
Część I. Część ogólna

Rozdział 1. Przepisy wstępne

1. Zakres regulacji. Kodeks cywilny reguluje stosunki cywilnoprawne 
między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

2. Nieretroakcja. Według art. 3 KC, ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba 
że co innego wynika z jej brzmienia lub celu (lex retro non agit). Stosowanie 
retroakcji jest dopuszczalne tylko wyjątkowo, gdy wynika to z brzmienia 
lub celu nowej ustawy.

3. Nadużycie prawa. Zgodnie z art. 5 KC, nie można czynić ze  swego 
prawa użytku, który byłby sprzeczny ze  społeczno-gospodarczym prze-
znaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie 
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie 
prawa i  nie korzysta z  ochrony. Odesłanie do  społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia prawa w wyraźnym stopniu uwzględnia interes społeczny, na-
tomiast przytoczenie zasad współżycia społecznego służy uzyskaniu równo-
wagi przez uwzględnienie interesów indywidualnych.

4. Ciężar dowodu. Zgodnie z brzmieniem art. 6 KC, ciężar udowodnienia 
faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

 a. Wyjątek od reguły ogólnej. W przypadku, gdy jedna ze stron swoim 
postępowaniem uniemożliwia albo poważnie utrudnia wskazanie okoliczno-
ści drugiej stronie, na  której spoczywa ciężar dowodu, wówczas na  stronę 
„utrudniającą” przechodzi ciężar dowodu, że okoliczności takie nie zacho-
dziły (wyr. SN z 3.3.1971 r., II PR 453/70, Biul. SN 1971, Nr 9, s. 147). Reguła 
ta znajduje powszechne zastosowanie w sprawach z zakresu prawa pracy.

 b. Domniemania

Domniemania prawne wiążą sąd, mogą zostać jednak obalone dowodem 
przeciwnym, o ile ustawa tego nie wyłącza.

Domniemanie prawne jest wyjątkiem od zasady art. 6 KC, zmieniającym regu-
łę rozkładu ciężaru dowodu.
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DOMNIEMANIA

faktyczne (praesumptio facti) to uznanie 
pewnego faktu za udowodniony na 
podstawie innych ustalonych faktów, 

pozostających w tym związku

prawne (praesumptio iuris) występuje 
wówczas, gdy przepisy prawne na kazują 

w określonych okolicznościach uznać 
pewne fakty za prawnie ustalone

FORMALNE
Nakazują przyjąć, że określony fakt zachodzi lub zaszedł, dopóki nie zostanie 
wykazane, że tak nie było, np. tak długo jak nie zostanie wykazane, że nastąpiło 
urodzenie martwe, przyjmuje się, że dziecko urodziło się żywe (art. 9 KC).

MATERIALNE
Na podstawie udowodnienia innego prawnie relewantnego faktu lub stanu 
faktycznego nakazuje przyjąć dany fakt za uznany, np. jeśli dziecko urodziło 
się w trakcie małżeństwa lub do 300. dnia po jego ustaniu lub unieważnieniu, 
domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki (art. 62 § 1 KRO).

WZRUSZALNE
(praesumptio iuris tantum) 

Mogą być obalone, jeżeli zostanie wykazane w przewidziany prawem sposób, że 
pomimo tego, iż miał miejsce inny fakt, to jednak poszukiwany fakt nie wystąpił.

NIEWZRUSZALNE
(praesumptio iuris ac de iure)

Wykluczony jest przeciwdowód. Ustalenie poszukiwanego faktu w drodze 
domniemania prawnego jest niepodważalne. Domniemania takie stanowią 
w polskim prawie wyjątki; są to najczęściej tzw. fikcje prawne. Przykład stanowi 
rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

5. Dobra i zła wiara. W ustawodawstwie brak jest ogólnej definicji dobrej 
lub złej wiary. Przyjmuje się, że w złej wierze jest podmiot, który wie, że dane 
prawo lub stosunek prawny nie istnieje, lub też wprawdzie nie wie, ale nale-
ży przyjąć, że wiedziałby, gdyby się zachował należycie, tzn. gdyby w danej 
sytuacji postępował rozsądnie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

Dobra wiara jest określonym stanem psychicznym, który polega na ist-
nieniu u danego podmiotu pewnej świadomości.

