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Umowa sprzedaży 

Klasyfikacja jako czynności prawnej: 

stosunek dwustronny; 

konsensualna; 

odpłatna; 

dwustronnie zobowiązująca; 

wzajemna; 

przysparzająca; 

kauzalna. 



Essentialia negotii umowy sprzedaży 

 

Przeniesienie własności w zamian za zapłatę ceny 

 

 



Strony umowy sprzedaży 

Każdy podmiot, który ma zdolność prawną i 
zdolność do czynności prawnych  

 

UWAGA! Sprzedawca nie musi być właścicielem 
sprzedawanego przedmiotu. 



Przedmiot umowy sprzedaży 

(świadczenie – art. 353 KC) 
Sprzedawca - przeniesienie własności i wydanie: 

rzeczy  

praw zbywalnych 

energii  

 

Kupujący - zapłata ceny (świadczenie pieniężne) i 
odebranie przedmiotu świadczenia od 
sprzedawcy. 



Obowiązki sprzedawcy 

 Przeniesienie własności – rozróżnienie na rzeczy oznaczone co do 
tożsamości oraz oznaczone co do gatunku; 

Wydanie rzeczy – przez przeniesienie posiadania (art. 348-351 KC). 
Co do zasady koszty wydania rzeczy obciążają sprzedawcę (art. 547 
par 1 KC). Chwila wydania – przejście korzyści i ciężarów 
związanych z rzeczą oraz ryzyka przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia rzeczy (art. 548 KC), a także początek terminu 
odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji(zob. art. 544, 545, 
547 KC); 

 Poinformowanie kupującego o stosunkach prawnych i faktycznych 
dotyczących rzeczy oraz wydanie posiadanych przez sprzedawcę 
dokumentów, które dotyczą rzeczy (art. 546 par 1 KC); 

 Załączenie do przedmiotu sprzedaży instrukcji, jeśli jest potrzebna 
do korzystania z rzeczy (art. 546 par 1 KC); 

Dodatkowe obowiązki w przypadku sprzedaży konsumenckiej. 
 



Obowiązki kupującego 

 Zapłata ceny – świadczenie pieniężne, a więc w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej (zapłata dochodzi do skutku z chwilą uznania 
rachunku sprzedawcy). Jest to dług oddawczy – art. 454 par 1 KC). 
Chwila – równoczesność świadczeń wynikająca z wzajemnego 
charakteru umowy (wyjątek art. 544 par 2 KC).  

Odebranie rzeczy – niewykonanie tego zobowiązania kwalifikuje się 
jako zwłokę wierzyciela (sprzedawca może oddać rzecz na 
przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego oraz 
sprzedać rzecz na rachunek kupującego po uprzednim wyznaczeniu 
kupującemu dodatkowego terminu na odbiór rzeczy (art. 551 KC). 

W razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika 
– zbadaine przesyłki w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek tego 
rodzaju; w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń 
zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do 
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 par 2 KC). 
 



Rękojmia a gwarancja – czym się różni? 



Szczególne rodzaje sprzedaży 
 Sprzedaż na raty (art. 583-588 KC) – sprzedawcą może być wyłącznie 

przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 
kupującym natomiast osoba fizyczna; dotyczy tylko rzeczy ruchomych, które 
mają być wydane przed całkowitym uiszczeniem ceny płatnej w ratach; 

 Sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności (art. 589-591 KC) – istotą 
jest zabezpieczenie interesu sprzedawcy przed niewypłacalnością 
kupującego; 

 Sprzedaż na próbę (art. 592 KC) – istotą jest umożliwienie kupującemu 
odroczenia decyzji o zawarciu umowy; 

 Prawo odkupu (art. 593-595 KC) – sprzedawca w maksymalnym terminie 
5 lat od zawarcia umowy może złożyć kupującemu oświadczenie woli 
zobowiązujące kupującego do powrotnego przeniesienia prawa własności 
(prawo niezbywalne i niepodzielne); 

 Prawo pierwokupu (art. 596-602 KC) – uprawnienie kupującego 
polegające na pierwszeństwie kupna danej rzeczy w przypadku jej sprzedaży 
przez właściciela (prawo niezbywalne, a niepodzielne wówczas, gdy ustawa 
nie stanowi inaczej).  
 



