
Umowy zobowiązaniowe – wybrane zagadnienia 



Elementy identyfikujące pojęcie umowy  

 brak ustawowej definicji umowy; de lege lata pojęcie umowy jest określone przez 

regulację sposobu powstania umowy 

 

 obejmuje zgodny zamiar stron doprowadzenia do wywołania powstania, zmiany 

lub ustania skutków prawnych(łac. consensus) 

 

 istotą jest „samozobowiązanie się” stron.  

zawierając umowę strony zobowiązują się zarazem do jej wykonania (pacta sunt 

servanda) 

 



Umowy zobowiązaniowe,  

jako jeden z typów umów zawieranych w obrocie 

Umowy 
zobowiązaniowe 

Umowy prawa 
rzeczowego 

Umowy 
procesowe  

Umowy prawa 
rodzinnego 

Umowy 
spadkowe 

I inne … 



Pojęcie umowy zobowiązaniowej 

 umowa, jako rodzaj czynności prawnej 

 

 umowa zobowiązaniowa (obligacyjna) 

 
 treść umowy, jako kryterium jej wyróżnienia (art. 353 k.c.) 

 funkcje 

 

 regulacja prawna  

 kodeks cywilny - Księga III i Księga I (czynności prawne) 

 

 

 

 



Klasyfikacja umów zobowiązaniowych 

1. wielość  kryteriów klasyfikacji 

2. znaczenie klasyfikacji;  

3. podstawowe kategorie umów według ich przedmiotu: 

 umowy regulujące przeniesienie praw 

 umowy regulujące używanie rzeczy 

 umowy o świadczenie usług 

 umowy regulujące stosunki kredytowe 

 umowy regulujące zabezpieczenie wierzytelności 

 umowy o funkcji alimentacyjnej 

 umowa ubezpieczenia 

 umowa spółki 

 umowa ugody 

 



Umowy nazwane i nienazwane 

 kryterium podziału i jego funkcje 

 umowy nazwane       (contractus nominatus) 

 umowy nienazwane (contractus innominatus) 

 dopuszczalność 

 zjawisko „awansu” umów nienazwanych 

 przykłady 

 regulacja 

 umowy mieszane 

 postaci i skutki 



Umowy w obrocie gospodarczym (tzw. handlowe) 

 Umowy zobowiązaniowe, w których jedna ze stron występuje jako przedsiębiorca 

 Umowy dwustronnie gospodarcze (obie strony są przedsiębiorcami) 

 Umowy jednostronnie gospodarcze (jedna ze stron jest przedsiębiorcą, a druga 

konsumentem) 

 

 Przykłady kodeksowych umów w obrocie gospodarczym 

 Umowa sprzedaży na raty 

 Umowa sprzedaży konsumeckiej 

 Umowa o roboty budowlane 

 Umowa leasingu 

 Umowa rachunku bankowego 

 Umowa agencyjna 

 Umowa komisu 

 Umowa przewozu 

 Umowa ubezpieczenia 

 

 

 



Umowy w obrocie gospodarczym – przykłady, cd 

Umowy pozakodeksowe Umowy nienazwane 

 Umowa deweloperska 

 Umowa timesheringu 

 

 Umowa frachisingu 

 Umowa factoringu 

 Umowa fortfaitingu 



Cechy umów gospodarczych (handlowych) 

 Cechy nienormatywne umów handlowych: 

 przewaga stosunków długoterminowych 

 standaryzacja stosunków umownych (wzorce umów, regulaminy, OWU itp…) 

 złożoność stosunków umownych 

 Najważniejsze cechy normatywne umów handlowych: 

 Odwołalność oferty (art. 662 KC) 

 Dopuszczalność modyfikującego przyjęcia oferty (art. 681 KC) 

 Zawarcie umowy przez milczenie (art. 682 KC) 

 Pismo potwierdzające zawarcie umowy (art. 771 KC) 

 Wyłączenie stosowania formy ad probationem (art. 74 KC) 

 Szczególne zasady przy składaniu ofert w postaci elektronicznej (art. 661 par. 2-4 KC) 

