stratę, jak i utracone korzyści. 

Stratę tworzy przede wszystkim wartość utraconego świadczenia (w umowach wzajemnych 
zredukowana najczęściej o wartość świadczenia nie wykonanego przez wierzyciela); nadto 
mogą ją rozszerzać wydatki poniesione celem zrekompensowania szkody (np. koszty 
wykonania zastępczego po wyższej cenie) oraz szkody będące efektem niewłaściwego 
wykonania zobowiązania (np. złej jakości przedmiotu świadczenia).  

Utracone korzyści obejmują wartość tego, co poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby 
mu szkody nie wyrządzono; obejmują więc one uszczerbek, przez który poszkodowany 
nie stał się bogatszy, mimo że mógł liczyć na wzbogacenie się. 

Należy zwrócić uwagę na to, że przy uwzględnieniu utraconych korzyści trzeba mieć 
na względzie, czy istnieje dostatecznie wysoki stopień prawdopodobieństwa ich 
uzyskania; w przeciwnym razie tego elementu szkody nie można brać pod uwagę. 

Przesłanką odpowiedzialności kontraktowej jest wina dłużnika (umyślna bądź 
nieumyślna). Dłużnik ponosi odpowiedzialność również za: 
a) szkody spowodowane z winy osób, z pomocą których wykonuje zobowiązanie, 
b) winę osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, 
c) winę swego przedstawiciela. 
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Za działania lub zaniechania tych osób dłużnik odpowiada tak, jak za działania lub 
zaniechania własne. 

Niezależnie od przedstawionej odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach 
ogólnych, Kodeks cywilny przewiduje możliwość umownego zastrzeżenia, że naprawienie 
szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego 
nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kary umownej). Kara umowna jest swego rodzaju 
zryczałtowanym odszkodowaniem. Zastrzeżenie kary umownej, zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego, ma zastąpić odszkodowanie. Innymi słowy, jeśli strony w umowie 
zastrzegają, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia 
niepieniężnego karę umowną, to tym samym wyłączają możliwość dochodzenia z tego tytułu 
odszkodowania (pełnego wynagrodzenia szkody, którą ponosi wierzyciel). Kodeks cywilny 
stanowi bowiem, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara 
umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości i to bez 
względu na wysokość poniesionej szkody, a żądanie odszkodowania przenoszącego 
wysokość kary umownej zastrzeżonej przez strony (w umowie) nie jest dopuszczalne. Kara 
umowna w ujęciu Kodeksu cywilnego ma charakter wyłączny, co oznacza, że wierzyciel nie 
ma możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną. Strony mogą 
jednak w zawartej umowie to ograniczenie uchylić i postanowić, że kary umowne mają 
charakter kar zaliczanych (takich, przy umówieniu których wierzyciel ma możliwość 
dochodzenia oprócz kary umownej odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody) lub komultatywnych (takich, przy umówieniu których wierzyciel może 
dochodzić łącznie kary umownej i odszkodowania). 

Reasumując, należy stwierdzić, że odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie umowy może przybrać postać: 
 odszkodowania na tzw. zasadach ogólnych, czyli według zasad określonych przepisami 

Kodeksu cywilnego bądź 
 kar umownych unormowanych postanowieniami umownymi przez strony. 

Umowa nie jest wykonana, jeżeli dłużnik nie spełnił świadczeń, tj. nie wykonał swych 
powinności, do jakich był zobowiązany. Umowa jest wykonana w sposób niewłaściwy, 
jeżeli nie została wykonana pod względem ilości, jakości lub asortymentu bądź nie została 
wykonana we właściwym miejscu lub czasie. Ponieważ dłużnik jest zobowiązany do 
spełnienia świadczenia (np. dostarczenia towaru), niewykonanie przez niego umowy 
z przyczyn, za które odpowiada, jest działaniem bezprawnym. Powoduje ono więc powstanie 
po stronie wierzyciela prawa do żądania przymusowej realizacji jego wierzytelności. 
Realizacja ta powinna nastąpić w naturze. Gdyby jednak było to niemożliwe lub połączone 
z nadmiernymi trudnościami, wierzyciel może domagać się ekwiwalentu pieniężnego (np. 
gdy rzecz, którą miano dostarczyć, uległa zniszczeniu i jest trudna do odtworzenia). 

