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Zasada swobody umów -procedura 

 

Zasada swobody umów (inaczej zwana zasadą swobody kontraktowania) jest jedną z podstawowych 

norm rządzących prawem cywilnym. Została wyrażona w art. 353(1) kodeksu cywilnego, zgodnie z 

którym:  

Art. 353(1). Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby 

jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 

społecznego. 

 Ma ona swoje korzenie nie tylko w zasadzie równości stron, ale także w autonomii ich woli, na 

których przecież oparte są wszystkie stosunki cywilnoprawne. Strony więc, na mocy zasady swobody 

umów, mają kompetencję do kształtowania wiążących je stosunków zgodnie z własnymi 

oświadczeniami woli. Zasada ta dotyczy wszystkich kontraktów obligacyjnych, stosuje się ją więc 

powszechnie. 

Swoboda w zawieraniu umowy i wyborze kontrahenta. Strony mają nie tylko możliwość podjęcia 

według własnego uznania decyzji, czy w ogóle zawrą umowę, ale także kim będzie ich kontrahent. 

Nic nie jest więc im narzucane, nie ma z góry określonego obowiązku wstępowania w jakiekolwiek 

stosunki cywilnoprawne z kimkolwiek. Strony w każdej chwili mogą kreować, zmieniać czy 

rozwiązywać istniejący między nimi stosunek prawny w drodze porozumienia. 

Swoboda w kształtowaniu treści umowy. Strony, określając w umowie swoje prawa i obowiązki, mogą 

przyjąć bez modyfikacji rozwiązania dotyczące poszczególnych typów umów, uregulowane w 

kodeksie cywilnym (umowy nazwane), ale mogą także dokonać ich modyfikacji (np. połączyć cechy 

kilku umów nazwanych, w wyniku czego powstaną umowy mieszane) albo całkowicie od nich 

odstąpić i zawrzeć umowę nienazwaną, której treść ukształtują według swojego uznania, 

uwzględniając ograniczenia wynikające z art. 353(1) kc Strony nie są więc związane oznaczonym w 

ustawie modelem kontraktu - mogą one dostosować wiążące je postanowienia umowy do własnych 

potrzeb. Zasada swobody umów daje możliwość rozwoju prawa kontraktów, zwłaszcza przez 

tworzenie nowych umów handlowych. 

Swoboda w wyborze formy zawarcia umowy. W art. 60 kc została wyrażona ogólna reguła, zgodnie 

z którą: 

Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności 

prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób 

dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli). 

Strony więc, tam gdzie nie zakazuje tego ustawa, mogą wyrazić swoją wolę (a jak wiadomo, umowa 

jest zgodnym oświadczeniem woli dwóch lub więcej stron ustalającym ich wzajemne prawa lub 

obowiązki) w dowolny sposób, byle tylko wola ta została wyrażona w sposób dostateczny. 

Ustawodawca jednak w celu ochrony pewności obrotu wprowadził ograniczenia co do formy 

zawierania niektórych umów. Przykładowo, umowa przenosząca własność nieruchomości powinna 
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być zawarta w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tej  formy powoduje bezwzględną 

nieważność umowy (czynność prawna traktowana jest tak, jak gdyby nigdy nie doszło do jej 

dokonania, a strony zobowiązane są do zwrotu wzajemnie tego, co już w wyniku rozpoczęcia 

wykonywania umowy uzyskały od drugiej strony). 

Zasada swobody umów - ograniczenia 

Jak już zostało zasygnalizowane powyżej, zasada swobody umów nie daje kompetencji niczym 

nieograniczonej. Granice swobody umów są nie tylko określone w art. 353(1) kc, ale także w ogólnej 

regule, zawartej w art. 58 kc: 

Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, 

chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych 

postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. 

§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co 

do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością 

czynność nie zostałaby dokonana. 

Kompetencje przysługujące stronom w kreowaniu umów są różne w zależności od tego, o jaki 

stosunek cywilnoprawny chodzi (szersze kompetencje będą przysługiwać w przypadku jednego, a 

węższe w przypadku innego stosunku cywilnoprawnego). Ponadto kompetencje te zależą również od 

cech danego podmiotu (pewne czynności prawne mogą być spełniane tylko wtedy, jeśli podmiot 

spełnia określone warunki, np. aby zawrzeć ważną umowę sprzedaży samochodu, jedna ze stron musi 

być właścicielem tego samochodu). Co więcej, niektóre sytuacje mogą być regulowane tylko przez 

czynność prawną jednostronną (np. testament), w innych przypadkach konieczna jest umowa czy 

uchwała. 

