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Akty prawne
k.c.
k.h.

– ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
– rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.06.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – uchylone
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483
ze zm.)
k.p.
– ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
k.p.c.
– ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1460 ze zm.)
k.r.o.
– ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2086 ze zm.)
k.s.h.
– ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505
ze zm.)
pr. aut.
– ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1231 ze zm.)
pr. bud.
– ustawa z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
pr. not.
– ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze zm.)
pr. up.
– ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.)
pr. weksl.
– ustawa z 28.04.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 160)
p.z.p.
– ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.)
u.d.u.r.
– ustawa z 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.)
u.k.w.h.
– ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1916 ze zm.)
u.o.k.k.
– ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r.
poz. 369 ze zm.)
u.p.p.
– ustawa z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292
ze zm.)
u.s.d.g.
– ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2168 ze zm.) – uchylona
ustawa o KRS – ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1500 ze zm.)
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– ustawa z 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238
ze zm.; od 1.07.2018 r. – ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych)
– ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.)
– ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1010 ze zm.)
– ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1302 ze zm.)

Czasopisma i publikatory
Apel.-Lub.
Apel.-W-wa
Biul.SN
MoP
OSA
OSAB
OSAiSN
OSN
OSNAPiUS

–
–
–
–
–
–
–
–
–

OSNC
OSNCP

–
–

OSNC-ZD
OSNP

–
–

OSP
OSPiKA
Prok. i Pr.-wkł.
PUG
TPP

–
–
–
–
–

Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Lublinie
Apelacja. Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Biuletyn Sądu Najwyższego
Monitor Prawniczy
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Administracyjna, Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych (od 1994 r.)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Administracyjna, Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych (od 1964 r. do 1994 r.)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych
Orzecznictwo Sądów Polskich
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
Prokuratura i Prawo – wkładka
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Transformacje Prawa Prywatnego

–
–
–
–
–
–
–

Krajowa Izba Odwoławcza
Narodowy Bank Polski
Naczelny Sąd Administracyjny
prosta spółka akcyjna
Sąd Apelacyjny
Sąd Najwyższy
wojewódzki sąd administracyjny

Instytucje
KIO
NBP
NSA
PSA
SA
SN
WSA

WPROWADZENIE
Niezwykle często przygotowanie nawet prostej umowy, która odzwierciedlałaby rzeczywistą wolę stron, jak również umożliwiałaby należyte zabezpieczenie interesów
kontrahentów, może przysporzyć wielu problemów. Niniejsza publikacja ma na celu
usystematyzowanie podstawowych kwestii, jakie łączą się z przygotowaniem umowy.
Książka ta dzieli się na kilka części. W pierwszym rozdziale opracowanie prowadzi Czytelnika przez bardzo ogólne pojęcia instytucji stosunku zobowiązaniowego
i oświadczenia woli, których zrozumienie, a także umiejętność przeniesienia tych
pojęć na praktykę mają kolosalne znaczenie dla prawidłowego przygotowania umowy. Rozdziały drugi i trzeci pomogą Czytelnikowi przygotować komparycję umowy
oraz przyjąć pewien schemat jej konstrukcji. W rozdziałach tych bowiem omówiono podstawowe elementy umowy oraz przedstawiono ich możliwe do zastosowania
przykłady. Rozdział czwarty w obszerny sposób opisuje dodatkowe klauzule umowne.
W rozdziale tym Czytelnik znajdzie również wiele przykładów omawianych klauzul.
W ostatniej części publikacji – w rozdziałach piątym i szóstym – zamieszczono wiele
propozycji wzorów różnych umów – nie tylko umowy przedwstępnej, ramowej czy
o świadczenie przez osobę trzecią, lecz także umów związanych z daną tematyką, takich jak umowa leasingu finansowego, o roboty budowlane czy o konsorcjum.
Ponadto tym, co odróżnia niniejszą publikację od innych pozycji dostępnych na rynku, jest kompleksowość uregulowanej tematyki. Pomimo obszerności zagadnienia
autorki starały się zawrzeć w niniejszym opracowaniu informacje, które pomogą Czytelnikowi usystematyzować jego wiedzę, a w konsekwencji pomóc wypracować własną technikę sporządzania umowy.
Książka skierowana jest w szczególności do aplikantów, którzy podczas odbywania
aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby
później doskonalić się w tej materii. Opracowanie adresowane jest również do praktyków życia gospodarczego, którzy mają szansę ulepszyć wypracowane już techniki lub
zwrócić uwagę na elementy dotychczas pomijane. Wydaje się bowiem, że każda osoba, która zajmuje się choćby w niewielkim wycinku swojej praktyki przygotowaniem
umów, powinna przede wszystkim poznać pewne ogólne schematy ich sporządzania.
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Zdaniem Autorek znajomość wytycznych dotyczących procesu sporządzania umowy
może pomóc zaoszczędzić czas, a przede wszystkim ułatwić skonstruowanie kontraktu kompletnego pod względem formalnym i jednocześnie odzwierciedlającego rzeczywistą wolę jego stron.
Aleksandra Cempura
Anna Kasolik