Szczególne konsekwencje przewiduje Kodeks cywilny, jeżeli dłużnik nie wykonuje 
świadczenia w terminie. Jeżeli niewykonanie następuje z przyczyn niezależnych od dłużnika, 
to mówimy o opóźnieniu. Jeżeli opóźnienie dotyczy świadczenia pieniężnego, wierzyciel 
może żądać odsetek za czas opóźnienia, niezależnie od jego przyczyn, choćby nawet żadnej 
szkody nie poniósł. Jeżeli dłużnik nie wykonuje świadczenia w terminie z przyczyn, za które 
jest odpowiedzialny mamy do czynienia ze zwłoką. W takim wypadku wierzyciel może 
domagać się, niezależnie od świadczenia, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Niekiedy, 
jeżeli świadczenie po terminie utraciło wartość (np. dostarczono choinki po okresie 
świątecznym), wierzyciel może świadczenia nie przyjąć i żądać naprawienia wynikłej stąd 
szkody. 

Jeżeli przedmiotem świadczenia jest określona ilość rzeczy oznaczonych tylko co do 
gatunku, wierzyciel może w razie zwłoki dłużnika nabyć na jego koszt taką samą ilość 
rzeczy, tego samego gatunku, albo żądać od dłużnika zapłaty ich wartości, zachowując przy 
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tym roszczenie o naprawienie szkody. Wierzyciel może też żądać (jeżeli zobowiązanie 
polegało na czynieniu, np. wybudowaniu garażu) upoważnienia go przez sąd do wykonania 
czynności na koszt dłużnika. 

Ogólna reguła dotycząca sposobu naprawienia szkody głosi, że naprawienie szkody 
powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu 
poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby 
przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla 
zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie ogranicza się do świadczenia 
w pieniądzu. 
 
4.11.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest odpowiedzialność kontraktowa? 
2. Jakie są przesłanki odpowiedzialności kontraktowej? 
3. Co to jest związek przyczynowy? 
4. Co to jest szkoda? 
5. Jakie składniki są objęte pojęciem „szkoda”? 
6. Co to jest odszkodowanie? 
7. Na czym polega funkcja kary umownej? 
8. Na czym polega nienależyte wykonanie zobowiązania? 
9. Na czym polegają skutki niewykonania zobowiązań? 
 
4.11.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 
Uzupełnij zdania: 
1) Zobowiązanie powinno być wykonane przez dłużnika zgodnie z jego 

...................................................................................................... i w sposób 
odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia 
społecznego, a jeżeli istnieją w tym względzie 
ustalone....................................................................................., także w sposób im 
odpowiadający. 

2) Jeżeli z treści zobowiązania nie wynika miejsce jego wykonania, wówczas przy 
zobowiązaniach niepieniężnych jest to miejsce zamieszkania lub siedziba. 
......................................................................., natomiast przy zobowiązaniach pieniężnych 
miejsce zamieszkania bądź siedziba 
........................................................................................ 

3) Jeżeli na podstawie treści zobowiązania nie można stwierdzić, w jakim czasie powinno 
być ono wykonane, wówczas dłużnik powinien spełnić świadczenie. 
........................................... po wezwaniu go do tego przez wierzyciela. 

4) Wierzyciel ma obowiązek .................................................... z dłużnikiem przy 
wykonywaniu przez niego zobowiązania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować  ćwiczenie, 
2) w miejsce kropek wpisać brakujące wyrazy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 
Określ, jaki rodzaj odpowiedzialności będzie miał miejsce w następujących sytuacjach: 
1) Klientka zakładu fryzjerskiego chciała, aby zmienić kolor jej włosów. Była ona blondynką, 

a chciała mieć włosy koloru kasztanowego. Niestety fryzjerka pomyliła farby i zamiast 
koloru kasztan użyła farby czarnej: .................................................................... 