 Podwyższony miernik należytej staranności (art. 354 par. 2 KC) 

 Wyłączenie sądowej waloryzacji świadczeń pieniężnych (art. 3581 par. 4 KC) 

 Uregulowanie konfliktu wzorców umownych (art. 3854 KC) 

 



Podstawowe zasady w obrocie gospodarczym 

 

 

 zasada swobody umów 

 

 

 zasada pacta sunt servanda  



Swoboda umów 

 swoboda umów a autonomia woli podmiotów 

 regulacja prawna 

 podstawy  konstytucyjne : art. 20, 30-31 Konst. RP;  
             przepisy dotyczące poszczególnych praw i  

              wolności 

 art. 3531  k.c., jako norma kompetencyjna 

 

 zakres i sposób realizacji  

 ułożenie stosunku między stronami 

 w drodze umowy 



Swoboda 
zawierania 

umów 

Decyzja  
o zawarciu 

umowy 

Wybór 
kontrahenta 

Kształtowanie 
treści umowy 

Decyzja  
o 

rozwiązaniu 
umowy 



Funkcje swobody umów w obrocie cywilnoprawnym 

 odnosi się nie tylko do stosunków zobowiązaniowych powstałych 
na podstawie umowy, ale także powstałych na podstawie innych 
zdarzeń prawnych 

 

 możliwość kreowania stosunków zobowiązaniowych nie ujętych 
przez prawo 

 

 uproszczenie obrotu (brak konieczności dogłębnej znajomości 
prawa) 

 

 uelastycznienie obrotu 



Granice 
swobody umów 

Właściwość (natura) stosunku 
zobowiązaniowego 

Ustawa 

Zasady współżycia  społecznego 



Treść i cel stosunku zobowiązaniowego – 

wyjaśnienie pojęć 

 treść stosunku prawnego  
o prawa i obowiązki stron;  

o treść stosunku zobowiązaniowego a treść umowy 

 

 cel stosunku prawnego  
o pojęcie - stan rzeczy, jaki strony zamierzają osiągnąć przez  

realizację przysługujących im uprawnień i obowiązków;  

o problem wspólności celu – powinien być znany obu stronom 

 



Pola oddziaływania ograniczeń swobody umów 

 

 

 

 

kształtowanie treści   zawieranie umów 

          - podjęcie decyzji o zawarciu umowy  

                     - podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy 

           - wybór kontrahenta 

 



Granice wyznaczone przez ustawę 

 pojęcie ustawy – szerokie rozumienie 

 pojęcie sprzeczności z prawem: 

 normy bezwzględnie wiążące  

 normy jednostronnie bezwzględnie wiążące 

 źródła norm prawnych  
 art. 87 Konst. RP 

 prawo europejskie 

 normy regulujące stosunki cywilnoprawne wynikające z przepisów 
prawa cywilnego, karnego, administracyjnego itp. 

 przykłady ograniczeń: 

 przepisy dotyczące umów o świadczenie niemożliwe 

 wyzysk 

 



Granice wyznaczone przez zasady współżycia społecznego 

 zasady współżycia społecznego, jako klauzula generalna 

 tzw. słuszność kontraktowa – równomierny rozkład ciężarów i 
korzyści, szans i ryzyk w stosunku zobowiązaniowym,  

 treść:  

 Wolność od przymusu fizycznego 

 Wolność od presji ekonomicznej 

 niedopuszczalność kształtowania stosunków zobowiązaniowych 
sprzecznie z uczciwością i rzetelnością kupiecką lub sprzecznie z 
poczuciem słuszności kontraktowej 

 przykłady 

 tzw. umowy dławiące 



Granice wyznaczone przez naturę zobowiązania 

 różne pojmowanie „właściwości stosunku” 

 ujęcie szersze 

 ujęcie węższe 

 

Wg. Z. Radwańskiego –  

- nakaz respektowania ogólnych właściwości każdego  stosunku 

zobowiązaniowego lub właściwości niektórych jego postaci (np. 

zobowiązań ciagłych lub umów wzajemnych) 

 



Skutki przekroczenia granic swobody umów 

 bezwzględna nieważność czynności prawnej, jako sankcja podstawowa 
 

 art. 58 k.c .               jako LEX GENERALIS 

 

 - nieważność całej czynności prawnej (art. 58 par. 1 kc) 

      lub 

 - nieważność części czynności prawnej (art. 58 par. 3 kc.) 

