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Art. 45 KC 

PRZEDMIOTY 
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PRZEDMIOTY 

MATERIALNE 



Art. 45 KC stanowi, że rzeczami są tylko przedmioty 

materialne. 

 

Definicja „rzeczy” z uwzględnieniem stanowiska 

doktryny jest następująca - rzeczami są:  

1) materialne części przyrody (w stanie pierwotnym 

lub przetworzonym),  

2) wyodrębnione (w sposób naturalny lub sztuczny), 

3) mogące stanowić samoistny przedmiot obrotu i 

stosunków prawnorzeczowych (jako dobra samoistne). 



PRAWNA  KWALIFIKACJA  RODZAJÓW 

RZECZY 

 
           

rzeczy w 

obrocie 

 

            
 rzeczy 

wyłączone z 

obrotu 

 

           
rzeczy 

ograniczone 

w obrocie 

 

           

rzeczy 

ruchome 

 

           

nieruchomości 

 

            

rzeczy 

oznaczone co 

do tożsamości 
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oznaczone co 

do gatunku 

 

            

rzeczy 

podzielne 

            

 rzeczy 

niepodzielne 

 



RZECZY W OBROCIE, RZECZY 

OGRANICZONE W OBROCIE I RZECZY 

WYŁĄCZONE Z OBROTU 

 
1) Rzeczy w obrocie – dopuszczone do nieograniczonego obrotu 

(res in commertio), 

2) Rzeczy w ograniczonym obrocie (np. broń, amunicja, środki 

odurzające, duża część medykamentów), 

3) Rzeczy wyłączone z obrotu  (np. zwłoki, tkanki ciała ludzkiego) 

(res extra commertium) – nie spełniają wymogów przyjętej w 

doktrynie definicji rzeczy ze względu na brak możliwości 

stanowienia przez nie samoistnego przedmiotu obrotu i 

stosunków prawnorzeczowych, a więc w tym rozumieniu 

rzeczami nie są. 
 

 



 RZECZY RUCHOME I 

NIERUCHOMOŚCI 

  
 

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 KC „nieruchomościami 

są części powierzchni ziemskiej stanowiące 

odrębny przedmiot własności (grunty), jak również 

budynki trwale z gruntem związane lub części takich 

budynków, jeżeli na mocy przepisów  szczególnych 

stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. 



NIERUCHOMOŚCI 
 

Nieruchomości gruntowe 
(grunty – wyodrębnione części powierzchni 

ziemskiej) 

 
 

 

Nieruchomości budynkowe 
(budynki, jeżeli na mocy przepisów 

szczególnych stanowią odrębny od gruntu 

przedmiot własności, inaczej – części składowe 

gruntu art. 48 KC) 

 

 

 

 

Nieruchomości 

rolne 
(grunty rolne, które są 

lub mogą być 

wykorzystane do 

prowadzenia 

działalności wytwórczej 

w rolnictwie w zakresie 

produkcji roślinnej i 

zwierzęcej, nie 

wyłączając produkcji 

ogrodniczej, 

sadowniczej i rybnej 

art. 46¹KC) 

 

 

 

 

Nieruchomości lokalowe 
(lokale - części budynków, jeżeli na mocy 

przepisów szczególnych stanowią odrębny 

przedmiot własności) 

 

 



 

 
 

Rzeczy ruchome 

 
 

 

Wszelkie samoistne przedmioty materialne nie 

będące nieruchomościami, ani ich częściami 

składowymi. Jednocześnie powinny one spełniać 

kryteria, zawarte w definicji „rzeczy”. 

    



Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do 

tożsamości 

 
 

Rzeczy oznaczone co 

do tożsamości   
 

oznaczenie przedmiotu 

według jego 

indywidualnych cech 

(właściwości) 

 

 

Rzeczy oznaczone co do 

gatunku 
 

 oznaczenie przedmiotu 

według miary, wagi, objętości 

czy liczby rzeczy danego 

rodzaju (rzeczy zamienne)  

Indywidualne 

oznaczenie 

rzeczy  na 

mocy woli stron 

(wybór z rzeczy 

oznaczony co 

do gatunku) 

Pojedyncze 

egzemplarze 

rzeczy 

występujące w 

obrocie (np. 

egzemplarze 

unikalne) 



RZECZY PODZIELNE I NIEPODZIELNE 

Rzeczy podzielne 

 
(rzeczy, które da się 

podzielić w obrocie bez 

istotnej zmiany samego 

przedmiotu lub jego 

wartości) 

Rzeczy 

niepodzielne 
 

(rzeczy, które nie da się 

podzielić w obrocie bez 

istotnej zmiany samego 

przedmiotu lub jego 

wartości) 

Ograniczenia legislacyjne 



NIE SĄ RZECZAMI 

1) DOBRA NIEMATERIALNE (dobra osobiste, 

dobra własności intelektualnej np. utworzy literackie, 

naukowe, artystyczne, wynalazki, wzory użytkowe, wzory 

przemysłowe, znaki towarowe), 

2) PRAWA, 

- ze względu na to, że nie stanowią materialnych 

części przyrody, 

3) ZŁOŻA MINERAŁÓW (złoża kopalin), woda 

płynąca, powietrze atmosferyczne, 

4) ZWIERZĘTA DZIKIE ŻYJĄCE NA WOLNOŚCI, 

- ze względu na brak samoistności. 

 



CZĘŚCI SKŁADOWE RZECZY 

Zgodnie z treścią art. 47§ 2 KC „częścią 

składową rzeczy jest wszystko co nie może 

być od niej odłączone bez  uszkodzenia lub 

istotnej zmiany całości albo bez 

uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu 

odłączonego”. 



Warunki, które powinien spełnić przedmiot 

(łącznie), aby mógł być uznany za część 

składową rzeczy: 

1) Przedmiot połączony z rzeczą w sensie 

fizycznym, 

2) Przedmiot połączony na stale, 

3) Przedmiot połączony tak mocno, że 

rozłączenie spowodowałoby istotne 

zmiany / uszkodzenie całości  lub 

przedmiotu odłączonego. 



 

CZEŚCI SKŁADOWE RZECZY 
dotyczą 

Rzeczy 

ruchomych 

 

Nieruchomości 

 



Do części składowych nieruchomości gruntowych 

mogą należeć między innymi: 

1) budynki i inne urządzenia trwale z gruntem 

związane, 

2) drzewa i inne rośliny od chwili ich zasadzenia 

lub zasiania, 

3) wody stojące (np. woda w stawie, w rowie) 

4) prawa, związane z jej własnością (np. 

służebność). 

 

Są wyjątki. 

Art. 48, art. 50 KC 



Część składowa rzeczy nie może być odrębnym 

przedmiotem własności i innych praw rzeczowych - art. 47 

§ 1KC. Właściciel rzeczy jest właścicielem przedmiotu 

stanowiącego część składową tej rzeczy. 

 

Art. 48 KC  budynki oraz inne urządzenia trwale z gruntem 

związane, jak również drzewa i inne rośliny należą do 

części składowych gruntu od chwili zasadzenia lub zasiania 

(superficies solo cedit).  

Wyjątek: art. 46 § 1 KC – na mocy przepisów szczególnych 

budynki mogą stanowić odrębny przedmiot własności. 

Wyjątek: art. 49 § 1 KC – urządzenia służące do 

doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, 

energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie 

należą do części składowych nieruchomości, jeżeli 

wchodzą w skład przedsiębiorstwa. 

 



PRZYNALEŻNOŚCI RZECZY 

1) rzecz ruchoma, 

2) potrzebna do korzystania z rzeczy 

głównej zgodnie z jej przeznaczeniem, 

3) faktyczny związek z rzeczą główną, 

4) związek funkcjonalny, 

5) ten sam właściciel obu rzeczy. 



