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Formy

• pisemna (pisemna zwykła)

• z datą pewną

• z podpisem notarialnie poświadczonym

• aktu notarialnego

• inne?
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Skutki braku formy (I)

Art. 73

§ 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności
prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez
zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna
tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor
nieważności.
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Skutki braku formy (II)
Art. 73

§ 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności
prawnej inną formę szczególną, czynność
dokonana bez zachowania tej formy jest
nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy
zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone
jedynie dla wywołania określonych skutków
czynności prawnej.
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Forma dla celów dowodowych (I)
Art. 74

§ 1. Zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru
nieważności ma ten skutek, że w razie
niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w
sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani
dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania
czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy
zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone
jedynie dla wywołania określonych skutków
czynności prawnej.
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Forma dla celów dowodowych (II)
Art. 74

§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej
przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze
świadków lub dowód z przesłuchania stron jest
dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę,
jeżeli żąda tego konsument w sporze z
przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności
prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą
pisma.
§ 3. Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla
celów dowodowych nie stosuje się do czynności
prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.

6



Przykłady (I)
Art. 158

Umowa zobowiązująca do przeniesienia
własności nieruchomości powinna być zawarta
w formie aktu notarialnego. (…)

Art. 720

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przenosi
pięćset złotych, powinna być stwierdzona
pismem
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Przykłady (II)
Art. 876

§ 1. Przez umowę poręczenia poręczyciel
zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać
zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik
zobowiązania nie wykonał

§ 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod
rygorem nieważności złożone na piśmie.
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Przykłady (III)
Art. 888

§ 1. Przez umowę darowizny darczyńca
zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na
rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Art. 890
§ 1. Oświadczenie darczyńcy powinno być
złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże
umowa darowizny zawarta bez zachowania tej
formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone
świadczenie zostało spełnione.
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Przykłady (IV)
Art. 678

§ 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania
najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na
miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem
z zachowaniem ustawowych terminów
wypowiedzenia.
§ 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia
najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa
najmu była zawarta na czas oznaczony z
zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a
rzecz została najemcy wydana.
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Przykłady (V)
Art. 660

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia
na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na
piśmie. W razie niezachowania tej formy
poczytuje się umowę za zawartą na czas nie
oznaczony.
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Przykłady (VI)
Art. 53 u.pr.aut.

Umowa o przeniesienie autorskich praw
majątkowych wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 67 u.pr.aut.

5. Umowa licencyjna wyłączna wymaga
zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności
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