2) Podczas malowania budynku z rusztowania spadło wiadro z farbą, w wyniku czego została 
zniszczona odzież przechodzącego obok człowieka: ................................................. 
....................................... 

3) Pies należący do Józefa Nowaka poszarpał odzież przechodzącego ulicą Pawła Golasia: 
........................................................................................................................................... 

4) Spółka z o.o. „RUNO” z Kadzidła zobowiązała się do dostarczenia w dniu 15 czerwca 
2005 r. 1000 kg jagód leśnych do przetwórni owoców w Ostrołęce i nie dostarczyła ich 
w umówionym terminie:. ..................................................................................................... 
 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeczytać dokładnie ćwiczenie, 
2) w miejsce kropek wpisać właściwe odpowiedzi. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− Kodeks postępowania administracyjnego, 
− komputer z dostępem do Internetu, 
− literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
 
4.11.4. Sprawdzian postępów 
                               Tak       Nie 
Czy potrafisz: 
1) wyjaśnić pojęcie odpowiedzialności kontraktowej? 
2) określić przesłanki odpowiedzialności kontraktowej? 
3) wyjaśnić pojęcie związek przyczynowy? 
4) wyjaśnić pojęcie szkody? 
5) określić, co to jest odszkodowanie? 
6) wyjaśnić, na czym polega funkcja kary umownej? 
7) wyjaśnić skutki niewykonania zobowiązania? 
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4.12. Struktura administracji publicznej. Postępowanie 
administracyjne 

 
4.12.1. Materiał nauczania 
 

Termin „administracja” używany jest w dwóch znaczeniach. 
Według pierwszego znaczenia – administracja jest pewną organizacją, składającą się 

z różnorodnych jednostek organizacyjnych mających realizować określone prawem zadania 
państwowe lub publiczne. 

W drugim znaczeniu – administracja to pewna działalność. 
Łącząc oba te znaczenia można powiedzieć, że administracja jest organizacją ludzi, 

wyodrębnioną w celu realizacji zadań wymagających wspólnego działania. 
W zależności od tego, do jakich organizacji i działań odnosi się powyższy termin możemy 

mówić o administracji rządowej (działanie poodejmowane przez państwo), administracji 
samorządowej (działanie samorządu). Może też odnosić się do organizacji i działań nie 
leżących bezpośrednio w gestii państwa lub takich, które tylko w pewnym zakresie są przez 
państwo nadzorowane, np. administracja prywatnych szkół wyższych. 

Od innych działań państwa administrację rządową wyróżnia jej charakter oraz przedmiot 
i przesłanki działania. Te elementy pozwalają odróżnić administrację od ustawodawstwa 
i sądownictwa. Ustawodawstwo bowiem z reguły odnosi się do spraw i zagadnień bardziej 
ogólnych i jest skierowane do ogólnie określonego kręgu adresatów. Reguły postępowania 
ustanowione przez ustawodawcę, mają charakter ogólny i abstrakcyjny. Sądownictwo zaś jest 
ukierunkowane na rozstrzyganie spraw karnych i cywilnych, wyjątkowo – na mocy 
odrębnych przepisów i w oznaczonym w nich zakresie – spraw administracyjnych. 

Działania sądu są przy tym z reguły ściśle ukierunkowane i określone co do formy 
i skutków. 

Rozstrzyganiem sporów między obywatelami a organami państwowymi administracja 
zajmuje się jedynie przejściowo i zawsze na podstawie odrębnego upoważnienia, chyba że 
chodzi o sprawy czysto organizacyjne i wewnętrznie związane z takim wydarzeniem. 

Administracja publiczna sprawowana jest przez organy administracji rządowej i organy 
samorządu terytorialnego w rożnych prawnych formach działania. Wydają one rożnego 
rodzaju akty administracyjne takie jak: pozwolenia, nakazy, decyzje, powołania, 
zaświadczenia, zarządzenia itd. Wszystkie te czynności muszą mieć podstawę prawną, jako że 
Konstytucja wymaga, aby wszystkie organy władzy publicznej działały na podstawie 
przepisów prawa (art. 7 Konstytucji). 

