
Poręczenie 

 

Kazus nr 1 

 

Rodzeństwo Teresa N. i Robert N. zawarli umowę pożyczki kwoty 10.000 zł z Tomaszem 

K. Umowę zawarto w formie pisemnej pod warunkiem zawieszającym, że w ciągu kolejnych 

5 dni roboczych Teresa N. i Robert N. dostarczą Tomaszowi K. oświadczenie poręczyciela. Za 

zobowiązanie Teresy N. i Roberta N. poręczył Zenon W., składając oświadczenie woli w formie 

pisemnej i umocowując Teresę N. do odbioru zgody Tomasza K. na poręczenie. Teresa N. w 

przewidzianym terminie doręczyła Tomaszowi K. osobiście oświadczenie Zenona W. Działając 

w swoim imieniu oraz w imieniu brata - na podstawie pełnomocnictwa udzielonego jej przez 

Roberta N. - uzgodniła również ustnie z Tomaszem K. „dobranie” przez nią i brata jeszcze 500 

zł pożyczki. Tomasz K. przystał wypłacił do rąk Teresy N. kwotę 10.500 zł. Kiedy naszedł 

termin zwrotu pożyczki, Teresa N. i Robert N. byli w stanie zwrócić tylko kwotę 5.000 zł, co 

też uczynili – każde z nich zapłaciło Tomaszowi K. 2.500 zł. 

 

1) Czy Zenon W. odpowiadał za zapłatę kwoty 10.000 zł, czy 10.500 zł? Uzasadnij 

odpowiedź i wskaż podstawę prawną. 

2) Wobec kogo Tomasz K. może wystąpić z żądaniem zwrotu brakującej kwoty? 

Uzasadnij odpowiedź i wskaż podstawę prawną. 

3) Czy odpowiedzialność Teresy N. i Roberta N. jest solidarna? Uzasadnij odpowiedź i 

wskaż podstawę prawną. 

 

 

Kazus nr 2 

Marek S., który był osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie, potrzebował pilnie środków 

pieniężnych w wysokości 2.000 zł. W związku z tym zwrócił się o udzielenie pożyczki do Jana 

K., który uzależnił zawarcie umowy z Markiem S. od poręczenia przez osobę trzecią. Marek S. 

poprosił swojego sąsiada o to, by zawarł stosowną umowę poręczenia z Janem K. Sąsiad Marka 



S. zgodził się udzielić poręczenia, ponieważ przyjaźnił się z Markiem S. i dobrze orientował 

się w jego sytuacji prawnej i finansowej. Dnia 1 lutego 2020 r. zostały zawarte w formie 

pisemnej dwie umowy – umowa pożyczki pomiędzy Markiem S. i Janem K. oraz umowa 

poręczenia pomiędzy sąsiadem Marka S. i Janem K. Na mocy tej ostatniej umowy sąsiad Marka 

S. zobowiązał się wobec Jana K. do wykonania zobowiązania z umowy pożyczki zawartej przez 

Marka S. z Janem K. dnia 1 lutego 2020 r. na wypadek, gdyby Marek S. tego zobowiązania nie 

wykonał.  

 

 

1) Czy Jan K. będzie mógł domagać się od Marka S. zwrotu pożyczki? 

Uzasadnij odpowiedź i wskaż podstawę prawną. 

2) Czy Jan K. będzie mógł domagać się od sąsiada Marka S. zwrotu pożyczki? 

Uzasadnij odpowiedź i wskaż podstawę prawną. 

 

 


