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Zobowiązania odnoszące się do świadczenia usług: 
 
 
 
Zlecenie; 
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia; 
Umowa agencyjna; 
Umowa komisu; 
Umowa przewozu; 
Umowa spedycji; 
Przechowanie; 
Odpowiedzialność utrzymujących hotele i podobne zakłady; 
Umowa składu; 
Umowa o roboty budowlane; 
Umowa o dzieło; 
 + Nienazwane umowy o świadczenie usług (art. 750 KC). 

USŁUGI   Czynności (działania) spełniane dla innej osoby  
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UMOWA ZLECENIA (art. 734- 751 KC) 
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POJĘCIE I CHARAKTERYSTYKA 

Art. 734 
§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności 
prawnej dla dającego zlecenie. 
§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu 
dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa. 

Charakter umowy.  
 Zlecenie jest umową: 
• konsensualną,  
• dwustronnie zobowiązującą,  
• odpłatną lub nieodpłatną (zob. art. 735 KC), 
• wzajemną  (uwaga  rozbieżności w doktrynie! Wydaje się, że cechę 
 wzajemności stosunku zlecenia należy badać in concreto) 

Istotą zlecenia jest dokonanie zmiany w sferze prawnej dającego 
zlecenie (zleceniodawcy) na skutek działań podejmowanych przez 
przyjmującego zlecenie (zleceniobiorcę) – w jego imieniu (zastępstwo 
bezpośrednie) albo w imieniu własnym, lecz na jego rzecz (zastępstwo 
pośrednie). 
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STRONY UMOWY 

Art. 734 
§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności 
prawnej dla dającego zlecenie. 
§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu 
dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa. 

DAJĄCY ZLECENIE                                     PRZYJMUJĄCY ZLECENIE 

ZASADA 
Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne podmioty prawa cywilnego.  
 UWAGA!  
Wymóg określonych kwalifikacji podmiotowych, w szczególności przyjmującego zlecenie, może 
jednak wynikać z charakteru zlecenia. 
Jeżeli dla skutecznego dokonywania zleconych czynności prawo wymaga kwalifikacji szczególnych, 
ich brak po stronie przyjmującego zlecenie nie powoduje nieważności umowy, ale, w razie jej 
niewykonania z tej przyczyny, może uzasadniać odpowiedzialność odszkodowawczą (nie jest to 
bowiem niemożliwość świadczenia, ale jego subiektywna niemożność; zob. art. 387). 
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PRZEDMIOT ZLECENIA 

Art. 734 
§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej 
czynności prawnej dla dającego zlecenie. 
§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu 
dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa. 

•Świadczenie przyjmującego zlecenie polega na dokonaniu określonej czynności 
prawnej dla dającego zlecenie; 
 - czynność prawna może być określona ściśle/ rodzajowo, 
 - jedną umową można zlecić dokonanie jednej/ wielu/ nieokreślonej liczby 
 czynności [uwaga! Zlecenie a umowa agencyjna] , 
 - „czynność prawna”  czynności prawa materialnego/ czynności 
 podejmowane w postępowaniach przed organami stosującymi prawo, 
 - nie może być przedmiotem zlecenia dokonanie czynności ściśle osobistej. 
 
•Umowa zlecenia jest uważana za umowę starannego działania (Przyjmujący zlecenie nie 
zobowiązuje się do osiągnięcia określonego rezultatu, a jedynie do dokładania starań w 
celu jego osiągnięcia  Zasadność i sposób dokonywania tego podziału budzą szereg 
wątpliwości! ) 
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POSTACIE ZLECENIA 
 
 1) zastępstwo bezpośrednie 
 
Przyjmujący zlecenie może być pełnomocnikiem (zastępcą bezpośrednim) dającego 
zlecenie, działa wówczas w jego imieniu, a skutek jego działania w postaci nabycia praw lub 
obowiązków powstaje bezpośrednio po stronie dającego zlecenie;  
 
Udzielenie odrębnego (obok pełnomocnictwa) nie jest konieczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) zastępstwo pośrednie 
 
Przyjmujący zlecenie może być zastępcą pośrednim dającego zlecenie, dokonuje wówczas 
zleconej czynności w imieniu własnym, ale na rachunek dającego zlecenie; następnie ma 
obowiązek przenieść uzyskane prawa na dającego zlecenie, a ten ma go zwolnić z 
zaciągniętych zobowiązań. 