W działalności administracji wyróżniamy dwie sfery działania: sferę zewnętrzną i sferę 
wewnętrzną. Przez sferę wewnętrzna rozumie się działalność administracji podejmowaną 
w stosunku do podmiotów nie podporządkowanych organizacyjnie ani służbowo organowi 
administracji (obywatele, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa prywatne itd.). 

Natomiast działania w sferze wewnętrznej dotyczą stosunków prawnych z organami czy 
jednostkami organizacyjnymi bądź też z pracownikami bezpośrednio służbowo 
podporządkowanymi danemu organowi. 

Działania organów administracji w rożnym zakresie są regulowane prawnie. Różnie 
wygląda kwestia ich podstawy prawnej, trybu dokonywania czy możliwości zaskarżenia. 
Z tego punktu widzenia można wyróżnić pewne rodzaje działań zwane formami działań 
administracji. 

Struktura i funkcjonowanie organów administracji publicznej związane są z ustrojem 
państwa i jego formą organizacyjną. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
62 

Organy administracji mogą być klasyfikowane według rożnych kryteriów. Przy przyjęciu 
kryterium charakteru wykonywanych zadań organy administracji publicznej dzieli się na 
organy administracji rządowej i organy administracji samorządowej. 

Przy uwzględnieniu sposobu powoływania wyróżnić można organy powoływane 
w drodze nominacji (np. wojewoda) i w drodze wyborów (np. burmistrz). 

Ze względu na skład osobowy dzieli się na organy jednoosobowe (np. Prezes Rady 
Ministrów) i kolegialne (np. rada gminy). 

Przy przyjęciu jako kryterium sposobu podporządkowania wyróżnić można organy 
zdecentralizowane (np. samorząd terytorialny) i organy  podległe hierarchicznie (np. 
wojewoda w stosunku do Prezes Rady Ministrów). 

Uwzględniając dokonaną od 1 stycznia 1999 r. reformę ustroju państwa, najbardziej 
czytelny będzie podział na: 
– naczelne organy administracji rządowej, 
– centralne organy administracji rządowej, 
– organy administracji rządowej w województwie, 
– samorząd terytorialny (wojewódzki, powiatowy, gminny). 

Naczelne i centralne organy administracji rządowej tworzą tzw. centrum administracji. 
Organy centralne obejmują zasięgiem swego działania z reguły teren całego kraju  (Rada 

Ministrów, ministrowie). Wyodrębnienie organów naczelnych wynika z ich szczególnego 
miejsca i roli jaką odgrywają w całej administracji państwowej. Zajmują one nadrzędną 
pozycję wobec innych organów pozostających w strukturze aparatu państwowego (wszystkie 
inne centralne organy i jednostki organizacyjne są podporządkowane organizacyjnie organom 
naczelnym). Węzłowa pozycja tych organu przejawia się tym, że są one włączone w sferę 
kształtowania polityki państwa (uczestniczą w rządzeniu w sensie politycznym). 

Organy centralne to liczna grupa organów, mających rożne nazwy, różnorodną strukturę 
organizacyjną oraz funkcje i usytuowanie w systemie administracji centralnej (wyznaczone 
przez podległość określonym organów szczebla rządowego). Z punktu widzenia hierarchii 
organów urzędy centralne tworzą szczebel bezpośredni niższy w stosunku do organów 
rządowych (naczelnych). Wszystkie urzędy centralne są bowiem podporządkowane organom 
rządowego stopnia. 

Administracja rządowa w terenie realizowana jest przez: 
– wojewodę,  
– działających pod zwierzchnictwem wojewody kierowników zespolonych służb, inspekcji i 

straży, wykonujących zadania i kompetencje określone w ustawach z imienia wojewody 
bądź w imieniu własnym o ile ustawa tak stanowi, 

– organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej 
wynika z ustaw lub zawartego porozumienia. 
Jak z powyższego wynika w grupie organów wykonujących administrację rządową na 

obszarze województwa są organy administracji rządowej, a także organy administracji 
samorządowej, które oprócz zadań własnych realizują zadania z zakresu administracji 
rządowej. 

