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rozporządzenie 
Rzym I

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  593/2008 
z 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), 
(Dz.Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., s. 6, ze sprost.)

rozporządzenie 
Rzym II

– rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.07.2007 r. 
dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym  II), 
(Dz.Urz. UE L 199 z 31.07.2007 r., s. 40)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana: Dz.Urz. UE 
C 202 z 7.06.2016 r., s. 47)

TUE – Traktat o Unii Europejskiej, sporządzony w Maastricht dnia 7.02.1992 r. (wersja 
skonsolidowana: Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r., s. 13)

TWE – Traktat z  25.03.1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z  2004 r. 
Nr 90, poz. 864/2 ze zm.); od dnia 1.12.2009 r. nosi nazwę Traktat o  funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej

u.d.u. – ustawa z 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 2210 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.o.i.f. – ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2286 ze zm.)
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u.o.p. – ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pub-
licznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623)

u.o.p.n. – ustawa z 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468 ze zm.)

u.u.o. – ustawa z 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 473 ze zm.)

u.u.p. – ustawa z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.)
u.w.l. – ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r. poz. 737)

Periodyki

AUWr. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
AUWr. PPiA – Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji
Biul. Bank. – Biuletyn Bankowy
Biul. SAKa – Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach
CP-H – Czasopismo Prawno -Historyczne
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Dz.Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KSP – Krakowskie Studia Prawnicze
M. Pr. Bank. – Monitor Prawa Bankowego
M. Praw. – Monitor Prawniczy
MPH – Monitor Prawa Handlowego
NP – Nowe Prawo
ONSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów ad-

ministracyjnych
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAB – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
OSNC ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna. Zbiór Dodatkowy
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 

Publicznych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
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OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A
Pal. – Palestra
PiP – Państwo i Prawo
PNUŚ – Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Prawnicze
POP – Przegląd Orzecznictwa Podatkowego
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
PPHZ – Problemy Prawne Handlu Zagranicznego
PPP – Przegląd Prawa Publicznego
Pr. As. – Prawo Asekuracyjne
Pr. Bank. – Prawo Bankowe
Pr. Gosp. – Prawo Gospodarcze
Pr. Sp. – Prawo Spółek
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
R. Pr. – Radca Prawny
Rej. – Rejent
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SC – Studia Cywilistyczne
SIS – Studia Iuridica Silesiana
SP – Studia Prawnicze
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
Zb. Orz. – Zbiór Orzeczeń
ZNUJ PPWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności In-

telektualnej
ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony 

Własności Intelektualnej
ZP UKSW – Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Inne

ASI – alternatywna spółka inwestycyjna
DNS – Domain Name System (system nazw domenowych)
ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej)
GKA – Główna Komisja Arbitrażowa
ICANN – Internet Corporation od Assigned Names and Numbers
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
LEX – System Informacji Prawnej LEX
NASK – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
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nb – numer boczny
NBP – Narodowy Bank Polski
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
o.w.u. – ogólne warunki ubezpieczenia
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacja Współ-

pracy Gospodarczej i Rozwoju)
PBUK – Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
SA – Sąd Apelacyjny
SKOK – spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TLDs – Top ‑Level Domains (domeny pierwszego poziomu)
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
UE – Unia Europejska
UFG – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
ZPP – Zrzeszenie Prawników Polskich
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Rozdział pierwszy

Umowy goSpodarcze. część ogólna

i. Uwagi wstępne

Analiza prawa kontraktów dokonywana jest w ramach części ogólnej prawa 
cywilnego oraz prawa zobowiązań. Dotyczy ona również materii umów 
handlowych. Jednak specyfika tych umów powoduje, że pewne zagadnienia 
wymagają szerszej charakterystyki, uwzględniającej szczególne uwarunko-
wania obrotu gospodarczego.

Do najistotniejszych cech wyróżniających umowy handlowe doktryna zalicza:
 1) długoterminowy charakter kontraktów, co  wobec zmieniających się 

warunków ekonomicznych rodzi konieczność stosowania klauzul do-
stosowawczych bądź odwołania się do ingerencji sądu w ramach klauzuli 
rebus sic stantibus;

 2) standaryzację umów, która wyraża się w dążeniu do ujednolicania praw 
i obowiązków kontrahentów określonego typu umowy, w szczególności 
przez ograniczenie indywidualnego negocjowania wielu postanowień 
umownych i posłużenie się w tym miejscu wzorcami umów;

 3) znaczny zakres swobody kontraktowania; z uwagi na zawodowy cha-
rakter działalności podmiotów granice swobody umów wyznaczają szer-
sze pole działania kontrahentom;

 4) podwyższony standard w zakresie wykonywania umów, czyli obowią-
zek dłużnika zachowania szczególnej staranności, to  jest należytej sta-
ranności uwzględniającej profesjonalny charakter działania.

ii. Swoboda umów gospodarczych

Zasada swobody umów należy do podstawowych elementów prawa kontrak-
tów. Podmioty prawa cywilnego mają kompetencję do kształtowania wiążą-

cechy umów 
handlowych

pojęcie
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cych je stosunków obligacyjnych drogą zgodnych oświadczeń woli. Swoboda 
kontraktowania znalazła swój normatywny wyraz w art. 3531 k.c. Zgodnie 
z jego brzmieniem „strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny 
według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właści-
wości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Za-
sada swobody umów dotyczy wszelkich kontraktów obligacyjnych, ma więc 
znaczenie powszechne i obejmuje także umowy w obrocie gospodarczym.