Art. 734 § 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania 
czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie 
pełnomocnictwa. 

 umowa zlecenia nie będzie obejmowała umocowania (nie zastąpi udzielenia 
pełnomocnictwa), jeżeli nie będzie miała wymaganej dla pełnomocnictwa formy 
szczególnej (zob. art. 99 KC) 
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Umowa zlecenia nie wymaga zachowania formy szczególnej, niezależnie od tego, co 
jest przedmiotem zleconej czynności. 
 
 

ZAWARCIE UMOWY  

Art. 736  
Kto zawodowo trudni się załatwianiem czynności dla drugich, powinien, jeżeli nie chce zlecenia 
przyjąć, zawiadomić o tym niezwłocznie dającego zlecenie. Taki sam obowiązek ciąży na osobie, 
która dającemu zlecenie oświadczyła gotowość załatwiania czynności danego rodzaju. 

•"Przyjęcie zlecenia"  przyjęcie oferty zawarcia umowy zlecenia przez 
zleceniobiorcę.  
•Art. 736 KC nakłada na adresata oferty obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o 
nieprzyjęciu oferty, jeżeli trudni się on zawodowo "załatwianiem czynności" dla innych 
osób (np. radca prawny lub adwokat prowadzący kancelarię prawną) albo oświadczył, 
że jest gotowy dokonywać czynności tego rodzaju, którego dotyczy oferta.  
•Art. 736 KC nie wprowadza konstrukcji domniemanego przyjęcia oferty. Innymi 
słowy: braku odpowiedzi adresata oferty zlecenia nie poczytuje się za przyjęcie 
oferty (chyba że spełnione są przesłanki z art. 682 KC). 
•Naruszenie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o nieprzyjęciu oferty ma 
znaczenie jedynie w zakresie naprawienia szkody, która może stąd wyniknąć dla 
składającego ofertę, w granicach tzw. ujemnego interesu umownego.  
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PRAWA I OBOWIĄZKI STRON  

PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE 

PODSTAWOWY OBOWIĄZEK  dokonanie czynności przewidzianej w umowie  

Obowiązki dotyczące wykonania umowy wynikające ze szczególnego charakteru umowy 
zlecenia (przyjmujący działa w interesie dającego zlecenie; umowa oparta na zaufaniu): 
 
obowiązek informowania dającego zlecenie; 
obowiązek sprawozdania; 
obowiązek wydania uzyskanych korzyści; 

 
 
 
 

 
 
zakaz używania przez przyjmującego zlecenie we własnym interesie rzeczy i 
pieniędzy dającego zlecenie 

Art. 740  
Przyjmujący zlecenie powinien udzielać dającemu zlecenie potrzebnych wiadomości o przebiegu 
sprawy, a po wykonaniu zlecenia lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy złożyć mu 
sprawozdanie. Powinien mu wydać wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, 
chociażby w imieniu własnym. 

Art. 741 
Przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego 
zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia 
powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe. 
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obowiązek przestrzegania wskazówek udzielonych przez dającego zlecenie 
 
 
 
 
 

 
obowiązek osobistego wykonania zlecenia („zakaz substytucji”)! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 737  
Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego 
przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody, a zachodzi 
uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby 
wiedział o istniejącym stanie rzeczy. 

Art. 738 
§ 1. Przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy, gdy to 
wynika z umowy lub ze zwyczaju albo gdy jest do tego zmuszony przez okoliczności. W wypadku 
takim obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie dającego zlecenie o osobie i o miejscu 
zamieszkania swego zastępcy i w razie zawiadomienia odpowiedzialny jest tylko za brak należytej 
staranności w wyborze zastępcy. 
§ 2. Zastępca odpowiedzialny jest za wykonanie zlecenia także względem dającego zlecenie. 
Jeżeli przyjmujący zlecenie ponosi odpowiedzialność za czynności swego zastępcy jak za swoje 
własne czynności, ich odpowiedzialność jest solidarna. 