Dla oceny istnienia dobrej lub złej wiary miarodajny jest moment wska-
zany w przepisie ustanawiającym ochronę dobrej wiary. W razie wątpli-
wości należy przyjąć, że jest to moment podjęcia zachowania, którego skutki 
zależą od  istnienia omawianego stanu psychicznego. Późniejsza utrata do-
brej wiary nie uchyla, co do zasady, skutków zdarzenia prawnego – malafides 
superveniens non nocet. Wyjątkowo tylko skutki prawne zależne są od istnie-
nia dobrej wiary przez pewien czas (np. art. 174 KC).
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Istnienie dobrej wiary objęte jest domniemaniem z art. 7 KC. Zgodnie 
z tym przepisem, jeżeli ustawa uzależnia skutki prawne od dobrej lub złej 
wiary, domniemywa się istnienie dobrej wiary. Domniemanie to  można 
obalić, wykazując, że dany podmiot wiedział o okolicznościach wskazanych 
w poszczególnych przepisach prawa. Ciężar dowodu, zgodnie z regułą wy-
rażoną w art. 6 KC, spoczywa na stronie kwestionującej istnienie dobrej 
wiary.

Rozdział 2. Osoby fizyczne

1. Pojęcie osoby fizycznej. Osoba fizyczna jest to prawne określenie każ-
dego człowieka, który występuje jako podmiot w stosunku cywilnopraw-
nym. O kwalifikacji człowieka do podmiotów praw i obowiązków z zakresu 
prawa cywilnego decyduje przypisana mu zdolność prawna.

2. Zdolność prawna. Jest to zdolność do bycia podmiotem praw i obo-
wiązków. Stanowi ona podstawową cechę normatywną podmiotów prawa 
cywilnego.

 a. Podmioty posiadające zdolność prawną:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa 

przyznaje zdolność prawną.

Każda żyjąca osoba fizyczna posiada bezwarunkową zdolność prawną. 
Od chwili urodzenia może być podmiotem praw i obowiązków wynikają-
cych ze stosunków cywilnoprawnych.

Początkiem zdolności prawnej człowieka jest zatem chwila urodzenia, 
czyli moment oddzielenia od  ciała matki. Warunkiem nabycia zdolności 
prawnej jest, by dziecko urodziło się żywe. Nie ma przy tym znaczenia czy 
organizm dziecka jest zdolny spełniać samodzielnie funkcje życiowe.

 b. Nasciturus. Jest to dziecko poczęte, ale nie urodzone. Posiada ono wa-
runkową zdolność prawną, tzn. przysługuje ona dziecku poczętemu pod wa-
runkiem zawieszającym, że urodzi się ono żywe. Nasciturus może zatem 
od chwili poczęcia do chwili urodzenia nabywać prawa podmiotowe, któ-
rych wykonywanie pozostaje w  zawieszeniu do  momentu żywych naro-
dzin. Zgodnie z art. 4461 KC, dziecku narodzonemu przysługuje roszcze-
nie o naprawienie szkody prenatalnej wyrządzonej mu przed urodzeniem. 

Rozdział 2. Osoby fizyczne  
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Ponadto art. 927 § 2  KC przewiduje zdolność nasciturusa do dziedziczenia 
po osobach, które zmarły zanim się urodził.

3. mier . Zdolność prawna osoby fi zycznej trwa przez całe ż ycie czło-
wieka i kończy się w chwili jego śmierci. Śmierć stanowi zdarzenie cywil-
noprawne, z którym wiąże się wygaśnięcie praw i obowiązków niemająt-
kowych oraz przejście – poza pewnymi wyjątkami – praw i  obowiązków 
majątkowych na spadkobierców według zasad prawa spadkowego. Bardzo 
istotne jest zatem oznaczenie chwili śmierci człowieka. Za taką chwilę uwa-
ża się trwałe i  nieodwracalne ustanie czynności mózgu (śmierć mózgu – 
art. 9  ustawy z 1.7.2005  r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narządów, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1000).

Dokument stanowiący dowód śmierci to akt zgonu, sporządzony na pod-
stawie wystawionej przez lekarza karty zgonu.

. omniemanie równoczesności śmierci. Dla ustalenia chwili usta-
nia zdolności prawnej istotne znaczenie ma domniemanie równoczesności 
śmierci wprowadzone w art. 32  KC. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli kilka 
osób utraciło ż ycie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, 
domniemywa się, że zmarły jednocześnie. Domniemanie równoczesności 
śmierci może być obalone (wzruszone) dowodem przeciwnym, np. eksper-
tyzą lekarską ustalającą kolejność śmierci.