Administracje terenową (samorządową), której celem jest realizacja zadań publicznych, 
sprawują liczne podmioty powiązane więzami organizacyjnymi i pozaorganizacyjnymi. 

Na system podmiotów administracji samorządowej składają się następujące podmioty: 
– gmina – powstała z mocy prawa wspólnota samorządowa mieszkańców gminy, 
– powiat – powstała z mocy prawa lokalna wspólnota samorządowa, 
– województwo – powstała z mocy prawa regionalna wspólnota samorządowa. 

Administrację terenową dopełniają podmioty spoza systemu organizacyjnego samorządu 
terytorialnego samorządowe kolegia odwoławcze, regionalne izby obrachunkowe oraz inne 
organy określone w ustawach. 
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Postępowanie administracyjne 
Przez postępowanie administracyjne rozumie się tryb, w jakim organy administracji 

państwowej rozpatrują indywidualne sprawy wymagające rozstrzygnięcia w drodze decyzji 
administracyjnej. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym postępowania 
administracyjnego jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (ustawa była wielokrotnie nowelizowana t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 98 poz. 
1071 z późn. zm.). W oparciu o przepisy zawarte w k.p.a. normy prawa zawarte w różnych 
przepisach prawa administracyjnego (materialnego) zostają zastosowane do konkretnej 
sytuacji, w wyniku czego wydana zostaje przez organ administracji konkretna decyzja (akt 
administracyjny). Należy pamiętać, że przepisy k.p.a. nie regulują zagadnień merytorycznych. 
Regulują one jedynie tryb i tok postępowania w sprawach danego rodzaju, właściwość 
organów do rozpatrywania określonych spraw, sposób wydawania decyzji, tryb wnoszenia 
odwołań itp. W toku postępowania  administracyjnego organ administracji ustala stan 
faktyczny w określonej indywidualnej sprawie i zmierza do jej załatwienia przez wydanie 
odpowiedniego aktu administracyjnego (decyzji administracyjnej), np. zezwolenia 
budowlanego. 

Organ administracyjny rozpatrujący sprawę musi kierować się pewnymi zasadami. 
Ważniejsze z nich to: 
– zasada prawdy materialnej, 
– zasada instancyjności, 
– zasada sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych, 
– zasada stabilności decyzji. 

Postępowania administracyjne zostaje wszczęte na żądanie strony lub z urzędu. Stroną jest 
każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowania albo kto żąda 
czynności określonego organu ze względu na swój interes lub obowiązek. Stronami mogą być 
osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty gospodarcze oraz państwowe jednostki 
organizacyjne i organizacje społeczne. 

Przystępując do rozpatrywania sprawy, organ administracji musi ustalić, czy jest organem 
właściwym do jej rozpatrzenia i wydania decyzji. 

Tok postępowania administracyjnego cechuje szybkość i prostota. Za datę wszczęcia 
postępowania uważa się dzień doręczenia podania do organu administracji. Podane (żądanie, 
wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za 
pomocą dalekopisu. Podanie (które można także wnieść ustnie do protokołu) powinno 
zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić 
zadość wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Oczywiście powinno zawierać 
też datę i być podpisane (art. 63 k.p.a.). W szczególności podanie powinno zawierać 
informacje uprawdopodobniające okoliczności, iż wnoszący podanie może być stroną i że 
żądanie jego jest uzasadnione. Temu celowi między innymi służą załączniki składane wraz z 
podaniem. Przepisy szczególne mogą wymagać dołączenia do podania określonych 
dokumentów lub zamieszczenia w treści pewnych informacji, które pozwolą organowi na 
rozstrzygnięcie sprawy bez wdrożenia postępowania wyjaśniającego. 

Postępowanie wyjaśniające może być prowadzone na rozprawie lub poza rozprawą. 
Przeprowadzenie rozprawy jest obowiązkowe w następujących przypadkach: 
1) zapewni to przyśpieszenie lub uproszczenie postępowania, 
2) zapewni to osiągnięcie celu wychowawczego, 
3) wymaga tego przepis prawa, 

O terminie i miejscu rozprawy organ administracji powinien zawiadomić strony, 
świadków, biegłych oraz inne osoby i instytucje, jeżeli ich udział w rozprawie jest 
uzasadniony ze względu na przedmiot sprawy. Nieobecność na rozprawie stron prawidłowo 
wezwanych nie stanowi przeszkody do jej prowadzenia. 
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Wszczęte i prowadzone postępowanie może w okolicznościach przewidzianych prawem, 
być zawieszone. 