Art. 739  
W wypadku gdy przyjmujący zlecenie powierzył wykonanie zlecenia innej osobie nie będąc do 
tego uprawniony, a rzecz należąca do dającego zlecenie uległa przy wykonywaniu zlecenia 
utracie lub uszkodzeniu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny także za utratę lub 
uszkodzenie przypadkowe, chyba że jedno lub drugie nastąpiłoby również wtedy, gdyby sam 
zlecenie wykonywał. 
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DAJĄCEGO ZLECENIE 

reguła odpłatności  obowiązek zapłaty wynagrodzenia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 obowiązek zwrotu wydatków 

 
 
 
 
 
 

Obowiązek dania zaliczki 
 
 
 
 
 

Art. 735 
§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się 
wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie. 
§ 2. Jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się 
wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy. 

Art. 742  
Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu 
należytego wykonania zlecenia, wraz z odsetkami ustawowymi; powinien również zwolnić 
przyjmującego zlecenie od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu 
własnym. 

Art. 743 
Jeżeli wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego 
udzielić mu odpowiedniej zaliczki. 

Art. 744 
W razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu 
zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. 
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Art. 745 
Jeżeli kilka osób dało lub przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem 
drugiej strony jest solidarna. 

ZLECENIE WSPÓLNE 

WYPOWIEDZENIE ZLECENIA  

Art. 746 
§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić 
przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie 
odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia 
odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego 
powodu, powinien także naprawić szkodę. 
§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest 
odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest 
odpowiedzialny za szkodę. 
§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów. 

*Ważnymi powodami wypowiedzenia mogą być zarówno zjawiska o charakterze 
obiektywnym (np. zmiany sytuacji gospodarczej, zmiany w prawie itp.), jak 
i zjawiska odnoszące się do osób stron czy stosunków pomiędzy nimi (np. zmiana 
sytuacji życiowej czy ekonomicznej strony, nieporozumienia pomiędzy dającym a 
przyjmującym zlecenie).  
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ŚMIERĆ  
DAJĄCEGO ZLECENIE  

ŚMIERĆ 
 PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE  

Art. 747 
W braku odmiennej umowy zlecenie nie wygasa 
ani wskutek śmierci dającego zlecenie, ani 
wskutek utraty przez niego zdolności do 
czynności prawnych. Jeżeli jednak, zgodnie z 
umową, zlecenie wygasło, przyjmujący zlecenie 
powinien, gdyby z przerwania powierzonych mu 
czynności mogła wyniknąć szkoda, prowadzić te 
czynności nadal, dopóki spadkobierca albo 
przedstawiciel ustawowy dającego zlecenie nie 
będzie mógł zarządzić inaczej. 

Jeżeli zlecenie nie wygasło, prawa i 
obowiązki dającego zlecenie przechodzą na 
jego spadkobierców albo też działa on przez 
swojego przedstawiciela ustawowego. 
Przyjmujący zlecenie 
powinien poinformować znanych mu 
spadkobierców lub przedstawiciela 
ustawowego o istnieniu zlecenia (wniosek a 
fortiori z art. 740 KC). 

Art. 748 
W braku odmiennej umowy zlecenie wygasa 
wskutek śmierci przyjmującego zlecenie albo 
wskutek utraty przez niego pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 
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DZIAŁANIE PO WYGAŚNĘCIU ZLECENIA  

Art. 749  
Jeżeli zlecenie wygasło, uważa się je mimo to za istniejące na korzyść przyjmującego 
zlecenie aż do chwili, kiedy dowiedział się o wygaśnięciu zlecenia. 

 KC chroni dobrą wiarę przyjmującego zlecenie, tzn. jego 
przeświadczenie o istnieniu stosunku zlecenia. 
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UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 

Art. 750  
Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, 
stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. 