Z art. 353 (1) kc wynikają czynniki, które wpływają na ograniczenie tak ważnej reguły 

jak zasada swobody umów: 

1. Treść i cel umowy nie mogą być sprzeczne z właściwością (naturą) stosunku. Strony zawierające 

umowę muszą respektować charakterystyczne cechy każdego stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą 

więc np. naruszać interesów osób trzecich - postanowienia umowy mogą wiązać tylko jej strony. Także 

żadna ze stron nie może uzyskać uprawnienia do jednostronnego, dowolnego regulowania 

obowiązków drugiej strony, ponieważ istotą umowy jest porozumienie, więc strony, zmieniając 

warunki umowy, muszą być w tej kwestii zgodne. Kolejnym przykładem jest np. nieważność zapisu 

w umowie zlecenie dotyczącego zobowiązania się jednej strony do uzyskania określonego 

rezultatu.Umowa zlecenie bowiem jest zobowiązaniem starannego działania - natura takich 

zobowiązań wyklucza możliwość, aby umowa przymuszała dłużnika do osiągnięcia określonego 

wyniku. Innym przykładem może być zakaz zawarcia w umowie takich postanowień, które z góry 

wyłączają zaspokojenie wierzyciela czy możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas 

nieokreślony. 
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Ogólnie więc ujmując, strony muszą szanować podstawowe cechy stosunku zobowiązaniowego, które 

przesądzają o istnieniu zobowiązania lub które są istotne dla konkretnego stosunku 

zobowiązaniowego. 

2. Umowy nie mogą być sprzeczne z ustawą. Granice swobody umów wyznaczają nie tylko przepisy 

prawa cywilnego, ale także innych - Konstytucji, prawa karnego, administracyjnego czy prawa pracy. 

Postanowienia umów nie mogą być więc sprzeczne z normami bezwzględnie wiążącymi w polskim 

prawie. Przykładowo: zgodnie z art. 157 kc, własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod 

warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Jeżeli więc strony zawarłyby umowę sprzeczną z tym 

przepisem, byłaby ona nieważna w tym zakresie. Do ograniczeń swobody umów w zakresie prawa 

handlowego trzeba zaliczyć zamknięty katalog typów spółek handlowych, ponieważ nie można 

kreować innych spółek poza określonymi w ustawie, ponadto dla niektórych obszarów działalności 

gospodarczej akceptowalne są jedynie określone typy spółek. Innym przykładem może być zawieranie 

umów dotyczących działalności nielegalnej, np. umowa o sprzedaż narkotyków - takie umowy będą 

nieważne. 

3. Postanowienia umów muszą być zgodne z zasadami współżycia społecznego (powszechnie 

akceptowalnymi normami moralnymi). Strony są obowiązane kierować się zasadami słuszności, 

sprawiedliwości, uczciwości i rzetelności. Za sprzeczne z tymi regułami uznaje się zachowanie 

niemoralne, doprowadzające do nierówności sytuacji prawnej obu stron. Przykładem mogą być 

niedozwolone klauzule umowne, które najczęściej są w umowach narzucane stronie słabszej przez 

stronę silniejszą (np. w relacji konsument-przedsiębiorca). Takie postanowienia, które są niezgodne z 

zasadami współżycia społecznego, są nieważne. 

Zasada swobody umów - konsekwencje zapisów niezgodnych z prawem 

Strony mogą uregulować stosunek prawny wedle własnej woli, nawet jeśli będzie to sprzeczne z 

powszechnie obowiązującymi przepisami. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że będzie to 

pociągało za sobą prawne konsekwencje. Konsekwencje te określa art. 58 kc, który stanowi, że 

czynność prawna sprzeczna z ustawą jest nieważna. Jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko część 

czynności prawnej, to będzie ona nieważna w tej części, a czynność pozostaje w mocy co do 

pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, że bez postanowień, które są dotknięte 

nieważnością, czynność nie zostałaby dokonana. Jeżeli umowa została zawarta sprzecznie z ustawą, 

właściwością czy zasadami współżycia społecznego to oznacza, że jest nieważna, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. 

Zasada swobody zawierania umów 

Swoboda zawierania umów to jedna z fundamentalnych zasad prawa. Wybierając samemu podmiot, z 

którym chcemy zawrzeć umowę oraz wpływając na treść umowy, możemy osiągnąć cel, taki jak sobie 

założyliśmy. W ten sposób stajemy się świadomym uczestnikiem rynku. 

Treść zasady 

Zasada swobody umów wywodzi się jeszcze z początku XIX wieku. Zajmuje ona fundamentalne 

miejsce w prawie cywilnym. Dzięki niej osoba, która chce zawrzeć umowę ma autonomię zarówno w 
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wyrażeniu swojej woli, jak i kształtowaniu stosunku prawnego, poprzez ustalenie treści i sposobu 

wykonania umowy. 

