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ZońPOŻYCZKA



Charakterystyka umów o funkcji kredytowej

 okresowe korzystanie z wartości gospodarczych innego 
podmiotu z obowiązkiem ich zwrotu po upływie określonego 
terminu,

 instrument stymulowania rozwoju gospodarki, finansowania 
potrzeb konsumpcyjnych obywateli, doraźnej pomocy w 
szczególnych sytuacjach życiowych,

 rodzaje umów:

 umowa pożyczki,

 umowa kredytu,

 umowa depozytu nieprawidłowego,

 umowa rachunku bankowego.



Istota umowy pożyczki

 dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność 

biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych 

tylko co do gatunku, 

 biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo 

tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.



Charakterystyka umowy pożyczki 

 umowa o powszechnym zakresie zastosowania pod względem 
podmiotowym; nie jest kwalifikowana podmiotowo (ograniczenia 
mogą wynikać z przepisów szczególnych np. pożyczka bankowa),

 strony stosunku pożyczki:

 dający pożyczkę (pożyczkodawca),

 biorący pożyczkę (pożyczkobiorca),

 przedmiot umowy: wszelkie rzeczy ruchome oznaczone co do 
gatunku, pieniądze, 

 m.in. surowce do produkcji (np. węgiel, bawełna, określonego 
rodzaju metale, papier), prefabrykaty, wyroby gotowe (np. cement, 
mąka, cukier, benzyna, ziemniaki), 



Charakterystyka umowy pożyczki 

 umowa konsensualna – dochodzi do skutku przez samo 
porozumienie stron; przeniesienie posiadania – wykonanie umowy,

 umowa dwustronnie zobowiązująca – pożyczkodawca zobowiązuje 
się do przeniesienia własności przedmiotu pożyczki w zamian za 
zobowiązanie pożyczkobiorcy do przeniesienia własności takiego 
samego przedmiotu na pożyczkodawcę,

 nie jest umową wzajemną – zwrot przedmiotu pożyczki (ewentualna 
odpłata pożyczkobiorcy w postaci odsetek) nie stanowi ekwiwalentu 
świadczenia pożyczkodawcy, 



Charakterystyka umowy pożyczki 

 umowa nieodpłatna w ujęciu KC; odpłatność zależy od woli stron,

 przy umowie odpłatnej świadczenie pożyczkobiorcy można ustalić 

w dowolny sposób:

 pożyczka pieniężna – zasadniczo postać oprocentowania 

(odsetki) wyrażonego w pieniądzu; swoboda określenia 

wysokości odsetek w umowie, z uwzględnieniem odsetek 

maksymalnych (por. art. 359 § 21–23 KC); strony ustaliły 

odpłatność, ale nie określiły wysokości odsetek – odsetki 

ustawowe (por. art. 359 § 2 KC), 

 inne postaci w szczególności: przeniesienie własności lub 

innych praw majątkowych, zezwolenie na używanie rzeczy i 

pobieranie z niej pożytków, udział w zysku osiągniętym z 

inwestycji dokonanej dzięki uzyskaniu pożyczki, zobowiązanie 

do dokonania określonej czynności prawnej.



Forma umowy pożyczki

 brak wymogu formy szczególnej dla ważności umowy pożyczki, 

 umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych –

wymóg zachowania formy dokumentowej, zastrzeżonej dla 

celów dowodowych (art. 720 § 2 KC),

 przykład odformalizowania obrotu.



Prawa i obowiązki stron 

 dającego pożyczkę:

 obowiązek wydania przedmiotu pożyczki w umówionym 

terminie,

 prawo odstąpienia od umowy, gdy zwrot pożyczki jest 

wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy,

 odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne przedmiotu 

pożyczki, 

 biorącego pożyczkę:

 roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki,

 obowiązek zwrotu pożyczki w umówionym terminie,

 obowiązek zapłaty odsetek (gdy wynika to z umowy lub 

przepisów pozakodeksowych),



Wydanie przedmiotu pożyczki

 podstawowy obowiązek dającego pożyczkę,

zobowiązanie do dokonania wszelkich czynności niezbędnych 

do przeniesienia na własność biorącego przedmiotu pożyczki, 

w szczególności przeniesienia posiadania (art. 155 § 2 KC), 

 wydanie gotówki (znaków pieniężnych), bezgotówkowe formy zapłaty 

(przelew, otwarcie kredytu w rachunku bankowym),

 brak obowiązku pożyczkobiorcy odebrania przedmiotu pożyczki, 

chyba, że co innego wynika z treści umowy (interes pożyczkodawcy 

zabezpiecza art. 722 KC),

 w razie sporu między stronami w kwestii wykonania umowy – ciężar 

udowodnienia wydania przedmiotu pożyczki spoczywa na dającym 

pożyczkę, 



Wydanie przedmiotu pożyczki

 termin: oznaczony w umowie; przy braku – ogólna zasada 

spełnienia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do 

wykonania (art. 455 KC),

 miejsce spełnienia świadczenia: oznaczony w umowie; przy 

braku – ogólna zasada (art. 454 KC),

 podstawy odmowy wydania przedmiotu pożyczki:

 dający pożyczkę odstępuje od umowy, gdy zwrot pożyczki 

jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego 

pożyczkobiorcy (art. 721 KC),

 roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu 

pożyczki uległo przedawnieniu (art. 722 KC). 



Odstąpienie od umowy (art. 721 KC)

 dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania 

przedmiotu pożyczki, gdy zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego 

stanu majątkowego biorącego pożyczkę, 

w świetle wszystkich okoliczności kształtujących stan 

majątkowy dłużnika ryzyko niezwrócenia pożyczki jest 

wysokie; przyczyny irrelewantne,

gdy pożyczkodawca jeszcze nie wydał przedmiotu pożyczki,

 pogorszenie się stanu majątkowego biorącego pożyczkę po wydaniu 

przedmiotu pożyczki nie uprawnia do odstąpienia od umowy pożyczki 

(+ por. art. 458 KC),

 nie przysługuje, gdy w chwili zawarcia umowy dający pożyczkę 

wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o złym stanie 

majątkowym biorącego pożyczkę (ciężar dowodu – biorący pożyczkę), 



Odstąpienie od umowy (art. 721 KC)

 forma oświadczenia: art. 77 KC – w przypadku zastosowania 

formy dokumentowej, odstąpienie będzie wymagało zachowania 

tożsamej formy,

 moc wsteczna (ex tunc) – stosunek zobowiązaniowy zostaje 

zniesiony i przywrócony stan zachodzący między stronami przed 

zawarciem umowy,

umowę pożyczki uważa się za niezawartą. 



 termin przedawnienia – 6 miesięcy – biegnie od terminu 

wydania przedmiotu pożyczki (postanowienia umowy, a w razie 

braku art. 455 KC),

 znajduje zastosowanie także do roszczeń związanych z 

prowadzeniem działalności gospodarczej,

 pozostałe roszczenia z tytułu pożyczki np. roszczenie o zwrot 

pożyczki – terminy ogólne (art. 118 KC).

Przedawnienie roszczenia biorącego pożyczkę 

(art. 722 KC)



 wady istniejące w chwili wydania pożyczkobiorcy lub takie, które 

wystąpiły po wydaniu, ale z przyczyn, które istniały wcześniej,

 pożyczkodawca odpowiada, gdy w chwili wydania przedmiotu pożyczki 

wiedział o wadzie, zaś pożyczkobiorca wady nie zauważył ani nie 

mógł z łatwością zauważyć, 

wada dostrzegalna przy dołożeniu minimum staranności, bez 

specjalistycznej wiedzy i bez przeprowadzenia badań rzeczy,  

 przesłanką odpowiedzialności pożyczkodawcy jedynie umyślne 

zatajenie wiedzy o wadach; ciężar dowodu – biorący pożyczkę,  

 charakter dyspozytywny art. 724 KC. 

Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne 

przedmiotu pożyczki



 podstawowy obowiązek pożyczkobiorcy,

 przeniesienie na dającego pożyczkę tej samej ilości pieniędzy albo 

tej samej ilości rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości, 

które od niego otrzymał, 

 pożyczka na czas oznaczony – zwrot w terminie z góry określonym 

przez strony umowy,

 pożyczka na czas nieoznaczony – zwrot na skutek wypowiedzenia:

 prawokształtujące, jednostronne oświadczenie woli 

pożyczkodawcy skierowane do pożyczkobiorcy,

 stanowcze i bezwarunkowe żądanie zwrotu przedmiotu pożyczki 

(całości lub części), 

 nie musi określać terminu zwrotu,

 forma oświadczenia – art. 77 § 2 i 3 KC,

 równoznaczne wytoczenie powództwa o zwrot pożyczki,

Zwrot pożyczki



 termin zwrotu: 

 określony w umowie,

 brak określenia – w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu przez 

dającego pożyczkę (art. 723 KC),

 strony mogą umownie skrócić albo wydłużyć ustawowy termin 

wypowiedzenia,

 w razie wątpliwości termin zastrzeżony na korzyść 

pożyczkobiorcy (art. 457 KC), 

 upływ terminu zwrotu pożyczki – pożyczkobiorca jest zobowiązany 

do naprawienia szkody poniesionej przez dającego pożyczkę oraz 

do zapłaty odsetek (art. 481 KC) niezależnie od odsetek 

kapitałowych (gdy zostały zastrzeżone w umowie pożyczki), 

 przedawnienie roszczenia o zwrot pożyczki – terminy ogólne, 

 ciężar udowodnienia zwrotu pożyczki – m biorący pożyczkę.

Zwrot pożyczki



Pożyczka bankowa

 regulują przepisy dotyczące pożyczki cywilnej (art. 720-724 KC)

oraz kredytu (por. art. 78 PrBank – odpowiednie stosowanie 

przepisów regulujących umowę kredytu),

 odrębny typ umowy nazwanej,

 umowa kwalifikowana podmiotowo – udzielenie pożyczki przez 

bank jako czynność bankowa sensu largo,

 wyłącznie charakter pieniężny (pożyczki pieniężne), 

 udzielana w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

 zawsze odpłatna (odsetki),

 prawa i obowiązki stron szczegółowo określa umowa (m.in. w 

zakresie wysokości oprocentowania, sposobu zabezpieczenia spłaty).
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PORĘCZENIE



Istota poręczenia

 poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela 

wykonać zobowiązanie na wypadek, 

gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.



Charakterystyka umowy poręczenia

 pełni funkcję zabezpieczającą,

 klasyczna postać osobistego zabezpieczenia wierzytelności –

wierzyciel uzyskuje dodatkową osobę, która całym swoim 

majątkiem aktualnym i przyszłym odpowiada za zabezpieczone 

zobowiązanie obok dłużnika,

 w braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel odpowiada za dług 

dłużnika tak jak współdłużnik solidarny (art. 881 KC) –

równorzędny charakter odpowiedzialności, 

 zobowiązanie poręczyciela umacnia wierzytelność główną,

 ma charakter akcesoryjny – byt prawny poręczenia zależny od bytu 

prawnego stosunku prawnego, z którego wynika zabezpieczona 

wierzytelność. 



Konsekwencje 

akcesoryjnego charakteru poręczenia

 istnienie i wysokość poręczenia zależy od istnienia i wysokości 

długu głównego,

 poręczenie nie powstanie, jeśli umowa zabezpieczona była 

nieważna (wyjątek – art. 877 KC),

 wygaśnięcie zobowiązania dłużnika głównego powoduje 

wygaśnięcie zobowiązania poręczyciela,

 czynności prawne dokonane przez wierzyciela z dłużnikiem 

głównym po udzieleniu poręczenia nie mogą zwiększać

zobowiązania poręczyciela bez jego zgody,

 poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, 

które przysługują dłużnikowi,

 w razie śmierci dłużnika  poręczyciel nie może powoływać się na 

ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy wynikające z 

przepisów prawa spadkowego.