Umowa zamiany (art. 603-604 KC) 

Klasyfikacja jako czynności prawnej: 

konsensualna; 

odpłatna; 

dwustronnie zobowiązująca; 

wzajemna; 

przysparzająca; 

kauzalna. 

 



Essentialia negotii umowa zamiany 

Każda ze stron zobowiązuje się przenieść na 
drugą stronę własność rzeczy w zamian za 
zobowiązanie się do przeniesienia własności 
innej rzeczy. 

 

W odróżnieniu od sprzedaży brak świadczenia 
pieniężnego pod postacią ceny.  

 

 



Obowiązki stron 

 

 

Takie same dla obu stron, przy czym zastosowanie 
znajdą przepisy o umowach wzajemnych oraz 
odpowiednio należy stosować przepisy o 
sprzedaży. 



Umowy współdziałania 

gospodarczego 
 

Najistotniejsze prawne formy współdziałania 
gospodarczego: 

Spółka cywilna (art. 860-875 KC); 

 

Spółki prawa handlowego (kodeks spółek 
handlowych); 

 

Spółdzielnie (Prawo spółdzielcze). 

 

 



Spółka cywilna 

Art. 860 KC 

§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się 
dążyć do osiągnięcia wspólnego celu 
gospodarczego przez działanie w sposób 
oznaczony, w szczególności przez wniesienie 
wkładów. 

 

Wspólnikiem może być dowolny podmiot(osoba 
fizyczna, prawa, określonona w art. 33 indeks 1 KC), 
przy czym wspólników musi być co najmniej dwóch! 



Wkłady wspólników 

Art. 861  
§ 1. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki 

własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. 
§ 2. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową 

wartość. 
 
Art. 862 Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki 

własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak 
również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do 
niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się 
odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają być 
wniesione tylko do używania, stosuje się odpowiednio w 
powyższym zakresie przepisy o najmie. 



Wkłady wspólników 

Podstawowe wyróżnienie: 

 wkłady pieniężne (gotówkowe lub 
bezgotówkowe); 

 wkłady niepieniężne tzw. aporty (własność lub 
inne prawa majątkowe albo świadczenie usług). 

 

Wkłady (niezależnie od postaci) powinny mieć 
wartość majątkową.  



Spółka cywilna 

• Spółka cywilna nie posiada podmiotowości 
prawnej (nie jest ani osobą prawną, ani 
podmiotem określonym w art. 33 indeks 1 KC); 

 

• Jako że spółka cywilna nie posiada 
podmiotowości prawnej nie jest ona 
przedsiębiorcą. Są nimi natomiast wspólnicy 
spółki cywilnej.  



Spółka cywilna 

Klasyfikacja jako czynności prawnej: 
 stosunek wielostronny; 
konsensualna; 
zobowiązująca; 
przysparzająca; 
kauzalna; 
losowa (jej wyników nie da się z góry 

przewidzieć); 
należy do niej odpowiednio stosować przepisy o 

czynnościach odpłatnych. 
 



Cechy charakterystyczne spółki 

cywilnej 
 Zasada niezmiennego składu osobowego  
 Wspólność łączna majątku wspólników (art. 

863 KC) 
Odpowiedzialność solidarna wspólników za 

zobowiązania spółki (art. 864 KC) 
Zasady prowadzenia spraw spółki – rozróżnienie 

ze względu na charakter spraw (art. 865 KC) 
Zasady reprezentacji spółki (art. 866 KC) 
Zasada równego udziału w zyskach i stratach 

(art. 867 KC) 



Spółka cywilna 

Zawarcie umowy – forma pisemna ad 
probationem (art. 860 par 2 KC). 

 

Wypowiedzenie udziału i rozwiązanie umowy – 
art. 869 – 875 KC. 

 

 



Spółki prawa handlowego 

 osobowe: 

 jawne, 

partnerskie, 

komandytowe, 

komandytowo-akcyjne; 

 

kapitałowe: 

z ograniczoną odpowiedzialnością, 

akcyjne. 