 

PRZYNALEŻNOŚCI RZECZY  
dotyczą 

Rzeczy 

ruchomych 

 

Nieruchomości 

 



Przynależność nie traci swego charakteru przez 

przemijające pozbawienie jej faktycznego związku 

z rzeczą główną – art. 51 § 3 KC. 

 

Rzecz, będąca przynależnością, może być 

odłączona od rzeczy głównej i stanowić odrębny 

przedmiot obrotu.  

 

Czynność prawna mająca za przedmiot rzecz 

główną odnosi skutek także względem 

przynależności, chyba że co innego wynika z treści 

czynności albo z przepisów szczególnych –  

art. 52 KC. 



POŻYTKI 

 
 

Pożytki praw 

 

 

Cywilne  

 

Pożytki 

rzeczy  

 

 

Naturalne 



Pożytki naturalne rzeczy (fructus naturales) – płody 

rzeczy i inne odłączone od niej części składowe (np. 

kamień, żwir), o ile według zasad prawidłowej gospodarki 

stanowią normalny dochód z rzeczy np. płody rolne i 

leśne. Uprawniony do pobierania pożytków nabywa ich 

własność z chwilą odłączenia ich od rzeczy. 

 

Pożytki cywilne rzeczy (fructus civiles) – dochody, które 

rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego np. 

czynsz najmu rzeczy. 

 

Pożytki prawa – dochody, jakie prawo to przynosi 

zgodnie ze swym społeczno - gospodarczym 

przeznaczeniem np. odsetki od wierzytelności. 



PIENIĄDZE 

Pieniądze ze względu na przypisywaną im 

wartość ekonomiczną występują w obrocie 

jako środek zapłaty, wykorzystywany w 

trakcie wymiany dóbr i usług (moc 

umarzania zobowiązań pieniężnych).  

Własność pieniędzy. 

Zasada nominalizmu pieniężnego. 



PAPIERY WARTOŚCIOWE 

Papiery wartościowe dokumentują  inkorporowane w 

nich prawa majątkowe, zwłaszcza wierzytelności (np. 

weksel, akcje, obligacje).  

Wartość papierów wartościowych – wartość 

inkorporowanych praw majątkowych, których 

realizacja zależy od władania określonym 

sformalizowanym dokumentem (legitymacja 

formalna).  

Zwrot dokumentu. 

Dematerializacja niektórych papierów wartościowych 

np. akcji. 

Papiery wartościowe na okaziciela, imienne, na 

zlecenie. 



PRZEDSIĘBIORSTWO 
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i 

materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności. Obejmuje ono w szczególności: 

 1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa 

przedsiębiorstwa); 

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

wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; 

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

do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; 

4)   wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; 

5)   koncesje, licencje i zezwolenia; 

6)   patenty i inne prawa własności przemysłowej; 

7)   majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; 

8)   tajemnice przedsiębiorstwa; 

9)  księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

Zespolony przedmiot czynności prawnych. Zbycie wydzierżawienie lub użytkowanie 

przedsiębiorstwa. 

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

skład przedsiębiorstwa (strony mogą postanowić inaczej, przepisy szczególne mogą 

uregulować inaczej) – art. 52² KC. 



GOSPODARSTWO  ROLNE 

Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne 

wraz z: 

1) gruntami leśnymi, 

2) budynkami lub ich częściami,  

3) urządzeniami,  

4) inwentarzem, 

- jeżeli stanowią lub mogą stanowić organizowaną 

całość gospodarczą,  

5) prawami związanymi z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego. 



MIENIE  
Art. 44 KC – mieniem jest własność inne prawa majątkowe, 

występujące w jednej masie, przysługujące tej samej osobie. 

MAJĄTEK  

 

Prawa 

majątkowe 

 

 
Prawa 

majątkowe 

 

 
Pojęcie szersze używane 

przez ustawodawcę np. 

przy dziedziczeniu, innej 

sukcesji uniwersalnej 

 

 
Pojęcie węższe używane 

przez ustawodawcę 

(częściej stosowane) 

 

 

Długi 

 

 



Dziękuję za uwagę. 


