
Prawo umów
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Odpowiedzialność umowna

• obowiązek wykonania zobowiązania

• odpowiedzialność odszkodowawcza

• odsetki

• dodatkowe postanowienia umowy
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Kontraktowa odpowiedzialność 
odszkodowawcza

Art. 471

Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody
wynikłej z niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi.
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Szkoda

Art. 361

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi
odpowiedzialność tylko za normalne następstwa
działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego
przepisu ustawy lub postanowienia umowy,
naprawienie szkody obejmuje straty, które
poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby
osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
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Za co dłużnik odpowiada (I)

Art. 472

Jeżeli ze szczególnego przepisu ustawy albo z
czynności prawnej nie wynika nic innego, dłużnik
odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej
staranności.
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Za co dłużnik odpowiada (II)

Art. 473
§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć
odpowiedzialność za niewykonanie lub za
nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu
oznaczonych okoliczności, za które na mocy
ustawy odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie
będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może
wyrządzić wierzycielowi umyślnie.
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Za co dłużnik odpowiada (III)

Art. 474

Dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne
działanie lub zaniechanie za działania i
zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonywa, jak również osób,
którym wykonanie zobowiązania powierza.
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Opóźnienie / zwłoka / odsetki (I)

Art. 476
Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia
świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest
oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia
niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie
dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w
spełnieniu świadczenia jest następstwem
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności
nie ponosi.
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Opóźnienie / zwłoka / odsetki (II)

Art. 477

§ 1. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może
żądać, niezależnie od wykonania zobowiązania,
naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
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Opóźnienie / zwłoka / odsetki (III)

Art. 359
§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy,
gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z
orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób
określona, należą się odsetki ustawowe.
§ 21. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z
czynności prawnej nie może w stosunku rocznym
przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu
lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki
maksymalne)
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Opóźnienie / zwłoka / odsetki (IV)

Art. 359
§ 22. Jeżeli wysokość odsetek wynikających z
czynności prawnej przekracza wysokość odsetek
maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
§ 23. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani
ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych,
także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W
takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.
§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze
rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych (…).
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Opóźnienie / zwłoka / odsetki (V)

Art. 481

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem
świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać
odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie
poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie
było następstwem okoliczności, za które dłużnik
odpowiedzialności nie ponosi.
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Opóźnienie / zwłoka / odsetki (VI)

Art. 481

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z
góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe.
(…)

§ 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może
nadto żądać naprawienia szkody na zasadach
ogólnych.
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Opóźnienie / zwłoka / odsetki (VII)

Art. 482
§ 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek
za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o
nie powództwa, chyba że po powstaniu
zaległości strony zgodziły się na doliczenie
zaległych odsetek do dłużnej sumy.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie
dotyczy pożyczek długoterminowych
udzielanych przez instytucje kredytowe.
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Świadczenia wzajemne

Art. 488
§ 1. Świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z
umów wzajemnych (świadczenia wzajemne)
powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z
umowy lub z ustawy (…) wynika, iż jedna ze stron
obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia.
§ 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny być
spełnione jednocześnie, każda ze stron może
powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia,
dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia
wzajemnego.
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Ustawowe prawo odstąpienia

Art. 491
§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w
wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga
strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin
do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego
upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do
odstąpienia od umowy. Może również bądź bez
wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego
bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i
naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
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Termin ściśle określony

Art. 492
Jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej
zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania
zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona
uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić
od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To
samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania
przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej
strony znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania
albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy,
wiadomy stronie będącej w zwłoce.
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Skutki odstąpienia

Art. 494

Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej,
obowiązana jest zwrócić drugiej stronie
wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy;
może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła,
lecz również naprawienia szkody wynikłej z
niewykonania zobowiązania.
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Kara umowna (I)

Art. 483
§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie
szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania
niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej
sumy (kara umowna).
§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela
zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary
umownej
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Kara umowna (II)

Art. 484
§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w
zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na
wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania
przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest
dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.
§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części
wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary
umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna
jest rażąco wygórowana.
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Umowne prawo odstąpienia

Art. 395
§ 1. Można zastrzec, że jednej lub obu stronom
przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo
odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez
oświadczenie złożone drugiej stronie.
§ 2. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa
uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły,
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana
była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za
świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się
drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.
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Zadatek (vs zaliczka) (I)

Art. 394
§ 1. W braku odmiennego zastrzeżenia
umownego albo zwyczaju zadatek dany przy
zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie
niewykonania umowy przez jedną ze stron druga
strona może bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany
zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może
żądać sumy dwukrotnie wyższej.
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Zadatek (vs zaliczka) (II)

Art. 394
§ 2. W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu
na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli
zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.
§ 3. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być
zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej
odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie
umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą
odpowiedzialność obie strony.
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Umowa przedwstępna (I)

Art. 389
§ 1. Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują
się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna),
powinna określać istotne postanowienia umowy
przyrzeczonej.

§ 2. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa
przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta
w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę
uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. (…)
Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej
nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy
przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
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Umowa przedwstępna (II)

Art. 390
§ 1. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy
przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona
może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to,
że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą
w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres
odszkodowania.
§ 2. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość
wymaganiom, od których zależy ważność umowy
przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy,
strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy
przyrzeczonej.
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