Wąskie określenie w KC przedmiotu umowy zlecenia powoduje, że poza ramami tego 
typu umowy pozostają umowy o świadczenie usług dotyczących wszelkiego rodzaju 
czynności faktycznych. O ile umowy takie nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje 
się do nich odpowiednio przepisy o zleceniu. 

 
Artykuł 750 KC dotyczy tylko tych umów o świadczenie usług, które nie są 
uregulowane jako odrębny typ umowy (np. agencja, rachunek bankowy, spedycja, 
przewóz, przechowanie, skład i in.). 

 

 Odpowiednie stosowanie polega na tym, 
że w zależnie od treści i charakteru 
konkretnej umowy, niektóre przepisy o 
zleceniu będą stosowane wprost, inne z 
pewnymi modyfikacjami, a jeszcze inne w 
ogóle nie znajdą zastosowania. 
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PRZEDAWNIENIE 

Art. 751 
Z upływem lat dwóch przedawniają się: 
1) roszczenia o wynagrodzenie za spełnione czynności i o zwrot 
poniesionych wydatków przysługujące osobom, które stale lub w zakresie 
działalności przedsiębiorstwa trudnią się czynnościami danego rodzaju; 
to samo dotyczy roszczeń z tytułu zaliczek udzielonych tym osobom; 
2) roszczenia z tytułu utrzymania, pielęgnowania, wychowania lub nauki, 
jeżeli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami 
albo osobom utrzymującym zakłady na ten cel przeznaczone. 

Dwuletni termin przedawnienia znajduje zastosowanie jedynie do niektórych roszczeń 
wynikających ze stosunku zlecenia oraz z nienazwanych umów o świadczenie 
usług (art. 750 KC). Wspólną cechą tych roszczeń jest zawodowy charakter działalności 
usługodawcy.  

Wszelkie inne roszczenia wynikające ze stosunku zlecenia oraz podobnego do 
zlecenia (art. 750 KC) przedawniają się w terminach ogólnych (art. 118 i n. KC). 
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PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ 

ZLECENIA (art. 752- 757 KC) 
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Nikt nie powinien 
ingerować w sferę 

cudzych interesów bez 
zgody zainteresowanego 

Życzliwy stosunek do osób, 
które z motywów 

altruistycznych troszczą się o 
cudze sprawy 

Regulacja instytucji prowadzenia cudzych 
spraw bez zlecenia (tzn. bez podstawy prawnej) 
wymaga wyważenia dwóch wartości: 
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Art. 752  
Kto bez zlecenia prowadzi cudzą sprawę, powinien działać z 
korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i zgodnie z jej 
prawdopodobną wolą, a przy prowadzeniu sprawy 
obowiązany jest zachowywać należytą staranność. 

 Zdarzeniem kreującym stosunek obligacyjny uregulowany w art. 752 i n. KC 
nie jest czynność prawna, a w szczególności umowa, lecz działanie gestora motu 
proprio – sytuacja faktyczna.  
 
 Powstaje w wyniku tego, że działający (negotiorum gestor) prowadzi cudzą 
 sprawę bez zlecenia (tj. nie mając takiego obowiązku), zgodnie z 
 prawdopodobną wolą osoby, na której rzecz działa ( dominus negotii ) i z jej 
 korzyścią, a także z zachowaniem należytej staranności. 
 
 Stosunek prawny negotiorum gestio jest dlatego nazywany stosunkiem 
zobowiązaniowym pozaumownym albo ustawowym  ma on charakter dwustronnie 
zobowiązujący.  
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Działający (negotiorum gestor) : 
 PROWADZI 
 Brak ograniczeń co do czynności podejmowanych przez gestora  może chodzić zarówno 

o czynności faktyczne (np. zabezpieczenie cudzej rzeczy przed zniszczeniem lub kradzieżą), jak 
i czynności prawne (np. kupno dla znajomego poszukiwanej przez niego rzeczy), w tym 
procesowe. Mogą one mieć charakter jednorazowy, jak i powtarzalny lub złożony (np. 

zarządzanie cudzym majątkiem). 
 UWAGA! Dokonując czynności prawnych gestor działa jako falsus procurator (rzekomy 

pełnomocnik) w rozumieniu art. 103 i n. KC. Regułą w zakresie prowadzenia cudzych spraw bez 
zlecenia jest działanie gestora w charakterze zastępcy pośredniego. 