Rozdział 1

OGÓLNE REGULACJE DOTYCZĄCE
ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH
1. Wstęp
Rozróżnienie umów zawieranych przez osoby fizyczne oraz umów zawieranych
w ramach szeroko pojętego obrotu gospodarczego, a więc między profesjonalistami
(przedsiębiorcami), nie znajduje odzwierciedlenia normatywnego. Ze względu na
pewne różnice jest ono jednak wykorzystywane w praktyce. Zawarcie umowy czy też
kontraktu (pojęcia zasadniczo zamienne) kreuje powstanie stosunku prawnego, który
rodzi doniosłe konsekwencje przede wszystkim dla stron umowy.
Elementem, który odróżnia umowy zawierane w obrocie gospodarczym (a więc umowy między profesjonalistami) od umów z obrotu powszechnego (nieprofesjonalnego), jest między innymi większa swoboda kształtowania stosunków gospodarczych
między stronami umowy (tzw. swoboda kontraktowania). Tym samym niezmiernie
ważna jest poprawna konstrukcja różnego rodzaju klauzul umownych z uwzględnieniem możliwości, jakie dają przepisy dyspozytywne.
Jednocześnie ustawa nakłada na podmioty profesjonalne wyższe mierniki staranności
w celu ochrony pewności i bezpieczeństwa obrotu. Zgodnie z art. 355 § 2 k.c. należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
określa się między innymi przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. W tym aspekcie należy zwrócić uwagę na wyrok SN z 17.08.1993 r., II CRN
77/93, OSNCP 1994/3, poz. 69, w którym stwierdzono, że należyta staranność dłużnika, określana przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej, obejmuje także znajomość obowiązującego prawa oraz
następstw z niego wynikających w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Kolejne różnice przewidują przepisy Kodeksu cywilnego zawarte w rozdziale poświęconym zawieraniu umów, wprowadzając szczególne regulacje dotyczące składania oferty w trybie elektronicznym, dzięki którym przedsiębiorcy mogą w umowie
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wyłączyć określone przepisy o charakterze gwarancyjnym (art. 661 § 4 k.c.), a także
mają możliwości odwołania oferty (art. 662 k.c.), zasady przyjęcia oferty z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia w sytuacji, gdy odpowiedź nie zmienia istotnych treści
oferty (art. 681 k.c.), dorozumianego przyjęcia oferty w sytuacji, gdy jest ona przedstawiana przedsiębiorcy przez osobę, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych (art. 682 k.c.).
W przypadku sporu sądowego powstałego na tle wykonania umowy zawartej w ramach obrotu gospodarczego należy pamiętać o normie art. 74 § 4 k.c., który wyłącza stosowanie między przedsiębiorcami przepisów o formie pisemnej zastrzeżonej
do celów dowodowych. Tym samym w sporze między przedsiębiorcami dopuszczalny
jest dowód z zeznań świadków lub przesłuchania stron na okoliczność faktu dokonania czynności (zawarcia umowy) w sytuacji, gdy forma pisemna była zastrzeżona bez
rygoru nieważności.
Należy także zwrócić uwagę na odrębności przy konstruowaniu umów opartych na
wzorcach umownych, szczególnie w odniesieniu do konsumentów (np. niedozwolone
klauzule umowne).
cywilny
C Kodeks
Art. 74. § 1. Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej
bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy
nie jest w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron
na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy
pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania
określonych skutków czynności prawnej.
§ 2. Jednakże mimo niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych dowód z zeznań świadków lub z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, żąda tego
konsument w sporze z przedsiębiorcą albo fakt dokonania czynności prawnej jest
uprawdopodobniony za pomocą dokumentu.
§ 3. Jeżeli forma pisemna, dokumentowa albo elektroniczna jest zastrzeżona dla
oświadczenia jednej ze stron, w razie jej niezachowania dowód z zeznań świadków
lub z przesłuchania stron na fakt dokonania tej czynności jest dopuszczalny także na
żądanie drugiej strony.
§ 4. Przepisów o skutkach niezachowania formy pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.
Art. 355. § 1. Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność).
§ 2. Należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności.