Zasada swobody umów ma kilka znaczeń. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć to, że: 

• podmioty, które zawierają umowę, mają pełną swobodę co do tego, czy chcą zawiązać między 

sobą stosunek prawny; najważniejsza jest więc wola obu stron; 

• istnieje pełna swoboda co do wyboru swojego kontrahenta; 

• strony zawierające umowę mogą jej treść kształtować wedle własnego uznania, tak aby 

wykonanie zobowiązani odpowiadało ich interesom; 

• jest to odejście od formalizmu prawnego, czyli branie pod uwagę raczej samego porozumienia 

stron; 

Zobacz też: Co to są niedozwolone klauzule umowne 

Swoboda, ale nie zawsze 

Pamiętać jednak należy o tym, że stosunki prawne między stronami nie mogą być formowane w 

sposób absolutnie dowolny. Zasada swobody umów podlega pewnym ograniczeniom. Odwołują się 

one do: 

• ustawy – wynika to z obowiązku przestrzegania porządku prawnego oraz zawartych w nim 

nakazów i zakazów; poza tym ograniczenia te mają na celu powstrzymanie prób obejścia 

prawa; 

• właściwości danej umowy – chodzi o respektowanie istotnych, podstawowych elementów 

danego stosunku prawnego; 

• zasad współżycia społecznego – ma to szczególne znaczenie przy umowach między 

przedsiębiorcami a profesjonalistami, ponieważ często nie jest w tym przypadku zachowana 

równowaga między stronami; chodzi o zachowanie pewnej uczciwości oraz to, aby mieć na 

uwadze ochronę interesów strony słabszej, czyli konsumenta. 

Gotowe wzorce umowne 

W obrocie masowym zasada swobody umów ulega pewnej standaryzacji. Widoczne jest to 

szczególnie w zachowaniu przedsiębiorstw, które ustalając ogólne warunki umowy narzucają niejako 

swoje reguły przedstawiając gotowe formularze wzorów umów. W ten sposób konsument pozbawiony 

jest możliwości uzgodnienia postanowień umowy. Swoboda klienta banku, ubezpieczyciela czy 

operatora telekomunikacyjnego ogranicza się niekiedy tylko do jednego wyboru. Albo zawarcia 

umowy o treści wskazanej przez kontrahenta, albo w ogóle zrezygnowania z zawarcia umowy. 

Do zawarcia umowy może dojść na kilka sposobów. Istotą zawarcia umowy jest złożenie przez strony 

zgodnych oświadczeń woli. Jak zatem może wyglądać droga do zawarcia umowy? To zagadnienie 

zostało uregulowane w dziale II kodeksu cywilnego.  

Sposoby zawarcia umowy 

https://www.infor.pl/prawo/umowy/
https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/umowy/230921,Co-to-sa-niedozwolone-klauzule-umowne.html
http://umowa-sprzedazy.wieszjak.pl/inne/89609,wzory_umow.html
https://www.umownik.pl/oswiadczenie-woli-co-to-jest/
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Kodeks cywilny wyróżnia cztery sposoby zawierania umów. Są to: 

1. tryb ofertowy, 

2. negocjacje, 

3. aukcja, 

4. przetarg. 

Czym jest oferta? 

Zgodnie z art. 66 § 1 kodeksu cywilnego ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia 

umowy, jeżeli określa ono istotne postanowienia tej umowy. Na podstawie tej definicji można 

stwierdzić, że na ofertę składają się obligatoryjnie następujące elementy: 

1. oferta musi określać istotne postanowienia przyszłej umowy (a zatem przykładowo przy 

umowie sprzedaży – określenie, co chcemy sprzedać i za ile), 

2. propozycja zawarcia umowy ma mieć charakter jednoznaczny i stanowczy, 

3. propozycja zawarcia umowy musi być skierowana do adresata – podmiotu, który ma być drugą 

stroną przyszłej umowy. 

Brak powyższych cech może prowadzić do uznania, że dana propozycja zawarcia umowy nie stanowi 

oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. W praktyce zaproszeniem do zawarcia umowy będą 

w szczególności różnego rodzaju cenniki, czy ogłoszenia prasowe. Różnica pomiędzy ofertą a 

zaproszeniem do zawarcia umowy dotyczy głównie skutków zachowania adresata takiego 

oświadczenia. Akceptacja oferty przez osobę, do której jest ona kierowana powoduje zawarcie umowy 

w kształcie zaproponowanym przez oferenta. Reakcja na zaproszenie do zawarcia umowy nie będzie 

rodzić takich skutków.  

Tryb ofertowy zawierania umowy 

W przypadku ofertowego trybu zawarcia umowy, podział ról jest zarysowany – jedna ze stron 

formułuje ofertę (oferent), rolą drugiej jest z kolei podjęcie decyzji o jej przyjęciu, odrzuceniu lub 

zaproponowaniu zmian w stosunku do pierwotnego kształtu oferty. Adresata oferty nazywamy 

oblatem. 