. znanie za zmar e o. Zgodnie z  art. 29   KC, uznanie za  zmarłego 
jest możliwe wobec osoby, która zaginęła, a od końca roku kalendarzowe-
go, w którym zgodnie z istniejącymi wiadomościami jeszcze żyła, upłynęło 
10 lat. Jednak w przypadku, gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony 
ukończył 70 lat, wówczas termin ten skraca się do 5 lat.

Uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzo-
wego, w  którym zaginiony ukończyłby  lat 23. Jednak w  nadzwyczajnych 
przypadkach, gdy zaginięcie nastąpiło w związku ze szczególnymi okolicz-
nościami zwiększającymi prawdopodobieństwo śmierci, terminy umożli-
wiające uznanie za zmarłego są krótsze.

Zgodnie z art. 30 § 1 KC, kto zaginął w czasie podróży powietrznej lub 
morskiej w związku z katastrofą statku, okrętu albo innym szczególnym zda-
rzeniem ten może być uznany za zmarłego po upływie 6 miesięcy od dnia, 
w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie.

Jeżeli nie można stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, bieg terminu 
6-miesięcznego rozpoczyna się z upływem roku od dnia, w którym statek 
lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia.
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Jeżeli statek lub okręt nie miał portu przeznaczenia, bieg terminu 6-mie-
sięcznego rozpoczyna się z  upływem 2  lat od  dnia, w  którym była ostat-
nia o nim wiadomość. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpie-
czeństwem dla życia, ten może być uznany za  zmarłego po  upływie roku 
od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności po-
winno było ustać.

Z wydaniem orzeczenia o uznaniu za zmarłego wiąże się istotne domnie-
manie, że  zaginiony zmarł w  chwili oznaczonej w  orzeczeniu o  uznaniu 
za zmarłego. Z tego z kolei wyprowadza się drugie domniemanie, że zaginio-
ny żył do chwili określonej w orzeczeniu.
Chwilą domniemanej śmierci zaginionego jest chwila, która według okolicz-
ności jest najbardziej prawdopodobna.

Natomiast w  braku wszelkich danych, chwilą domniemanej śmierci 
jest pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego sta-
ło się możliwe. Jeżeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci zo-
stał oznaczony tylko datą dnia, za  chwilę domniemanej śmierci zaginio-
nego uważa się koniec tego dnia. W  przypadku, gdy kilka osób utraciło 
życie podczas grożącego im wspólnie niebezpieczeństwa, domniemywa się, 
że zmarły jednocześnie.

6. Zdolność do czynności prawnych. Jest to zdolność do kształtowa-
nia swojej sytuacji prawnej w zakresie praw i obowiązków prawa cywilnego 
bezpośrednio poprzez własne działania – czynności prawne.

ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

PEŁNAOGRANICZONABRAK

Osoby 
małoletnie, 

które 
ukończyły 

lat 13 

Osoby  
ubezwłasno

wolnione 
całkowicie

Osoby  
do lat 13

Osoby  
ubezwłasno

wolnione 
częściowo

Osoby 
pełnoletnie

Osoby 
prawne

Pełnoletność uzyskuje także małoletnia (która ukończyła lat 16), która zawar-
ła związek małżeński! Zob. art. 10 § 1 KRO.

Rozdział 2. Osoby fizyczne  
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7. Ubezwłasnowolnienie całkowite
Osoba, która ukończyła 13 lat, może być ubezwłasnowolniona całkowi-

cie, jeżeli wskutek:
• choroby psychicznej,
• niedorozwoju umysłowego albo
• innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w  szczególności pijaństwa lub 

narkomanii,
nie jest w stanie kierować swym postępowaniem.
Ubezwłasnowolnienie całkowite oznacza utratę zdolności do  czynności 
prawnych.

Dla ubezwłasnowolnionego całkowicie ustanawia się opiekę, chyba że pozo-
staje on jeszcze pod władzą rodzicielską.

8. Ubezwłasnowolnienie częściowe
Osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu:

• choroby psychicznej,
• niedorozwoju umysłowego albo
• innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w  szczególności pijaństwa lub 

narkomanii,
jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz 
potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw.

Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora 
(art. 178 i n. KRO). Uchylenie ubezwłasnowolnienia częściowego przywraca 
pełną zdolność do czynności prawnych, kuratela zaś ustaje z mocy prawa.
Jeżeli osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych dokona czynno-
ści, do której wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych, czynność 
taka jest nieważna (np. sporządzenie testamentu).