Przepisy k.p.a. przewidują także możliwość umorzenia postępowania. W przypadku takim 
organ administracji wydaje decyzję, która nie rozstrzyga sprawy co do istoty, ale oznacza 
zakończenie sprawy w danej instancji. 

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego organ administracji rozstrzyga sprawę co 
do istoty w całości lub w części w formie decyzji administracyjnej. W decyzji merytorycznej 
organ ustala zatem konsekwencje prawa materialnego w stosunku do stron postępowania. 

Załatwienie sprawy nastąpić może również przez zawarcie między stronami ugody 
administracyjnej zatwierdzonej w formie postanowienia przez organ administracji. 

Organ administracji obowiązany jest do załatwienia sprawy bez żadnej zwłoki. Oznacza 
to, że: 
– sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez 

strony i dowodów znanych organowi z urzędu winny być załatwione niezwłocznie, 
– nie później niż w ciągu miesiąca  powinny być załatwione sprawy wymagające 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, 
– nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania powinny być 

załatwione sprawy szczególnie skomplikowane. 
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie. Jest ono 

podstawowym środkiem prawnym (środkiem zaskarżenia) służącym zapewnieniu czynność 
organu administracyjnego rozstrzygającego sprawę. Odwołać się można tylko do jednej 
instancji. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia i wnosi się je do właściwego 
organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. 

Decyzja w postępowaniu odwoławczym powinna być wydana w ciągu miesiąca. 
 
4.12.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co rozumie się pod pojęciem administracja państwowa? 
2. Jakie rodzaje działalności pełni administracja państwowa? 
3. Jaka jest struktura organów administracji państwowej? 
4. Czym wyróżniają się naczelne organy administracji rządowej? 
5. Jaki jest zasięg terytorialny działania organów centralnych? 
6. Z czego składa się system administracji samorządowej? 
7. Na czym polega postępowanie administracyjne? 
 
4.12.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Podziel wymienione organy administracji publicznej na dwie grupy: organy administracji 
rządowej i organy administracji samorządowej, a następnie wpisz litery podpunktów 
odpowiadające danym organom w odpowiednie miejsce: 
a) wojewoda; b) burmistrz; c) Prezes Rady Ministrów; d) zarząd powiatu; e) Minister 
Finansów; f) zarząd województwa 
Organy administracji rządowej:................................................................................................ 

Organy administracji samorządowej:....................................................................................... 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować materiał nauczania, 
2) ustalić hierarchię organów administracji publicznej,  
3) określić obszary działań administracji publicznej. 
4) wpisać litery podpunktów w odpowiednie miejsca.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozstrzygnij, które ze zdań charakteryzują sferę zewnętrzną, a które sferę wewnętrzną 
działania administracji publicznej i wpisz litery podpunktów do właściwego wiersza: 
a) obejmuje stosunki pomiędzy ministrem a pracownikami ministerstwa; 
b) obejmuje stosunki pomiędzy wojewodą a marszałkiem województwa; 
c) obejmuje stosunki pomiędzy wójtem gminy a pracownikiem urzędu gminy; 
d) obejmuje tę część działalności administracji, która jest podejmowana wobec podmiotów 

nie będących organizacyjnie czy służbowo podporządkowanych administracji publicznej; 
e) obejmuje stosunki z obywatelami; 
f) obejmuje stosunki zachodzące pomiędzy organem administracji a jednostkami, które są 

organizacyjnie czy służbowo podporządkowane temu organowi. 
 