 
 CUDZĄ SPRAWĘ 
 „Cudza sprawa” to taka, która zarówno według kryteriów obiektywnych, jak i według 

jego przekonania należy do sfery interesów innej osoby. 
 Nie jest konieczne, by działający znał osobę, której sprawę prowadzi, ani nawet by ona istniała w 

czasie, gdy on faktycznie działa. Sytuacja taka może zaistnieć np. w odniesieniu do nasciturusa czy 
osoby prawej mającej dopiero powstać  

 
 
 
 BEZ OBOWIĄZKU DZIAŁANIA   
 Gestor nie jest zobowiązany wobec osoby, której sprawę prowadzi, do podjęcia takiego 

zachowania. (Sformułowanie "bez zlecenia” należy wykładać szeroko, bez ograniczenia do 
zlecenia w znaczeniu art. 734 i n. KC.) 

  
  

Ewentualny błąd gestora co do tożsamości osoby, której sprawę prowadzi nie wpływa na 
kwalifikację jego działań . W sytuacji błędu co do tożsamości za domini negotii powinna być jednak 
uznana ta osoba, której sprawę gestor rzeczywiście prowadził! 
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 Gestor może od początku działać bez umocowania do działania dla drugiego, 
 ale może się również zdarzyć, że pierwotnie takie umocowanie posiadał, lecz 
 doszło do jego wygaśnięcia (np. w związku z upływem czasu, na jaki udzielono 
 pełnomocnictwa, czy utratą mandatu członka zarządu osoby prawnej). 
 

Z KORZYŚCIĄ OSOBY, KTÓREJ SPRAWĘ PROWADZI 
Przesłanką negotiorum gestio jest powinność działania z korzyścią dla osoby, której 
sprawę się prowadzi. Może mieć ona charakter  majątkowy lub osobisty. 
 Podlega ocenie zarówno z obiektywnego, jak i  subiektywnego punktu 
 widzenia osoby, której sprawę gestor zdecydował się prowadzić.  
Czynności podejmowane przez negotiorum gestoris muszą rzeczywiście  doprowadzić 
do osiągnięcia korzyści, a zatem liczy się tu rezultat, a nie jedynie  intencje 
wyrażające się w starannym działaniu. (Por. art. 752 KC) 

 
ZGODNIE Z PRAWDOPODOBNĄ WOLĄ OSOBY, KTÓREJ SPRAWĘ PROWADZI 

Wola prawdopodobna to taka, która z obiektywnego i subiektywnego punktu 
widzenia pozwala na przyjęcie, iż osoba ta zachowywałaby się w ten sposób, gdyby 
sama prowadziła swoje sprawy.  
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Z ZACHOWANIEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI  
Obowiązek zachowania przez działającego należytej staranności odpowiada zasadzie 
ogólnej wykonywania zobowiązań (z art. 355 § 1 KC). Pomimo iż negotiorum 
gestor podejmuje swe czynności z własnej inicjatywy i bez obowiązku z tym zakresie, to 
na skutek jego działań dochodzi do powstania stosunku obligacyjnego między nim a 
osobą, której sprawy prowadzi. Naruszenie obowiązku działania z należytą 
starannością stanowi podstawę pociągnięcia gestora do odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną domini negotii na zasadach określonych w art. 471 i n. KC. 

Art. 753 
§ 1. Prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia powinien w miarę 
możności zawiadomić o tym osobę, której sprawę prowadzi, i 
stosownie do okoliczności albo oczekiwać jej zleceń, albo 
prowadzić sprawę dopóty, dopóki osoba ta nie będzie mogła 
sama się nią zająć. (…) 

DODATKOWE OBOWIĄZKI 

1) Obowiązek 
zawiadomienia domini 
negotii o zajęciu się jego 
sprawą.  