9. Zgoda przedstawiciela ustawowego. Do ważności czynności praw-
nej, przez którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych za-
ciąga zobowiązanie lub rozporządza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej 
przedstawiciela ustawowego (wyrażona przed jej dokonaniem, równocze-
śnie z tą czynnością lub po jej dokonaniu).

10. Potwierdzenie czynności prawnej. W przypadku zawarcia umowy 
przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych bez wymaga-
nej zgody przedstawiciela ustawowego, ważność tej umowy zależy od jej po-
twierdzenia przez przedstawiciela ustawowego. Osoba ograniczona w zdol-
ności do czynności prawnych może sama potwierdzić umowę po uzyskaniu 
pełnej zdolności do czynności prawnych.
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Strona, która zawarła umowę z osobą ograniczoną w zdolności do czyn-
ności prawnych, nie może powoływać się na brak zgody jej przedstawicie-
la ustawowego. Osoba taka może jednak wyznaczyć temu przedstawicielowi 
odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu staje się wolna.

 a. Czynność jednostronna. Jeżeli osoba ograniczona w zdolności do czyn-
ności prawnych dokonała sama jednostronnej czynności prawnej, do której 
ustawa wymaga zgody przedstawiciela ustawowego, czynność jest nieważna. 
Dla ważności tych czynności zgoda przedstawiciela musi więc zostać wyra-
żona najpóźniej w chwili ich dokonywania.

 b. Czynności niewymagające zgody przedstawiciela. Pewne czynności 
osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może podejmować 
samodzielnie, tzn. bez zgody swego przedstawiciela ustawowego. W tym za-
kresie osoba taka traktowana jest na równi z posiadającym pełną zdolność 
do czynności prawnych. Są to:
• czynności prawne, które nie mają charakteru zobowiązującego lub roz-

porządzającego (zwiększające prawa lub zmniejszające obowiązki),
• umowy powszechnie zawierane w  drobnych bieżących sprawach życia 

codziennego,
• rozporządzenia swoim zarobkiem, chyba że  sąd opiekuńczy z  ważnych 

powodów inaczej postanowi,
• czynności prawne dotyczące przedmiotów majątkowych oddanych oso-

bie ograniczonej w  zdolności do  czynności prawnych do  swobodnego 
użytku (wyjątek stanowią czynności prawne, do  których dokonania nie 
wystarcza według ustawy zgoda przedstawiciela ustawowego),

• umowa o  pracę, którą – według art.  22 §  3 KP – może zawrzeć osoba 
ograniczona w zdolności do czynności prawnych bez zgody przedstawi-
ciela ustawowego (może także dokonywać czynności prawnych, które do-
tyczą stosunku pracy. Jeżeli jednak stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej 
osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może 
stosunek pracy rozwiązać).

11. Ochrona dóbr osobistych. Dobra osobiste to prawnie uznane war-
tości, dobra prawne niematerialne, ściśle związane z istnieniem i psychiką 
określonych osób fizycznych. Kodeks cywilny nie zawiera definicji tego 
pojęcia.

Rozdział 2. Osoby fizyczne  
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 a. Katalog. Zawarty w art.  23 KC wykaz dóbr osobistych ma charakter 
przykładowy. Są  to  w  szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda 
sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica koresponden-
cji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza 
i racjonalizatorska.

 b. Prawa podmiotowe osobiste

niemajątkowe
Przedmiot 

– dobra 
niematerialne.

bezwzględne
Skuteczne erga 

omnes. Uprawniony 
może żądać od 

każdego podmiotu 
nienaruszania jego 

dóbr osobistych.

niezbywalne
Związane ściśle 
z osobą, której 

przysługują. 
Nie mogą być 

przeniesione na 
inne podmioty.

niedziedziczne
Wygasają wraz 

ze śmiercią 
podmiotu, 
któremu 

przysługują.