Sfera zewnętrzna działania administracji publicznej: 
............................................................. 
Sfera wewnętrzna działania administracji publicznej: 
............................................................ 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować materiał nauczania, 
2) ustalić, które ze zdań charakteryzują sferę zewnętrzną, a które sferę wewnętrzną działania 

administracji,  
3) wpisać odpowiednie podpunkty w miejsce kropek. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 3 
Rozstrzygnij, które z podanych określeń definiuje administrację publiczną w znaczeniu 
podmiotowym, które w znaczeniu przedmiotowym, a które w znaczeniu formalnym, 
a następnie wpisz litery podpunktów we właściwe miejsca: 
a) są to wszystkie podmioty (organy) wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej; 
b) jest to cała działalność organizowana przez podmioty administracji publicznej; 
c) jest to działalność administracyjna państwa i samorządu terytorialnego. 
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Znaczenie podmiotowe: ......... .……….Znaczenie przedmiotowe: ……………........  
Znaczenie formalne: ...................................... 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować formy działania administracji publicznej, 
2) przeczytać uważnie podane przykłady działań administracji publicznej, 
3) określić charakter przedmiotowy, podmiotowy i formalny działania administracji 

publicznej, 
4) wpisać odpowiednie podpunkty w miejsce kropek. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– Kodeks postępowania administracyjnego, 
– komputer z dostępem do Internetu, 
– literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia. 
 
 
4.12.4. Sprawdzian postępów 
                               Tak       Nie 
Czy potrafisz: 
1) zdefiniować pojęcie administracja państwowa? 
2) rozróżnić rodzaje działalności administracji państwowej? 
3) przedstawić strukturę organów administracji państwowej? 
4) rozróżnić organy naczelne i organy centralne administracji? 
5) wyjaśnić, na czym polega postępowanie administracyjne? 
6) określić strukturę administracji terenowej? 
7) omówić różnice między władzą ustawodawczą,  

wykonawczą i sądowniczą? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test pisemny zawiera 20 zadań i sprawdza Twoje wiadomości z zakresu stosowanie 

przepisów prawa w gospodarowaniu. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie 
odpowiedzi. Wskaż tylko jedną odpowiedź prawidłową. W przypadku pomyłki należy 
błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem i zakreślić odpowiedź poprawną.  

5. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
6. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż jego 

rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
7. Na rozwiązanie testu pisemnego masz 40 minut. 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Który z czynników w sposób zasadniczy wpływa na podział prawa na gałęzie: 

a) przedmiot regulacji, 
b) podmioty regulacji, 
c) zasady techniki legislacyjnej, 
d) interes państwa. 
 

2. „Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia” (art. 15 ust. 2. ustawy o systemie 
oświaty). Podana norma to: 
a) nakazująca, 
b) zakazująca, 
c) zezwalająca, 
d) obyczajowa. 
 

3. Stosunkiem prawnym jest: 
a) pożyczka pieniędzy, 
b) wyznawanie tego samego systemu wartości, 
c) przyjaźń, 
d) współuczestnictwo w wycieczce. 
 

4. Które z podanych zdarzeń to czynności prawne: 
a) wyrządzenie szkody,  
b) zgon człowieka, 
c) sporządzenie umowy leasingu, 
d) uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych. 

 
5. Które z poniższych stwierdzeń dotyczy wykładni autentycznej: 

a) dokonuje jej Trybunał Konstytucyjny, 
b) dokonuje jej sam ustawodawca, zamieszczając w osobnym przepisie wyjaśnienie 

niejasnego pojęcia, 
c) dokonują jej przedstawiciele nauki prawa, 
d) dokonują jej sądy w procesie stosowania prawa do konkretnych przypadków. 
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6. Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe: 
a) rozporządzenia mogą być wydawane wyłącznie na podstawie upoważnienia 

ustawowego, 
b) zarządzenia mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne 

podległe organowi wydającemu te akty, 
c) ustawy są wydawane przez Sejm bez udziału Senatu, 
d) źródłem prawa powszechnie obowiązującym jest ratyfikowana umowa 

międzynarodowa. 
 

7. Która z poniższych jednostek organizacyjnych nie jest osobą prawną: 
a) przedsiębiorstwo państwowe, 
b) spółka cywilna, 
c) szkoła wyższa, 
d) bank.  
 