Przez swobodę kontraktowania rozumie się swobodę w zakresie zawarcia 
umowy oraz kształtowania jej treści.

swoboda zawarcia umowy#Swoboda zawarcia umowy to nie tylko możliwość podjęcia – według włas-
nego uznania – decyzji o zawarciu albo niezawieraniu umowy, lecz także 
możliwość wyboru odpowiedniego kontrahenta. Oba elementy są równie 
istotne, zwłaszcza jeżeli odnotujemy występujący niegdyś w ramach obrotu 
między jednostkami gospodarki uspołecznionej obowiązek zawarcia umowy, 
i to z określonym podmiotem.

W  literaturze dominuje pogląd, że  możliwość wyboru formy umowy jest 
także przejawem swobody kontraktowania. Należy jednak podzielić stano-
wisko, które nie traktuje dowolności formy kontraktowania jako elementu 
swobody umów1. Dopuszczalność złożenia oświadczenia woli „przez każde 
zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w  sposób dostateczny” 
(art. 60 k.c.), stanowi regułę prawa cywilnego daleko wykraczającą poza ob-
szar prawa kontraktów. Zasada swobody umów nie jest więc prawnym źród-
łem możliwości kontrahentów w zakresie formy umowy. Nie można także 
uznać, że przepisy o szczególnych formach czynności prawnych ograniczają 
wolność tworzenia stosunków prawnych. Bez względu na kształt regulacji 
prawnej w zakresie formy umowy kontrahenci zachowują niczym nieumniej-
szoną kompetencję do kreowania, zmiany lub rozwiązania stosunku praw-
nego drogą konsensu.

swoboda kształtowania treści umowy#Swoboda kształtowania treści umowy oznacza, że kontrahenci, określając 
w umowie swoje prawa i obowiązki, mogą przyjąć rozwiązania ujęte w nor-
matywnych typach umów, ale mogą także dokonać ich modyfikacji albo 
całkowicie od nich odstąpić. W zakresie umów obligacyjnych nie występuje 
więc związanie oznaczonym normatywnie modelem kontraktu, ale istnieje 
możliwość dostosowania wiążących kontrahentów postanowień umowy 
do  ich potrzeb. Zależnie od okoliczności, według swego uznania, kontra-
henci mogą posłużyć się oznaczonym w kodeksie cywilnym lub innych usta-

1 Por. Z. Radwański, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 101–103; Z. Radwański, A. Olejniczak, 
Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2018, nb 343.
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wach typem umowy obligacyjnej, jak sprzedaż lub kredyt. Jednak mogą także 
zawrzeć umowę o treści niestypizowanej (umowę nienazwaną), jak umowa 
franchisingu lub factoringu. Właśnie zasada swobody umów daje podstawę 
do  rozwoju prawa kontraktów, zwłaszcza przez tworzenie nowych umów 
handlowych.

granice swobody umów#Wolność kontraktowania nie oznacza przyznania kompetencji niczym nie-
ograniczonej. Granice swobody umów określa art.  3531  k.c. Stanowią je: 
właściwość (natura) stosunku, ustawa i zasady współżycia społecznego.

Treść i cel umowy nie mogą być sprzeczne z właściwością (naturą) stosunku. 
Oznacza to nałożenie na strony zawierające umowę obowiązku takiego za-
chowania, które respektuje charakterystyczne cechy każdego stosunku zobo-
wiązaniowego lub swoiste cechy pewnych rodzajów zobowiązań.

Zważywszy na ogólne właściwości zobowiązań, kontrahenci nie mogą na-
ruszać interesów osób trzecich – umowa obligacyjna wiąże tylko jej strony; 
zobowiązania mają charakter względny. Żaden z  kontrahentów nie może 
również uzyskać kompetencji do  jednostronnego, dowolnego oznaczenia 
obowiązków stron umowy – istotę umowy stanowi konsens, dzięki któremu 
możliwe jest realizowanie interesów wszystkich stron umowy. Natomiast 
swoistość natury zobowiązań starannego działania wyklucza możliwość, 
aby umowa zobowiązywała dłużnika do osiągnięcia określonego wyniku, 
np. umowa zlecenia zawarta przez właściciela lokalu z przedsiębiorcą prowa-
dzącym agencję obrotu nieruchomościami nie może nakładać na dłużnika 
(przedsiębiorcę) obowiązku sprzedaży lokalu, lecz wyłącznie obowiązek pod-
jęcia starań o sprzedaż lokalu. Także właściwości umowy darowizny czynią 
niemożliwym zastrzeżenie odpłatności po stronie darczyńcy w ramach tego 
stosunku prawnego.

Przy rozstrzyganiu przypadków wątpliwych należy opowiedzieć się za 
szeroką interpretacją zakresu swobody umów, zwłaszcza w  odniesieniu 
do  obrotu profesjonalnego. Dlatego trafny jest pogląd Sądu Najwyższego 
wypowiedziany w  kontekście kształtowania umowy gwarancji bankowej, 
że swoboda kontraktowania określona w art. 3531 k.c. obejmuje możliwość 
kreowania czynności abstrakcyjnych2.

Umowy nie mogą być sprzeczne z  ustawą. Nie jest dopuszczalne zawar-
cie kontraktu sprzecznego z bezwzględnie stosowalnymi lub semiimpera-
tywnymi normami prawa. Granice swobody umów wyznaczają nie tylko 

2 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 28.04.1995 r., III CZP 166/94, OSNC 1995/10, 
poz. 135.
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