 

 inne sankcje, wynikające z przepisów szczególnych, np.: 

  

 na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy                               

              - 359 par.22 k.c. 

       - 3851  par. 2 k.c.  

       - 537-539 kc             jako LEX SPECIALIS 

        - 593 par. 1 kc 
 

 

 roszczenie o uchylenie uchwały sp. z o.o. lub sp. akcyjnej sprzecznej z dobrymi obyczajami 
   

 



 

 

                    

 

Wybrane  zagadnienia  

związane z zawieraniem umów handlowych 
 



Zawarcie umowy  

     

            Decyzja o 

                                    zawarciu umowy 

             Etap 

przedkontraktowy 



Szczególne problemy etapu przedkontraktowego 

 tryby zawierania umów (art. 66 – 72 1  k.c.) 

 

 problem oceny nagannego zachowania się stron w procesie zawierania 

umowy (culpa in contrahendo) – brak jednolitej regulacji prawnej; por. 

m.in. : art. 72 par. 2, art. 721 par. 2, art. 378 par. 2, art. 390 par. 1 KC 

 

 porozumienia przedkontraktowe 

 

 aktualizacja pewnych praw i obowiązków już na etapie 

przedkontraktowym  

 np. obowiązki informacyjne w umowach zawieranych z konsumentami 

 



Podstawowe porozumienia przedkontraktowe 

 umowa przedwstępna 

 list intencyjny 

 umowa o negocjacje 

 umowa opcji 

 umowa ramowa 



Umowa przedwstępna 

(pactum de contrahendo) – art. 389 – 390 KC 

 Pojęcie 

 Zobowiązanie stron do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy 

 

 przedmiot (świadczenie) = zawarcie umowy przyrzeczonej 

 

 charakter prawny 

 Konsensualna 

 Zobowiązująca 

 Kauzalna 

 Nie wzajemna ! 

 

 przesłanki zawarcia 

 

 Skutki 

 Słabszy 

 Mocniejszy 

 Upoważnienie przemienne dla wierzyciela  

 

 Przedawnienie roszczeń 

 



Termin zawarcia umowy przyrzeczonej 

 sposób oznaczenia terminu: 

 Umownie - określony w umowie przedwstępnej 
 Datą kalendarzową 

 Zdarzeniem przyszły i pewnym ! 

 

 Jednostronnie - nieokreślony w umowie przedwstępnej 
 Strona uprawniona do wyznaczenia terminu 

 

 charakter prawny terminu = termin do spełnienia świadczenia 

 upływ terminu  

 skutkuje popadnięciem dłużnika w stan opóźnienia i początek biegu 
terminu przedawnienia roszczeń 

 skutki niewyznaczenia terminu: 



Skutki niewykonania umowy przedwstępnej 

 skutek słabszy  

  odpowiedzialność w ramach culpa in contrahendo 

 możliwość umownego rozszerzenia odpowiedzialności 

 dodatkowe postanowienia umowne: 

  - zadatek – art. 394 kc 

  - kara umowna – art. 483 kc  

  - odstępne – 396 kc 

 skutek silniejszy  

 roszczenie o zawarcie umowy 

 alternatywnie roszczenia z tytułu dodatkowych postanowień 

umownych 

 



PRZEDWSTĘPNA UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 

 

Zawarta w dniu       w       pomiędzy : 
 
1.       zam. w        
 
 przy ul.       , legitymującym się dowodem osobistym       , 
 
zwanym w treści umowy Sprzedającym, 
 

a 
 

2.       zam. w        
 
 przy ul.       , legitymującym się dowodem osobistym       , 
 
zwanym w treści umowy Kupującym, 

§1 

Przedmiotem umowy jest przyrzeczenie sprzedaży: 

 
       

        

        

        

§2 

Strony zobowiązują się do zawarcia w formie aktu notarialnego, właściwej umowy kupna-sprzedaży prawa 

 
wymienionego w §1 umowy w terminie do       za cenę       słownie 

 
      

§3 

1. Na poczet ceny określonej w §2 umowy Kupujący wręcza Sprzedającemu zadatek w kwocie  

 
      słownie  

 
      

 
2. W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci Kupującemu 

 
zadatek w podwójnej wysokości. 