8. Osoba mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie może bez zgody 
przedstawiciela ustawowego: 
a) rozporządzać swoim zarobkiem, 
b) udzielać pełnomocnictwa do zawarcia umowy o pracę, 
c) zawierać umów, należących do umów powszechnie zawieranych w drobnych 

bieżących sprawach życia codziennego, 
d) rozporządzać swobodnie przedmiotami, które uzyskała od rodziców, czy kuratora do 

osobistego użytku. 
 

9. Dokonywanie czynności prawnej przy zastosowaniu odpowiedniej formy prawnej nie 
wynika z: 
a) ustawy, 
b) umowy, 
c) z faktu dokonania poprzednio tej samej czynności prawnej przy zachowaniu formy, 
d) z norm moralnych. 
 

10. Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe: 
a) przedstawiciel ustawowy musi być adwokatem lub radcą prawnym, 
b) osoba niemająca zdolności do czynności prawnych może ustanowić pełnomocnika, 
c) pełnomocnictwo ogólne musi być udzielone na piśmie, 
d) czynność prawna dokonana w cudzym imieniu bez umocowania jest nieważna. 
 

11. Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  przedawniają się po 
upływie: 
a) 5 lat, 
b) 20 lat, 
c) 3 lat, 
d) 10 lat. 
 

12. Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie: 
a) jest niedopuszczalne, 
b) jest zależne od dobrej lub złej woli, 
c) nie jest możliwe w przypadku posiadania samoistnego uzyskanego w złej wierze, 
d) jest dopuszczalne w przypadku posiadania samoistnego w dobrej wierze po upływie 

20 lat, a w złej po upływie 30 lat. 
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13. Użytkowanie wieczyste ustanawia się tylko na: 
a) gruntach Skarbu Państwa, 
b) na gruntach państwowych osób prawnych, 
c) na gruntach Skarbu Państwa i gruntach stanowiących własność jednostek samorządu 

terytorialnego, 
d) na gruntach wszystkich osób prawnych. 
 

14. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: 
a) hipotekę można ustanowić na rzeczach ruchomych i nieruchomościach, 
b) ustanowienie hipoteki daje wierzycielowi prawo do korzystania z rzeczy, 
c) hipoteka musi być wpisana do księgi wieczystej, 
d) właściciel nieruchomości obciążonej hipoteką nie może z niej korzystać. 
 

15. Zabezpieczenie mieszkania sąsiada przed kolejnym włamaniem w czasie jego 
nieobecności jest: 
a) prowadzeniem cudzych spraw bez zlecenia, 
b) czynem niedozwolonym, 
c) bezpodstawnym wzbogaceniem się, 
d) nienależnym świadczeniem. 
 

16. Przesłankami odpowiedzialności cywilnej za szkody wywołane czynem niedozwolonym 
nie jest: 
a) powstanie szkody, 
b) umowa stron, 
c) wina sprawcy,  
d) związek przyczynowy między czynem niedozwolonym a powstaniem szkody. 
 

17. Które z poniższych stwierdzeń nie jest prawdziwe:  
a) obowiązek naprawienia szkody może powstać, gdy dłużnik nie wykonuje 

zobowiązania, 
b) zobowiązanie nie wygasa, jeżeli dłużnik spełnia inne świadczenia za zgodą 

wierzyciela, 
c) zobowiązanie wygasa wraz z jego wykonaniem, 
d) wierzyciel może zwolnić dłużnika z długu za jego zgodą. 
 

18. Organem terenowej administracji rządowej nie jest: 
a) sejmik wojewódzki, 
b) wojewoda, 
c) Dyrektor Urzędu Celnego, 
d) Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych. 

 
19. Naczelnym organem administracji jest: 

a) wojewoda, 
b) marszałek województwa, 
c) minister, 
d) Sejm. 
 

20. Kodeks postępowania administracyjnego zawiera przepisy dotyczące: 
a) ustroju organów administracyjnych, 
b) ustroju organów samorządowych, 
c) materialnych praw obywateli, 
d) trybu rozstrzygania spraw administracyjnych. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko……………………………………………………………………..................... 
 
Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 

 
Nr zadania 

 
Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d  

 Razem:  
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