2. Oświadczenia woli
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2. Oświadczenia woli
2.1. Pojęcie oświadczeń woli
Oświadczeniem woli jest takie zachowanie, które wyraża w sposób dostateczny zamiar wywołania skutku w postaci ustanowienia, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Zasadą jest, że do zawarcia umowy konieczne jest złożenie przez strony umowy
(kontrahentów) zgodnych oświadczeń woli co do wszystkich zapisów umowy. Najczęściej mamy do czynienia z umową zawieraną w obecności kontrahentów i w tym
przypadku emanacją złożonych oświadczeń woli jest umieszczenie podpisów pod treścią umowy.
Zgodnie z art. 60 k.c. oświadczenie woli może być wyrażone przez każde zachowanie ujawniające wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli
w postaci elektronicznej.
Tym samym umowa co do zasady może być zawarta nie tylko w formie pisemnej, lecz
także ustnej, a ponadto przez tzw. czynności konkludentne (czynności dokonywane
per facta concludentia). Czynności te (zachowania) muszą jednak, zgodnie z ustawą,
uzewnętrzniać wolę dokonania czynności i wywołania określonych skutków prawnych w sposób dostateczny.
Należy pamiętać o pewnych wyjątkach związanych z trybem zawierania umów (tryb
ofertowy, negocjacje, przetarg i aukcja), które w przypadku umów zawieranych przez
przedsiębiorców dopuszczają odstępstwa od zasady zgodności co do wszystkich
elementów umowy. Mianowicie art. 681 k.c. przewiduje, iż w stosunkach między
przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. W takim wypadku
strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie, z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w odpowiedzi na nią.
Każda umowa wymaga, aby jej strony miały świadomość jej istnienia, wymaga zgodności zewnętrznego zachowania z przekonaniem o istnieniu uprawnień każdej z nich,
a zatem zachowaniem uzewnętrznionym i jasno wyrażonym. Pasywna postawa powoda w postaci nieegzekwowania jego uprawnień bez wyraźnego zwolnienia handlujących z opłat nie może być traktowana jako nawiązanie per facta concludentia umowy
użyczenia (wyrok SA w Warszawie z 22.06.2005 r., I ACa 727/04, LEX nr 1642317).
Problematyczna jest ocena milczenia, które co do zasady nie stanowi oświadczenia
woli. Milczenie może być traktowane jako dorozumiany przejaw woli, jeśli z całokształtu okoliczności wynika, że takiemu zachowaniu podmiotu powinny być przypisane określone skutki prawne (wyrok SN z 16.01.1970 r., III PRN 96/69, OSNCP
1970/9, poz. 161).

Aleksandra Cempura – doktor nauk prawnych; adwokat; prowadzi kancelarię adwokacką
w Krakowie; od 2016 r. pełni funkcję sędziego sądu dyscyplinarnego Okręgowej Izby
Adwokackiej w Krakowie; zajmuje się sprawami karnymi oraz prawem cywilnym i gospodarczym; autorka publikacji dla prawników praktyków oraz dla aplikantów.
Anna Kasolik – adwokat; prowadzi kancelarię adwokacką; pełni funkcję sędziego sądu
dyscyplinarnego Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie; ukończyła studia podyplomowe
z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego oraz z prawa medycznego i bioetyki,
a także studia z zakresu prawa podatkowego; autorka publikacji dla prawników praktyków
oraz dla aplikantów.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać
w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.
W opracowaniu autorki zawarły:
– zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli
oraz
– wiele konkretnych przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych
rozwiązań.
W 6. wydaniu dodano nowe przykłady umów: świadczenia usług serwisowania, poręczenia
za dług przyszły, potrącenia wzajemnych wierzytelności, najmu okazjonalnego, o prowadzenie rachunku powierniczego i depozytu adwokackiego, określającej sposób korzystania
z nieruchomości (umowa quoad usum), a także porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia.
Książka jest przeznaczona w szczególności dla aplikantów, którzy podczas odbywania aplikacji powinni zdobyć podstawową wiedzę o technice sporządzania umów, aby później
doskonalić się w tej materii. Opracowanie zainteresuje również prawników praktyków mających do czynienia z obrotem gospodarczym, którzy będą mogli ulepszyć wypracowane już
techniki lub zwrócić uwagę na te elementy, które dotychczas były pomijane.
Wzory pism zawarte w publikacji dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony:
www.umowy-gospodarcze-wzory-6.wolterskluwer.pl – po wpisaniu zamieszczonego
w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

zamówienia:
infolinia 801 04 45 45
zamowienia@wolterskluwer.pl
www.profinfo.pl
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