CECHY PRAW PODMIOTOWYCH OSOBISTYCH

 c. Przesłanki ochrony. Mechanizmy ochrony dóbr osobistych mogą zostać 
uruchomione pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch przesłanek:
• podjęcia działania zagrażającego dobrom osobistym lub naruszającego 

takie dobra,
• bezprawności zachowania się sprawcy zagrożenia lub naruszenia.

 d. Stan zagrożenia dóbr osobistych. Stan ten oraz naruszenie dóbr 
to  dwie odrębne przesłanki odpowiedzialności. Zagrożenie dóbr osobi-
stych może nastąpić w  wypadku przygotowywania się do  naruszenia tych 
dóbr, np. fabrykowania i gromadzenia materiałów mających skompromi-
tować osobę w społeczności, natomiast opublikowanie (ujawnienie) tych 
materiałów (sfałszowanych dokumentów) będzie już naruszeniem dóbr 
osobistych.

 e. Bezprawność zachowania. Zachowanie jest bezprawne, gdy pozostaje 
w obiektywnej sprzeczności z zasadami porządku prawnego, czyli regułami 
postępowania wyznaczonymi przez normy prawne oraz zasady współżycia 
społecznego.

 f. Domniemanie bezprawności. Pokrzywdzony nie ma obowiązku dowie-
dzenia bezprawności, ponieważ ustawodawca odstąpił w  tym przypadku 
od zasady rozkładu ciężaru dowodu sformułowanej w art. 6 KC i wpro-
wadził domniemanie bezprawności. Tak więc z faktu zagrożenia lub na-
ruszenia dobra osobistego można wnioskować o bezprawności zachowa-
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nia się sprawcy, chyba że ten wykaże się (wypływającym z zasad porządku 
prawnego) uprawnieniem do takiego właśnie działania lub zaniechania.

Pokrzywdzony musi zatem wykazać jedynie fakt, że jego dobro osobiste 
zostało naruszone.

 g. Wyłączenie bezprawności. Bezprawność wyłącza działanie w zakre-
sie porządku prawnego (przypadki działania znajdującego uzasadnienie 
w konkretnym przepisie prawnym lub wynikającego z wykonywania innego 
prawa podmiotowego) oraz zgoda danego podmiotu na ingerencję w jego 
dobra osobiste.

 h. Środki ochrony

NIEMAJĄTKOWE MAJĄTKOWE

• roszczenie o zaniechanie działań zagra-
żających dobru osobistemu,

• roszczenie o zaniechanie naruszeń 
oraz

• roszczenie o usunięcie skutków 
naruszeń.

Roszczenie o zaniechanie naruszeń ma cha
rakter prewencyjny, zmierza bowiem  
do zapo bieżenia naruszenia dóbr osobi
stych. Ponadto osoba, której dobro osobiste 
zostało naruszone, może żądać od spraw
cy narusze nia, aby dopełnił on czynności 
potrzebnych do usunięcia jego skutków. 
Ustawodawca wskazuje np. że usunięcie 
skutków może polegać na złożeniu oświad-
czenia odpowiedniej treści i w odpowied-
niej formie.

W ramach majątkowych środków ochro
ny dóbr osobistych pokrzywdzony może 
żądać:
• zadośćuczynienia pieniężnego lub
• zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej 

na wskazany cel społeczny.
Wskazane roszczenia nie są uwarunkowa
ne powstaniem uszczerbku majątkowego 
w dobrach pokrzywdzonego. Gdyby jednak 
wskutek naruszenia dobra osobistego zosta
ła wyrządzona szkoda majątkowa, poszko
dowany może żądać jej naprawienia na 
zasadach ogólnych (art. 24 § 2 KC).

Przepisy o  ochronie dóbr osobistych stosuje się do  osób fizycznych, osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, któ-
rym ustawa przyznaje zdolność prawną.

12. Miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej 
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego poby-
tu. Do oznaczenia miejsca zamieszkania niezbędne są zatem dwie prze-
słanki, które muszą być spełnione łącznie: faktyczne przebywanie w danej 
miejscowości (element fizyczny, tzw. corpus), zamiar stałego pobytu w tejże 
miejscowości (element psychiczny, tzw. animus). Zamiar stałego pobytu 
sprowadza się do skoncentrowania swoich interesów życiowych, rodzin-
nych, majątkowych, zawodowych w określonej miejscowości, która stano-
wi ośrodek działalności życiowej.

Rozdział 2. Osoby fizyczne  
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 a. Zasada jednego domicylu. Zgodnie z tą zasadą, wyrażoną w art. 28 KC, 
można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 b. Miejsce zamieszkania a zameldowanie. Miejsce zamieszkania nale-
ży odróżniać od  zameldowania (na  pobyt stały lub czasowy). Zameldo-
wanie jest czynnością administracyjnoprawną służącą ewidencji ludności. 
Fakt zameldowania w  określonej miejscowości nie przesądza o  miejscu 
zamieszkania.

 c. Pochodne miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania dziecka 
pozostającego pod władzą rodzicielską jest:
• miejsce zamieszkania rodziców albo
• miejsce zamieszkania tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługu-

je władza rodzicielska, lub któremu zostało powierzone wykonywanie 
władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym 

osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z ro-
dziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale 
u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.
Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamiesz-
kania opiekuna.