Konsekwencją zaniedbania zawiadomienia, o ile było możliwe, jest ryzyko 
odpowiedzialności odszkodowawczej oraz braku możliwości żądania zwrotu 
poniesionych wydatków przez negotiorum gestoris, jeżeli okaże się, iż wola osoby, dla 
której podejmował on działania, jest odmienna od czynionych przez niego założeń. 
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2) Obowiązek złożenia rachunku z 
prowadzenia sprawy. 
 
3) Obowiązek wydania wszystkiego, 
co przy prowadzeniu sprawy 
uzyskał dla osoby, której sprawę 
prowadził. 

Art. 753 
§ 2. Z czynności swych prowadzący cudzą sprawę 
powinien złożyć rachunek oraz wydać wszystko, co 
przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której 
sprawę prowadzi. (…) 
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SKUTKI 
 
 

Prowadzący cudzą sprawę bez zlecenia, jeżeli działał zgodnie ze swoimi 
obowiązkami, ma prawo żądać: 

zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz 
 
 
 
 

  
zwolnienia od zobowiązań, które zaciągnął przy prowadzeniu sprawy.  

 
 
 
 

Art. 753 
(…) 
§ 2. (…) Jeżeli [prowadzący cudzą sprawę] działał zgodnie ze swoimi obowiązkami, może żądać zwrotu 
uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, 
które zaciągnął przy prowadzeniu sprawy. 

Uzasadnienie" to związane być musi z charakterem spraw prowadzonych przez negotiorum 
gestoris i rodzajem podejmowanych przez niego działań, i ostatecznie należy przyjąć, iż chodzi tu 
o nakłady i wydatki nie tylko konieczne, ale też i użyteczne dla prawidłowej realizacji czynności 
przez niego dokonywanych. 

Zwolnienie przybrać może postać bądź realizacji tych zobowiązań przez osobę, której sprawy 
były prowadzone, bądź też przejęcia jego długu w trybie art. 519 KC. W każdym jednak razie 
osoba, dla której działał negotiorum gestor, będzie wobec niego odpowiedzialna za to, 
iż wierzyciel nie będzie żądał od niego wykonania zobowiązania (art. 392 KC). 
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Niewłaściwe 
(nieprawidłowe) 

prowadzenie cudzych 
spraw bez zlecenia 

Nienależyte 
prowadzenie cudzych 

spraw bez zlecenia 
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Niewłaściwe prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia: 
 
 
 w dobrej wierze; 
Działania polegające na tym, iż podmiot prowadzi cudzą sprawę w znaczeniu obiektywnym, 
pozostając w usprawiedliwionym przeświadczeniu (w dobrej wierze), że prowadzi sprawę 
własną. 
Działanie takie nie może być traktowane jako negotiorum gestio!  
 w złej wierze  
Działania polegające na tym, iż rzekomy gestor, działając zasadniczo w celu odniesienia 
własnych korzyści, prowadzi cudzą sprawę w znaczeniu obiektywnym jak sprawę 
własną, wiedząc o tym (zła wiara), iż nie jest to jego własna sprawa. 
Działanie takie nie może być traktowane jako negotiorum gestio!  
 
 
Ocena takiego działania i jego skutków powinna być dokonywana zgodnie z regułami 
właściwymi dla bezpodstawnego wzbogacenia, co jednocześnie nie wyklucza zastosowania 
norm dotyczących czynów niedozwolonych w przypadku kwalifikacji działania rzekomego 
gestora jako deliktu. 
 