Charakterystyka umowy poręczenia

 umowa jednostronnie zobowiązująca,

 umowa konsensualna,

 umowa nieodpłatna lub odpłatna,

 umowa kauzalna (kauza zabezpieczająca – causa cavendi),

 forma umowy:

 zwykła forma pisemna zastrzeżona pod rygorem nieważności

jedynie dla oświadczenia woli poręczyciela (art. 876 § 2 KC), 

 wola wierzyciela głównego stosunku zobowiązaniowego wyrażona 

przez każde zachowanie, które ujawnia jego wolę w sposób 

dostateczny (art. 60 KC) – słownie, per facta concludentia,



Charakterystyka umowy poręczenia

 strony umowy:

 poręczyciel,

 wierzyciel, któremu przysługuje zabezpieczana wierzytelność, 

 brak ograniczeń podmiotowych dotyczących stron poręczenia,

 udział dłużnika nie jest wymagany – dłużnik może nie wiedzieć o 

ustanowieniu poręczenia, nie musi wyrażać zgody,

 po każdej ze stron może występować kilka podmiotów,

 możliwe zawarcie umowy przez pełnomocnika:

 pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia woli po stronie 

poręczyciela – zwykła forma pisemna pod rygorem 

nieważności (art. 99 § 1 w zw. z art. 876 § 2 KC).



Szczególne rodzaje poręczenia

 podporęczenie – poręczenie za zobowiązanie poręczyciela:

 podporęczyciel poręcza za dług poręczyciela, w granicach 

wskazanych zobowiązaniem poręczyciela (np. poręczyciel zobowiązał 

się poręczyć tylko do określonej wysokości za dług główny, do pewnego 

terminu – odnosi się to także do odpowiedzialności podporęczyciela),

 podporęczyciel wraz z poręczycielem odpowiada bezpośrednio 

wobec wierzyciela (art. 881 KC),

 roszczenie regresowe wyłącznie wobec poręczyciela,

 poręczenie zwrotne – osoba udzielająca poręczenia zabezpiecza 

roszczenie zwrotne, które przysługuje poręczycielowi głównemu 

wobec dłużnika głównego,

 wierzyciela głównego nie łączą żadne stosunki prawne z osobą 

udzielającego poręczenia zwrotnego,

 odpowiada ona wyłącznie wobec poręczyciela głównego. 



Treść umowy poręczenia

 zgodne oświadczenia woli stron – poręczyciel zobowiązuje się

wykonać określone zobowiązanie, gdyby dłużnik główny go nie wykonał,

 oznaczenie długu głównego (treść zobowiązania głównego),

 jeżeli poręczeniem objęty jest dług przyszły umowa poręczenia 

powinna także z góry określać wysokość odpowiedzialności 

poręczyciela (art. 878 § 1 KC) – przepis bezwzględnie wiążący,

 wskazanie dłużnika głównego,

 określenie stron umowy poręczenia,

 dodatkowe postanowienia ponad minimalną treść umowy (np. 

zastrzeżenie warunku).
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Przedmiot poręczenia

 każda wierzytelność dłużnika, bez względu na źródło zobowiązania 

głównego:

 wynikająca z czynności prawnych (np. z umowy kredytu), 

 powstająca w następstwie czynów niedozwolonych,

 wynikająca ze zobowiązania powstającego z mocy ustawy (np. 

zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych),

 z reguły wierzytelności pieniężne, ale także opiewające na 

świadczenie niepieniężne, świadczenia o charakterze osobistym, 

 ich sens immanentnie związany z osobą dłużnika (np. namalowanie obrazu) –

poręczyciel odpowiada za następstwa niewykonania zobowiązania przez 

dłużnika głównego, w szczególności za wynikającą szkodę (art. 879 § 1 KC) –

odszkodowanie w postaci świadczenia pieniężnego, 



Przedmiot poręczenia

 zobowiązania istniejące w chwili zawarcia umowy,

 także dług przyszły (art. 878 § 1 KC) – przyszłe zobowiązanie, 

powstanie dopiero w czasie trwania stosunku poręczenia,

 musi być określony – wiąże się z dużym ryzykiem dla poręczyciela

(nieznana wielkość długu),

 niedopuszczalne poręczenie za wszystkie zobowiązania dłużnika 

(poręczenie globalne),

 umowa poręczenia za dług przyszły jest ważna tylko wtedy, gdy z 

góry określa wysokość odpowiedzialności poręczyciela (art. 878 §

1 KC),

 brak tego elementu w umowie – bezwzględna nieważność,

 bezterminowe poręczenie za dług przyszły – w każdym czasie może 

być odwołane przed powstaniem długu.