Zawarcie umowy w trybie ofertowym modelowo następuje wskutek przyjęcia oferty. Oferta może 

zostać przyjęta w okresie jej “ważności” (tak zwane “związanie ofertą”), w którym to decyzja odnośnie 

zawarcia umowy należy wyłącznie do adresata oferty.  

Okres związania ofertą może, ale nie musi być oznaczony przez oferenta. Jeżeli oferent nie oznaczy 

terminu, w ciągu którego będzie oczekiwać odpowiedzi od oblata, oferta przestaje wiązać, gdy nie 

zostanie przyjęta niezwłocznie. Należy jednak pamiętać, że ta zasada obowiązuje tylko w przypadku 

złożenia oferty w obecności drugiej strony (na przykład podczas osobistej rozmowy stron przyszłej 

umowy) oraz w przypadku złożenia oferty za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość (na przykład podczas rozmowy telefonicznej).  
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Jeżeli oferta była złożona w inny sposób, to zgodnie z art. 66 § 2 kodeksu cywilnego przestaje wiązać 

z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź 

wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia”. Przykładowo, jeżeli oferta została złożona w wiadomości 

mailowej, oceniając okres związania ofertą należy uwzględnić czas potrzebny na odczytanie e-maila, 

rozważenie oferty i na udzielenie odpowiedzi przez adresata oferty, tj. sformułowanie zwrotnej 

wiadomości mailowej. Okres związania ofertą w takim przypadku może się różnić w zależności od 

treści oferty, w tym stopnia jej skomplikowania i obszerności. Z reguły oferta złożona w ten sposób 

będzie wiązać nie więcej niż kilka dni. 

Są to ogólne reguły dotyczące trybu ofertowego zawierania umów. Szczególne regulacje dotyczą 

między innymi ofert składanych w postaci elektronicznej (ale przy wykorzystaniu innych środków niż 

poczta elektroniczna), czy ofert między przedsiębiorcami. 

Nieodwołalność oferty 

Zasadniczo złożona oferta ma charakter nieodwołalny, co oznacza, że w okresie związania ofertą 

oferent nie może się rozmyślić i wycofać oferty. Jak już wcześniej wskazano, okres związania ofertą 

to czas decyzji adresata oferty. Przyjęcie oferty w tym czasie powoduje, że dochodzi do zawarcia 

umowy.  

W niektórych sytuacjach odwołanie oferty jest jednak prawnie dopuszczalne. Ma to miejsce w 

stosunkach między przedsiębiorcami. Przedsiębiorca składający ofertę innemu przedsiębiorcy może 

ją odwołać przed zawarciem umowy, ale tylko wtedy, gdy: 

• oświadczenie o odwołaniu zostanie złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią 

oświadczenia o przyjęciu oferty oraz 

• gdy w ofercie nie określono terminu jej przyjęcia lub nie wskazano, że oferta ma charakter 

nieodwołalny. 

 

Negocjacje 

Mniej sformalizowanym sposobem zawarcia umowy są negocjacje. Aby zawrzeć umowę w trybie 

negocjacji potrzebne jest osiągnięcie porozumienia przez strony co do wszystkich postanowień 

umowy, które były przedmiotem negocjacji. Strony wypracowują zatem wspólne stanowisko w 

wyniku składanych wzajemnie propozycji co do kształtu umowy.  

W toku negocjacji często dochodzi do wzajemnego ujawniania sobie przez strony informacji 

organizacyjnych, finansowych, technologicznych, handlowych. Aby chronić know-how firmy, warto 

zadbać o zawarcie z partnerem negocjacyjnym umowy o zachowaniu poufności (tak zwana umowa 

NDA). Żeby usprawnić ten proces można skorzystać ze wzoru umowy dostępnego w aplikacji 

UMOWNIK.  
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Aukcja i przetarg 

Aukcja i przetarg jako sposoby zawarcia umowy opierają się na składaniu ofert, przy czym następuje 

to w ramach pewnej szczególnej procedury. 

Cechą charakterystyczną aukcji i przetargu jest jednoczesne zaangażowanie w nie wielu podmiotów 

(potencjalnych kontrahentów składających oferty).  

Zarówno aukcję jak i przetarg rozpoczyna ogłoszenie o aukcji lub przetargu, które musi określać: 

• czas,  

• miejsce,  

• przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazywać sposób udostępnienia tych 

warunków. 

Po ogłoszeniu aukcji lub przetargu następuje etap składania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Różnica między aukcją i przetargiem sprowadza się do kryteriów wyboru oferty. W przypadku 

przetargu kryteriów wyboru oferty może być więcej niż jedno, dodatkowo kryteria te mogą być 

odpowiednio ważone. