
Elementy prawa 
 

Temat 7: OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE. 
 
Nauczysz się: 
1. Cech charakteryzujące osoby fizyczne i osoby prawne. 
2. Wymieniać przykłady osób prawnych.  
 
Podmiotami stosunków cywilnoprawnych mogą być: 
 osoby fizyczne, tj. ludzie. To określenie człowieka w prawie cywilnym; 
 osoby prawne. 
Każda osoba fizyczna i prawna może występować jako podmiot stosunków cywilnoprawnych. 
 
 

OSOBY FIZYCZNE 
 
Cechy osoby fizycznej: 
 

 zdolność prawna – możliwość występowania w charakterze podmiotu stosunku 
cywilnoprawnego, czyli zdolność do tego, by być podmiotem praw i obowiązków. Zdolność prawną 
ma każdy człowiek od chwili urodzenia do momentu śmierci. Zdolność tę mają dorośli i dzieci, czyli 
prawa i obowiązki. 

 zdolność do czynności prawnych – polega na możności nabywania praw, zaciągania zobowiązań  
i rozporządzania swymi prawami przez własne działanie. Posiadanie tej zdolności jest uzależnione 
od wieku danej osoby oraz od jej ewentualnego ubezwłasnowolnienia. I tak wyróżniamy tu: 
a) 0 – 13 rok życia - brak zdolności do czynności prawnych: osoby, które nie ukończyły lat 13                    

i osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoby te nie mogą dokonywać czynności prawnych bez 
przedstawiciela ustawowego, wyjątek dotyczy umów powszechnie zawieranych w drobnych 
bieżących sprawach życia codziennego; 

b) ograniczoną zdolność do czynności prawnych: mają osoby, które ukończyły lat 13, a nie 
ukończyły lat 18 i nie zostały całkowicie ubezwłasnowolnione. Uprawnia ona do dokonywania 
drobnych czynności dotyczących życia codziennego; 

c) pełną zdolność do czynności prawnych: mają osoby pełnoletnie, czyli osoby, które ukończyły 18 
lat życia, a ponadto osoby małoletnie, które zawarły związek małżeński. Osoba pełnoletnia ma 
pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem wypadku, jeżeli została całkowicie lub 
częściowo ubezwłasnowolniona. Czyli osoba taka może samodzielnie we własnym imieniu 
dokonywać wszelkich czynności prawnych.  

 
Trzeba znać pojęcia: 

 ubezwłasnowolnienie: może nastąpić jedynie w drodze orzeczenia sądu z przyczyn, takich jak: 
choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, zaburzenia psychiczne uniemożliwiające kierowanie 
swym postępowaniem, w skutek pijaństwa lub narkomanii. Dla osób ubezwłasnowolnionych 
całkowicie sąd ustanawia opiekę, a dla osób ubezwłasnowolnionych częściowo kuratelę. 

 ważność czynności prawnych: czynność prawna dokonana przez osobę niemającą zdolności do 
czynności prawnych jest nieważna, z wyjątkiem drobnych, powszechnie zawieranych umów w 
sprawach życia codziennego, jeśli nie prowadzą do rażącego pokrzywdzenia osoby, która ich 
dokonuje.  

 czynność prawna dokonana przez osobę mającą ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych wymaga dla jej ważności zgody przedstawiciela ustawowego, np. zapisanie się do szkoły 
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej wymaga zgody rodziców, wyjazd na wycieczkę osoby 
poniżej 18 roku życia wymaga zgody rodziców itp.  

 
 
 
 
 



OSOBY PRAWNE: 
 
Osobą prawną jest wyodrębniona jednostka organizacyjna, wyposażona przez normy prawne w 
zdolność prawną, która może występować w stosunkach cywilnoprawnych jako ich podmiot. Osobami 
prawnymi są Skarb Państwa i inne jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają 
osobowość prawną. Nie wszystkie jednostki organizacyjne są osobami prawnymi. 
 
Rodzaje osób prawnych: 

 Skarb Państwa 
 JST: gmina, powiat, województwo, np. Gmina Miasto Włocławek 
 spółki kapitałowe, spółki z o.o. 
 spółdzielnie  
 przedsiębiorstwa państwowe 
 kościoły 
 fundacje, stowarzyszenia 
 partie polityczne 
 szkoły wyższe 
 związki zawodowe, np. NSZZ „Solidarność”, OPZZ 

 
Nie są osobami prawnymi, np.: 

 urzędy państwowe 
 szkoły podstawowe i średnie 
 jednostki wojskowe 

 
Każda osoba prawna posiada: 
 zdolność prawną 
 zdolność do czynności prawnych, które nabywa się z momentem utworzenia danej osoby prawnej. 
Mając zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych osoba prawna może zaciągać zobowiązania 
oraz rozporządzać swoimi prawami. 
 
 
Ćwiczenie: 
 
Korzystając z przepisów polskiego prawa wskaż, podając konkretne akty prawne, od kiedy istota ludzka 
staje się dzieckiem i do którego roku życia jest dzieckiem? 
 
Odpowiedź prześlij najpóźniej do dnia 6 listopada 2020 roku.  


