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Pojęcie zobowiązania  

 potoczne rozumienie zobowiązania - zobowiązanie jako powinność 

 

 normy wyznaczające powinność zachowania 

 zobowiązania prawne - gdy porządkiem normatywnym wyznaczającym 

powinność zachowania się są przepisy prawa 

 

 zobowiązanie cywilnoprawne = typ stosunku cywilnoprawnego 

  art. 353 kc § 1 KC  

„zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika 

świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. 

 



Źródła zobowiązania, jako stosunku prawnego 

 
 umowa 
Umowy nazwane, nienazwane i mieszane 

 

 jednostronne czynności prawne 
 Art. 3531 kc – a contrario 
 Zas. numerus clausus 

  

 konstytutywne orzeczenia sądowe 

 
 akty administracyjne 

 
 inne zdarzenia prawne 
 czyny niedozwolone (415-449 kc) 
 bezpodstawne wzbogacenie (405-414 kc) 
 prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (752-757 kc) 

 



 

 

 

    

 

Prawo zobowiązań, jako dział prawa cywilnego 

przedmiot regulacji – cywilnoprawne stosunki majątkowe typu względnego 

 

Funkcje Struktura 

1. Regulacja obrotu pieniędzmi, 

dobrami i usługami 

 Wymiana dóbr i usług 

 Korzystanie z cudzych rzeczy 

 Stosunki kredytowe 

 Dostarczanie środków utrzymania 

2. Ochrona podmiotów przed 

uszczerbkami majątkowymi i 

niemajątkowymi oraz 

kompensowanie im tych 

uszczerbków 

 Ks. III. Kc 

 Część ogólna zobowiązań (Tytuł I-X) 

 Część szczegółowa (Tytuł XI-

XXXVII) 



Elementy zobowiązania, jako stosunku 

cywilnoprawnego 

 przypomnienie pojęcia stosunku cywilnoprawnego i jego elementów 

 

 elementy struktury zobowiązania: 

 

 - podmioty   :   wierzyciel i dłużnik 

 - przedmiot :   świadczenie 

 - treść  :   ogół praw i obowiązków             

                                 (w tym zwłaszcza wierzytelność i dług) 

 



Podmioty stosunku zobowiązaniowego 

 uniwersalny charakter podmiotowy zobowiązań a zjawisko 

dywersyfikacji podmiotowej 

 

 podmiot a strona stosunku zobowiązaniowego  

 

 ustalenie strony stosunku zobowiązaniowego przesłanką jego ważności 

 - sposób ustalenia 

 - moment  

 

 model konstrukcji podmiotowej i jego zróżnicowanie 

 - stosunki dwustronne i wielostronne 

 - stosunki wielopodmiotowe (zobowiązania solidarne, podzielne i 

niepodzielne) 

 - udział strony trzeciej 



Konfiguracje podmiotowe zobowiązania 

1. dwustronny stosunek zobowiązaniowy 
 
        strona uprawniona – strona zobowiązana 

    
      - jeden wierzyciel    -    jeden dłużnik 
 - kilku wierzycieli   –   jeden dłużnik 
 - jeden wierzyciel    –   kilku dłużników 
 - kilku wierzycieli   –   kilku dłużników 
 
2. wielostronny stosunek zobowiązaniowy 
       - wielość równouprawnionych względem siebie stron 
            np. umowa spółki (art. 860 kc.) 
 
 - wierzyciel – dłużnik – osoba trzecia 
          np. umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (art. 393 kc) 
                   
 

  



Wielość podmiotów (dłużników lub wierzycieli) 

w zależności od przedmiotu świadczenia i charakteru więzi między 

stronami mogą wystąpić dwa warianty: 

 

1.  jeden stosunek zobowiązaniowy z wielością podmiotów 

  zobowiązanie solidarne – art. 366-378 kc 

 zobowiązanie niepodzielne – art. 380-383 kc 

 

2. kilka odrębnych stosunków zobowiązaniowych 

 zobowiązanie podzielne – art. 379 par. 1 kc 

 



Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej 

-przykład trójstronnego stosunku zobowiązaniowego 

 

                                  Wierzyciel 

 

 

 

Dłużnik    Osoba trzecia 

 
- jeden stosunek zobowiązaniowy z udziałem 3 podmiotów 

- dłużnik jest zobowiązany względem 2 osób; skutki spełnienia świadczenia 

- wierzyciel nie jest uprawniony do otrzymania świadczenia od dłużnika 

- os. 3 jest uprawniona do otrzymania świadczenia od dłużnika 

 

 



Umowy odnoszące się do osób trzecich,  

nie tworzące jednolitego stosunku zobowiązaniowego 

 umowa o świadczenie przez osobę trzecią – art. 391 kc 
    Wierzyciel 

 

 

 

Dłużnik  Osoba trzecia 

 umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia przez 

osobę trzecią  - art. 392 kc 
   Wierzyciel 

 

Dłużnik        Osoba trzecia 

                            
Umowa z art. 