 
3. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedającego.  

§4 

Sprzedający oświadcza, że zbywane prawo jest  wolne od wszelkich długów i obciążeń. 

§5 

W przypadku powstania lub ujawnienia się istnienia jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, po zawarciu  

 
umowy, Sprzedający zobowiązuje się je niezwłocznie uregulować.  

§6 

Sprzedający oświadcza, że otrzymał od Kupującego kwotę określoną w §3 ust. 1 umowy i odbiór jej niniejszym  

 
kwituje. 



Zadatek 

 Art. 394 kc. 

 Istota 

 Charakter prawny zadatku 

 Czynność realna 

 Skutki zastrzeżenia zadatku 
 W razie niewykonania umowy 

 W razie wykonania umowy 

 Zadatek a odszkodowanie 

 Pogląd dominujący: zadatek jest surogatem odszkodowania i wierzyciel w 
związku z niewykonaniem zobowiązania nie może domagać się naprawienia 
szkody na ogólnych zasadach 

 Pogląd przeciwny: wierzyciel może domagać się odszkodowania na ogólnych 
zasadach 

 Przedawnienie – według przepisów ogólnych 

 



Umowne prawo odstąpienia 

 395 kc 

 Istota – rozluźnienie zasady pacta sunt servanda 

 Przesłanki skutecznego zastrzeżenia 

 Sposób wykonania 

 Skutki wykonania prawa odstąpienia 



Odstępne 

 Art. 396 kc 

 Odmiana umownego prawa odstąpienia 

 Istota  

 Zastrzeżenie umowne przyznające jednej lub obu stronom zobowiązania 

uprawnienie do odstąpienia od umowy, które może być wykonane tylko 

łącznie z zapłatą oznaczonej sumy 

 Sposób wykonania 



Kara umowna 

 Art. 483-484 kc 

 istota 

 Zakres zastosowania 

 Brak możliwości zwolnienia się od zobowiązania przez zapłatę 

kary umownej 

 Możliwość obniżenia wysokości kary umownej 

 Problem dopuszczalności dochodzenia odszkodowania 



Pytania podsumowujące 

1. Wyjaśnij pojęcie umowy i umowy zobowiązaniowej. 

2. Rodzaje umów zobowiązaniowych (wielość kryteriów klasyfikacji) 

3. Pojęcie i rodzaje umów tzw. handlowych 

4. Cechy umów handlowych 

5. Zasada swobody umów – pojęcie, zakres i sposób jej realizacji w obrocie. 

6. Scharakteryzuj funkcje swobody umów w obrocie. 

7. Granice swobody umów 

8. Ustawowe granice swobody umów 

9. Granice swobody umów wyznaczone przez zasady współżycia społecznego 

10. Granice wyznaczone przez naturę zobowiązania 

11. Skutki przekroczenia granic swobody umów 

12. Etap przedkontraktowy – scharakteryzuj podstawowe problemy. 

13. Porozumienia przedkontraktowe – rodzaje i funkcje. 

14. Pojęcie i cechy umowy przedwstępnej. 

15. Skutki niewykonania umowy przedwstępnej. 

16. Co to jest zadatek? Jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką?                                                                             

17. Przesłanki i skutki zastrzeżenia umownego prawa do odstąpienia od umowy. 

18. C o to jest odstępne? 

19. Co to jest kara umowna i kiedy możliwe jest jej zastrzeżenie? 

20. Skutki zastrzeżenia kary umownej. 

21. Kara umowna a możliwość dochodzenia odszkodowania.          