Skutki prawne poręczenia

 nie powstaje zobowiązanie zaciągnięte przez osobę, która nie ma 

zdolności do czynności prawnych,

nie powstaje też zobowiązanie poręczyciela, który za niego 

poręczył (charakter akcesoryjny poręczenia), 

 poręczenie za dług osoby, która nie mogła zobowiązać się do 

świadczenia z powodu braku zdolności do czynności prawnych, nie 

wyłącza odpowiedzialności poręczyciela, gdy w chwili udzielania 

poręczenia poręczyciel wiedział lub z łatwością mógł się 

dowiedzieć o braku tej zdolności (art. 877 KC); ciężar udowodnienia 

spoczywa na wierzycielu, 

odpowiedzialność poręczyciela mimo braku 

odpowiedzialności dłużnika; poręczyciel dłużnikiem głównym, 

 cel: ochrona wierzyciela.



Wygaśnięcie poręczenia

 wygaśnięcie zabezpieczonej wierzytelności, niezależnie od przyczyny,

 zasadniczo przejęcie długu (art. 525 KC),

 unieważnienie umowy między wierzycielem i dłużnikiem, z której 

wynika zabezpieczona wierzytelność,

 odwołanie bezterminowego poręczenia za dług przyszły,

 brak realizacji żądań poręczyciela z art. 882 KC, 

 zwolnienie poręczyciela z długu za jego zgodą (art. 508 KC),

 rozwiązanie umowy ustanawiającej zabezpieczenie.



Zakres odpowiedzialności poręczyciela 

 zależny od zakresu odpowiedzialności dłużnika (art. 879 § 1 KC),

 może być zmodyfikowany w umowie poręczenia 
(np. ograniczenie do części wierzytelności – samego kapitału, odsetek lub 

innych należności ubocznych; do oznaczonej kwoty, do procentowo lub 

ułamkowo określonej części długu; ograniczenie terminem końcowym),

 ponosi odpowiedzialność za: spełnienie świadczenia głównego, 

świadczenia uboczne (odsetki, koszty dochodzenia i zabezpieczenia 

roszczeń), szkodę wywołaną niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem zobowiązania, zwłokę dłużnika, kary umowne, 

 nie może ulec zwiększeniu na skutek czynności prawnych 

pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem po udzieleniu poręczenia,

ograniczenie swobody poszerzenia zakresu odpowiedzialności 

dłużnika wpływającej na odpowiedzialność poręczyciela (art. 879 

§ 2 KC),

 ponosi odpowiedzialność za skutki swoich zachowań prowadzących 

do zwiększenia rozmiaru długu (np. opóźnianie się ze spełnieniem 

swego świadczenia), 



Zakres odpowiedzialności poręczyciela 

 poręczyciel jest odpowiedzialny względem wierzyciela tak jak 

współdłużnik solidarny (art. 881 KC) – wierzyciel może żądać całości 

lub części świadczenia zarówno od dłużnika, jak i od poręczyciela,

 odpowiedzialność poręczyciela nie jest uzależniona od uprzedniego 

podjęcia przez wierzyciela działań zmierzających do uzyskania 

świadczenia od dłużnika,

 odpowiedzialność równorzędna z odpowiedzialnością dłużnika,

 w umowie można ukształtować ją odmiennie (np. przyjąć 

odpowiedzialność subsydiarną), 

 odpowiedzialność poręczyciela pojawia się najwcześniej w chwili 

wymagalności długu, za który udzielono poręczenia,

 do jej powstania nie jest konieczne zawiadomienie z art. 880 KC, 

 spełnienie świadczenia przez poręczyciela – wstąpienie w prawa 

zaspokojonego wierzyciela (art. 518 § 1 pkt 1 KC). 