392 kc 



Wierzytelność 

 charakter prawny wierzytelności 

 

 - wierzytelność jako względne prawo podmiotowe o 

charakterze majątkowym 

 

 - wierzytelność a majątek 

 

 różnorodność uprawnień a problem ustalenia „struktury” 

wierzytelności  

 - wyjaśnienie pojęć: roszczenie, uprawnienie kształtujące 

 

  



Uprawnienia i obowiązki wierzyciela 
 

UPRAWNIENIA 
OBOWIĄZKI 

 roszczenia główne 

 

 roszczenia uboczne i dodatkowe 

 

 roszczenia „pomocnicze” 

 

 uprawnienia kształtujące 

 obowiązek współdziałania z dłużnikiem 

przy wykonaniu zobowiązania, art. 354 

par. 2 kc 

 

 inne, np.: 

  - związane z zakończeniem stosunku 

zobowiązaniowego 

 - służące ochronie dłużnika przed szkodą 

wynikającą z korzystania przedmiotu 

wierzyciela 

 - obowiązek zwrotu nakładów lub 

wydatków poniesionych na przedmiot 

świadczenia  

 



Dług 

 istota – obowiązek spełnienia świadczenia; 

  

 cecha korelatywności wierzytelności i długu i jej konsekwencje– 

konsekwencje  

 

 sposób spełnienia – art. 354 kc 

 



Dług  a  odpowiedzialność 

 kontrowersje wokół terminologii – brak wytyczenia 
jednoznacznych granic 

 
 wieloznaczność terminu „odpowiedzialność” 
 - odpowiedzialność sensu largo 
 - odpowiedzialność sensu stricto 
 
 zakres długu i odpowiedzialności 

 
      tożsamy        różny 
     - zobowiązania naturalne 
     - ograniczenia odpowiedzialności 
 
 



Rodzaje odpowiedzialności 

Osobista Rzeczowa 

 dłużnik odpowiada całym 
majątkiem, obecnym i 
przyszłym 

 - kwestia wyłączeń egzekucji 
 - kwestia ograniczenia 

odpowiedzialności 
 
 związana zawsze z istnieniem 

węzła obligacyjnego pomiędzy 
wierzycielem a podmiotem 
odpowiedzialnym, 

 dłużnik odpowiada określonymi 

przedmiotami i prawami 

majątkowymi, w związku z tzw. 

rzeczowym zabezpieczeniem  

(hipoteka, zastaw) 

 

 podmiotem odpowiedzialnym 

może być osoba  nie związana z  

wierzycielem  węzłem 

obligacyjnym (i będąca wyłącznie 

dłużnikiem rzeczowym) 



Świadczenie, jako przedmiot stosunku 

zobowiązaniowego 

 pojęcie i kwalifikacja prawna 

 zachowanie się dłużnika ≠ rzecz 

 

 przedmiot świadczenia 

 

 cechy świadczenia, jako przedmiotu zobowiązania: 

 możliwość spełnienia 

 oznaczalność 

 podstawowe postaci świadczenia (353 par. 2 kc) 

 

 reguły spełnienia świadczenia (art. 354-357 kc) 
 



Możliwość spełnienia świadczenia 

 konieczna przesłanka 
 powstania                                               impossibilium nulla  

 wykonania                                              obligatio est 

stosunku zobowiązaniowego      

 rodzaje niemożliwości świadczenia 
 pierwotna i następcza 

 podmiotowa i przedmiotowa 

 częściowa i całkowita 

 trwała i przemijająca 

 przyczyny niemożliwości świadczenia 

 skutki niemożliwości świadczenia: art. 387par. 1, 475 k.c., 493, 495 
k.c. 

 



Podstawowe rodzaje świadczenia 

Podział odnoszący się do wszystkich świadczeń: 

 

1. polegające na działaniu i zaniechaniu 

 

2. jednorazowe, okresowe, ciągłe 

 

3. podzielne i niepodzielne 

 

4. oznaczone indywidualnie i gatunkowo 

 

5. w zobowiązaniach rezultatu i starannego działania 



Szczególne rodzaje świadczeń  

– wyróżnione ze względu na przedmiot 

 świadczenie pieniężne 

 pojęcie świadczenia pieniężnego 

 szczególny reżim prawny:  

 zas. nominalizmu – art. 3581 par. 1 kc 

 waloryzacja świadczeń pieniężnych – art. 3581 part. 2 i 3 kc 

 zas. walutowości – art. 358 kc 

 

 świadczenie odszkodowawcze 

 Art. 361-363 kc 

 

 świadczenie odsetkowe 

 Art. 359 kc 

 



Pytania podsumowujące 
1. Wyjaśnij pojęcie i źródła zobowiązania, jako stosunku cywilnoprawnego.  

2. Opisz elementy stosunku zobowiązaniowego. 

3. Scharakteryzuj stronę podmiotową stosunku zobowiązaniowego. 

4. Jaka jest różnica pomiędzy pojęciem podmiotu a strony zobowiązania? 

5. Wskaż, jaką mogą mieć postać zobowiązania z wielością podmiotów.  

6. Co to jest zobowiązanie solidarne? 

7. Wskaż przykład wielostronnego stosunku zobowiązaniowego. 

8. Pojęcie i charakter prawny wierzytelności. 

9. Pojęcie  długu. 

10. Wyjaśnij jak należy rozumieć różnicę pomiędzy długiem a odpowiedzialnością.  

11. Opisz cechy odpowiedzialności osobistej i odpowiedzialności rzeczowej. Wskaż przykłady. 

12. Pojęcie świadczenia i jego podstawowe rodzaje.  

13. Wskaż, kiedy dochodzi do tzw. niemożliwości spełnienia świadczenia. 

14. Podstawowe reguły spełnienia świadczenia. 

15. Zdefiniuj pojęcie świadczenia pieniężnego. Co należy rozumieć pod spełnieniem świadczenia w 

gotówce i bezgotówkowo?  

16. Co rozumiesz pod zasadą nominalizmu? 

17. Co to jest waloryzacja świadczeń pieniężnych i jakie są jej tryby? 

18. Jak powinno zostać spełnione świadczenie wyrażone w walucie obcej? 

19. Scharakteryzuj odsetki, jako szczególny rodzaj świadczenia. 

20. Z czego może wynikać obowiązek płatności odsetek? 

21. Wysokość odsetek. 

22. Wskaż różnice pomiędzy zobowiązaniem a stosunkiem prawnorzeczowym 