Rozdział 3. Osoby prawne

1. Pojęcie. Osobą prawną jest wyodrębniona strukturalnie i majątkowo, 
powstała w celu realizacji określonych zadań gospodarczych lub społecznych 
jednostka organizacyjna, której ustawodawca nadał kwalifikację podmio-
towości cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 33 KC, osobami prawnymi są Skarb 
Państwa oraz jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przy-
znają osobowość prawną.

Jednostkami organizacyjnymi, którym przepisy szczególne przyznają oso-
bowość prawną są m.in.:
• handlowe spółki kapitałowe (KSH): spółka akcyjna, spółka z ograniczo-

ną odpowiedzialnością,
• spółdzielnia (PrSpółdz),
• przedsiębiorstwo państwowe (ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach 

państwowych, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2152),
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• jednostki samorządu terytorialnego: gmina (SamGminU), powiat (Sam-
PowU), województwo (SamWojU),

• kościół i poszczególne jego jednostki organizacyjne (ustawy regulują-
ce status poszczególnych wyznań): diecezja, parafia, organizacja kościel-
na itp.,

• wyższa uczelnia (ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183  ze zm.),

• fundacja (ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40 ze zm.),
• partia polityczna (ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych, t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 876 ze zm.),
• stowarzyszenie rejestrowe (ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzysze-

niach, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210),
• samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (ustawa z 15.4.2011 r. 

o działalności leczniczej, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.),
• związek zawodowy (ustawa z  23.5.1991  r. o  związkach zawodowych,  

t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881).
Osobą prawną nie jest oddział osoby prawnej.

2. Cechy. Do najważniejszych cech osób prawnych należą:
• wyodrębnienie organizacyjne (strukturalne), polegające na  istnieniu 

osobnej, samodzielnej i zorganizowanej jednostki,
• wyodrębnienie majątkowe, polegające na wydzieleniu pewnej masy ma-

jątkowej przysługującej samodzielnie jednostce,
• określenie organów, które mają przejawiać wolę jednostki organizacyj-

nej,
• osobowość prawna przyznana przez przepis szczególny.

3. Powstanie. Jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną z chwilą  
wpisu do  właściwego rejestru. Wpis taki ma  charakter konstytutywny 
(art. 37 § 1 KC).

Rozdział 3. Osoby prawne  



14 Część I. Część ogólna 

SYSTEM AKTÓW 
ORGANÓW PAŃSTWA

Kreatorem osoby prawnej 
jest organ państwa, 
który w drodze aktu 
normatywnego lub 
administracyjnego 
powołuje do życia 
jednostkę organizacyjną. 
W ten sposób powstają 
np. wyższe uczelnie 
państwowe (w drodze 
ustawy) oraz banki 
(w drodze rozporządzenia).

SYSTEM KONCESYJNY
Jednostka organizacyjna 
tworzona jest przez 
inicjatorów, którymi 
mogą być osoby fizyczne 
lub prawne, jednak do 
powstania osoby prawnej 
wymagana jest zgoda 
właściwego organu.

SYSTEM NORMATYWNY
W akcie normatywnym 
określone są, w sposób 
generalny dla konkretnego 
rodzaju jednostek 
organizacyjnych, 
przesłanki od zaistnienia 
których zależy uzyskanie 
osobowości prawnej. 
Spełnienie warunków 
normatywnych prowadzi 
do powstania osoby 
prawnej bez konieczności 
uzyskiwania odrębnego 
zezwolenia organu 
państwowego. 

SYSTEM POWSTAWANIA OSOBY PRAWNEJ

 

4. Nazwa i firma. Nazwa jest elementem indywidualizującym osobę praw-
ną. Stanowi ona dobro osobiste konkretnej osoby prawnej, podlegające 
ochronie prawnej (art. 43 w zw. z art. 23 KC). Przedsiębiorcy działają pod 
firmą, którą ujawnia się we właściwym rejestrze (art. 432 KC).