Zakres zarzutów przysługujących poręczycielowi 

 wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi (art. 883 § 1 KC), 

choćby nawet nie wynikały one z zobowiązania głównego, a zwłaszcza 

zarzut potrącenia (+ por. art. 884 KC): 

 zarzuty niweczące (peremptoryjne),

 zarzuty odraczające (dylatoryjne),

 zarzuty własne poręczyciela,

 nieskuteczne zarzuty poręczyciela wynikające z umowy zawartej 

przez poręczyciela z dłużnikiem głównym (stosunek wewnętrzny), 

 poręczyciel dokonuje wyboru zarzutu, 

 poręczyciel nie traci zarzutów na skutek zrzeczenia się ich przez 

dłużnika albo uznania przez niego roszczenia,

 w razie śmierci dłużnika poręczyciel nie może powoływać się na 

ograniczenia odpowiedzialności wynikające z prawa spadkowego, 



Zakres zarzutów przysługujących poręczycielowi 

 zarzuty związane ze zobowiązaniem głównym : 

 tzw. zarzuty ogólne – wiążą się z każdym zobowiązaniem (np. 

nieważność czynności prawnej),

 zarzuty związane z określoną postacią zobowiązania głównego 

(np. zarzut niespełnienia świadczenia wzajemnego przy umowach 

wzajemnych),

 zarzuty przysługujące dłużnikowi z konkretnej umowy z 

wierzycielem (np. zarzut nienadejścia terminu spełnienia 

świadczenia określonego w umowie),

 zarzuty własne poręczyciela: 

 może je podnieść wyłącznie poręczyciel – wywodzą się z jego 

własnego prawa,

 zarzuty związane z umową poręczenia, kwestionujące jej 

ważność np. wady oświadczenia woli, przedawnienie.



 poręczyciel z mocy prawa wstępuje w prawa zaspokojonego 

wierzyciela do wysokości spełnionego zamiast dłużnika 

świadczenia głównego (art. 518 § 1 pkt 1 KC),

 roszczenia zwrotne między poręczycielami;

 w przypadku kilku poręczycieli odpowiadają solidarnie wobec 

wierzyciela,

 w przypadku kilku poręczycieli każdy z nich ma roszczenie 

zwrotne wobec dłużnika wstępującego w miejsce 

zaspokojonego wierzyciela, do wysokości świadczenia 

spełnionego zamiast dłużnika głównego,

 sytuacja współporęczycieli we wzajemnych relacjach jest taka 

sama, jak między dłużnikami solidarnymi (art. 881 KC) – przy 

braku odmiennych zastrzeżeń umownych, współporęczyciel, który 

zaspokoił wierzyciela ma roszczenie regresowe do pozostałych 

poręczycieli w częściach równych (art. 376 KC). 

Zaspokojenie wierzyciela przez poręczyciela –

skutki 



 poręczyciel z mocy prawa wstępuje w prawa zaspokojonego 

wierzyciela do wysokości spełnionego zamiast dłużnika 

świadczenia głównego (art. 518 § 1 pkt 1 KC),

 dług główny nie wygasa, 

 poręczyciel zostaje zwolniony ze zobowiązania wobec 

wierzyciela,

 poręczyciel może żądać od dłużnika zwrotu wszystkiego, co 

sam świadczył z tytułu poręczenia – dłużnikowi przysługują 

wobec poręczyciela te same zarzuty, jakie miał wobec 

wierzyciela,

 obowiązek wydania poręczycielowi wszelkich środków 

dowodowych i zabezpieczenia (art. 887 KC),

Wstąpienie poręczyciela 

w miejsce zaspokojonego wierzyciela 



 dla uniknięcia sytuacji, w której wierzyciel uzyska podwójne 

zaspokojenie – współdziałanie poręczyciela i dłużnika 

poprzez wzajemne zawiadamianie się o zapłacie długu, za 

który udzielono poręczenia: 

 art. 885 KC – poręczyciel w razie spełnienia świadczenia 

powinien o tym niezwłocznie zawiadomić dłużnika,

 art. 886 KC – analogiczny obowiązek zawiadomienia 

poręczyciela nałożony na dłużnika, który wiedział o 

udzieleniu poręczenia i wykonał zobowiązanie.

Wstąpienie poręczyciela 

w miejsce zaspokojonego wierzyciela 



Dziękuję za uwagę ! 