 
 
 
 
 

 NEGOTIORUM GESTIO 
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Nienależyte prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia: 
 
 Naruszenie obowiązków podstawowych (z art. 752 KC): 
Działania polegające na tym, iż podmiot prowadzi cudzą sprawę (w znaczeniu obiektywnym i 
subiektywnym): 
 
1. wbrew prawdopodobnej woli osoby, której sprawę prowadzi 

 
2. bez korzyści dla osoby, której sprawę prowadzi 

 
3. bez zachowania należytej staranności 
 
+ naruszenia z pkt 1 i 2 jeśli nie mają  
charakteru rażącego lub istotnego 
 
 
 Inne przypadki naruszenia: 
Działania polegające na tym, iż podmiot prowadzi cudzą sprawę (w znaczeniu obiektywnym i 
subiektywnym) z naruszeniem obowiązków dodatkowych (np. obowiązku zawiadomienia) 
 
 

nienależyte wykonanie zobowiązania z 
tytułu negotiorum gestio 

Ewentualne rozliczenia mogą 
nastąpić wyłącznie na 
podstawie przepisów o 
bezpodstawnym wzbogaceniu 
z zastrzeżeniem art. 754 albo 
755 KC (kwalifikowane 
przypadki nienależytego 
prowadzenia cudzych spraw 

bez zlecenia).  

1 i 2 wyłączają co do 
zasady uprawnienie z 753 
§ 2 KC 

Mogą mieć wpływać 
na zakres 
uprawnienia z 753 § 
2 KC 

Mogą mieć wpływać na zakres uprawnienia z 753 § 2 
KC 
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SKUTKI NIENALEŻYTEGO PROWADZENIA CUDZYCH SPRAW BEZ 
ZLECENIA (przypadki kwalifikowane) 
 

 
 
 

Art. 754 
Kto prowadzi cudzą sprawę wbrew wiadomej mu woli osoby, której sprawę 
prowadzi, nie może żądać zwrotu poniesionych wydatków i odpowiedzialny jest 
za szkodę, chyba że wola tej osoby sprzeciwia się ustawie lub zasadom współżycia 
społecznego. 

Art. 755 
Jeżeli prowadzący cudzą sprawę dokonał zmian w mieniu osoby, której sprawę prowadzi, bez 
wyraźnej potrzeby lub korzyści tej osoby albo wbrew wiadomej mu jej woli, obowiązany jest 
przywrócić stan poprzedni, a gdyby to nie było możliwe, naprawić szkodę. Nakłady może zabrać z 
powrotem, o ile może to uczynić bez uszkodzenia rzeczy. 

W art. 754 KC przewidziano, iż gestor działający wbrew wiadomej mu woli osoby, której sprawę prowadzi, 
nie może żądać zwrotu poniesionych wydatków; może jednak zabrać poniesione nakłady sytuacji, kiedy 
dokonywał ich bez wyraźnej potrzeby lub korzyści tej osoby albo wbrew wiadomej mu jej woli! 
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Art. 757 
Kto w celu odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego drugiemu ratuje jego dobro, może 
żądać od niego zwrotu uzasadnionych wydatków, chociażby jego działanie nie odniosło 
skutku, i jest odpowiedzialny tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo. 

DZIAŁANIE W CELU ODWRÓCIENIA NIEBEZPIECZEŃSTWA 

Gestor podejmuje działania w celu odwrócenia niebezpieczeństwa 
grożącego drugiemu dla ratowania jego dobra 

1) Uzyskuje on prawo do żądania zwrotu uzasadnionych wydatków 
niezależnie od ich ostatecznego rezultatu (tzn. także wtedy, kiedy 
osoba, której dobro ratował, nie odniosła z jego działań żadnej 
korzyści); 

 
2) dochodzi do złagodzenia odpowiedzialności negotiorum gestoris za 
wyrządzoną przy tym szkodę, bowiem jest on odpowiedzialny tylko za 
winę umyślną lub rażące niedbalstwo. 
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POTWIERDZENIE  

 

Potwierdzenie osoby, której sprawa była prowadzona nadaje 
prowadzeniu sprawy skutki zlecenia (uwaga! dotyczyć to może 
tylko tych działań negotiorum gestoris, które przybierają postać 
czynności prawnych!) 

Art. 756 
Potwierdzenie osoby, której sprawa była prowadzona, nadaje prowadzeniu sprawy 
skutki zlecenia. 

 Potwierdzenie jest jednostronną czynnością 
prawną (jego konstytutywnym elementem jest 
oświadczenie woli (art. 60 KC)). 
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (Dz.U. 2019 poz. 1145) 
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