5. Siedziba. Siedziba osoby prawnej jest odpowiednikiem miejsca zamiesz-
kania osoby fizycznej. Określona jest przez ustawę lub przez oparty na niej 
statut. W  przypadku braku takiego oznaczenia przyjmuje się, że  siedzibą 
osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządza-
jący (art. 41 KC). Siedzibą w tym znaczeniu nie jest więc konkretny lokal, 
lecz miejscowość.

6. Ochrona dóbr. Osoby prawne – podobnie jak osoby fizyczne – mają 
swoje dobra osobiste. Są to wartości niemajątkowe, dzięki istnieniu których 
może zgodnie z zakresem swoich zadań funkcjonować.

Do dóbr osobistych osób prawnych zaliczają się w szczególności nazwa, nie-
tykalność siedziby, firma, tajemnica korespondencji, dokumentacji i  planów 
działania, dobra sława. W zakresie ochrony dóbr osobistych osób prawnych 
art. 43 KC nakazuje odpowiednio stosować przepisy o ochronie dóbr osobi-
stych osób fizycznych. Odnosi się to również do  jednostek organizacyjnych 
niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

7. Ustanie. Ustanie osoby prawnej może nastąpić wskutek wielu różnych 
zdarzeń. Dlatego też w  art.  35  KC ustawodawca ograniczył się jedynie 
do stwierdzenia, że ustanie osób prawnych określają właściwe przepisy.
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Najczęściej spotykane przyczyny ustania osób prawnych to:
• wystąpienie okoliczności powodujących ustanie osobowości prawnej 

ex lege (np. upływ czasu, na jaki powołano osobę prawną),
• akt właściwego organu państwowego,
• wola organów osoby prawnej,
• inkorporacja osoby prawnej,
• połączenie osób prawnych,
• podział osoby prawnej.

8. Zdolność prawna. Od chwili powstania osoba prawna może być pod-
miotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. Może we własnym 
imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Dysponuje swoim wyod-
rębnionym majątkiem, którym może rozporządzać i odpowiadać za swoje 
zobowiązania.

Osoba prawna uzyskuje zdolność prawną z chwilą powstania i zachowuje 
ją do momentu ustania osobowości prawnej. Natomiast osobowość praw-
ną, jak wskazano powyżej, jednostka organizacyjna uzyskuje z chwilą wpisu 
do właściwego rejestru, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

9. Zdolność do czynności prawnych. Powstaje u osób prawnych z chwi-
lą uzyskania przymiotu zdolności prawnej, czyli w momencie powstania.

10. Działanie osoby prawnej przez organy. Według przyjętej w prawie 
polskim teorii organów osoba prawna działa przez swoje organy. Działania 
tych organów uznawane są za działania samej osoby prawnej. Za działanie 
organu osoby prawnej uznaje się dokonywanie przez osobę lub osoby fizycz-
ne tworzące organ, w sposób wyraźny lub dorozumiany, czynności prawnej 
w charakterze organu tej osoby. Osoby te muszą działać w granicach kom-
petencji danego organu.

11. Działanie osoby prawnej przez przedstawiciela. Osoba prawna 
może także działać za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w szczegól-
ności pełnomocnika. Osoba prawna może zatem umocować samodzielny 
podmiot do składania w jej imieniu oświadczeń woli, dokonywania okre-
ślonych czynności prawnych. Jednak o  ile organ osoby prawnej mieści się 
w  strukturze osoby prawnej i  nie występuje jako samodzielna jednostka, 
o  tyle pełnomocnik jest odrębnym od  osoby prawnej podmiotem. Zakres 
kompetencji organu wynika z przepisów ustrojowych odnoszących się do da-
nej osoby prawnej, natomiast źródłem uprawnień pełnomocnika jest stosow-
ne oświadczenie (umocowanie) mocodawcy. Bez organu osoba prawna nie 
może uczestniczyć w stosunkach cywilnoprawnych.

Rozdział 3. Osoby prawne  
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12. Skutki braku umocowania. Zgodnie z art. 39 § 1 KC, kto jako organ 
osoby prawnej zawarł umowę w jej imieniu nie będąc jej organem albo prze-
kraczając zakres umocowania takiego organu, obowiązany jest do zwrotu 
tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy oraz naprawienia 
szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę, nie wiedząc 
o braku umocowania. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio w wypadku, 
gdy umowa została zawarta w imieniu osoby prawnej, która nie istnieje.

13. Brak organów. Funkcjonowanie osoby prawnej może zostać utrud-
nione lub całkowicie wyłączone z  powodu braku właściwych organów 
umocowanych do podejmowania czynności prawnych. Sytuacja taka unie-
możliwi osobie prawnej realizację zdolności do czynności prawnych. Zgod-
nie z art. 42 § 1 KC, jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw 
z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora.

Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów oso-
by prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację.

Rozdział 4. Rodzaje osób prawnych

1. Państwowe osoby prawne. Zalicza się do  nich Skarb Państwa oraz 
inne państwowe osoby prawne.

SKARB PAŃSTWA

• samo państwo występujące w charakterze podmiotu cywilnoprawnego;
• w języku prawniczym określa się go również mianem fiskus;
• istnieje tylko jeden Skarb Państwa, który nie powstaje ani nie gaśnie wskutek ja

kichś szczególnych zdarzeń prawnych. Nie jest także wpisywany do żadnego rejestru. 
Skarb Państwa nie ma siedziby (post. SN z 28.3.1995 r., I CRN 24/95, OSP 1995, Nr 7–8, 
poz. 117);

• sam odpowiada za swoje zobowiązania. Zgodnie z art. 40 § 1 KC, Skarb Państwa 
nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba 
że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie ponoszą natomiast 
odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa;

• w razie nieodpłatnego przejęcia, na podstawie obowiązujących ustaw, określonego 
składnika mienia od państwowej osoby prawnej na rzecz Skarbu Państwa, ten ostatni 
odpowiada solidarnie z osobą prawną za zobowiązania powstałe w okresie, gdy 
składnik stanowił własność da nej osoby prawnej, do wysokości wartości tego skład
nika ustalonej według stanu z chwili przejęcia, a według cen z chwili zapłaty (art. 40 
§ 2 KC);
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• działa przez jednostki organizacyjne, które w stosunkach cywilnoprawnych i proceso
wych zwane są stationes fisci. Kierownicy tych jednostek zarządzają powierzonym im 
mieniem państwowym oraz reprezentują Skarb Państwa w stosunkach cywilnopraw
nych wobec innych podmiotów (osób fizycznych lub prawnych) z wyłączeniem zastęp
stwa procesowego;

• Skarb Państwa reprezentuje Prokuratoria Generalna;
• szczególnie szerokie kompetencje w zakresie reprezentacji Skarbu Państwa przyznano 

ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.

INNE PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE

• inne niż Skarb Państwa jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną, 
których mienie jest w całości mieniem państwowym;

• mają swój własny majątek, jednak z punktu widzenia gospodarczego należy on w cało
ści do Skarbu Państwa;

• Skarb Państwa nabywa majątek po zlikwidowanej państwowej osobie prawnej oraz, 
jeżeli działalność jej przynosi zyski – przypadają one państwu;

• organy Skarbu Państwa mają wpływ na działalność państwowych osób prawnych, 
a także z reguły decydują lub współdecydują o ich utworzeniu, przekształceniu i likwi
dacji. Zadania gospodarcze w sferze prawa cywilnego realizują różnego rodzaju pań
stwowe osoby prawne. Należą do nich w szczególności przedsiębiorstwa państwowe 
i państwowe osoby prawne powoływane na podstawie indywidualnych ustaw, np. Na
rodowy Bank Polski;

• niektóre instytucje państwowe powołane przede wszystkim do pełnienia funkcji pu-
blicznych wyposażone są w osobowość prawną, aby mogły wspierać realizację swoich 
zadań własną działalnością gospodarczą, np. pań twowe szkoły wyższe, Polska Akade
mia Nauk;

• nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.

2. Jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 165 ust. 1 Kon-
stytucji RP, jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną. 
Przysługuje im prawo własności i inne prawa majątkowe. Przepis ten stanowi 
dostateczną podstawę do uznania każdej jednostki samorządu terytorialnego 
za osobę prawną. Do zakresu działania tych jednostek należy wykonywanie 
zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorzą-
dowej (art. 166 ust. 1 Konstytucji RP).

Realizacja zadań przypisanych jednostkom samorządu terytorialnego 
następuje za  pośrednictwem ich organów stanowiących i  wykonawczych 
(art. 169 ust. 1 Konstytucji RP). Samodzielność jednostek samorządu teryto-
rialnego jest chroniona sądownie (art. 165 ust. 2 Konstytucji RP).

3. Gminy. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. 
Jako jednostce samorządu terytorialnego gminie przysługuje osobowość 
prawna. Dla uzyskania przez nią osobowości prawnej nie jest konieczna jej 
rejestracja.

Rozdział 4. Rodzaje osób prawnych  


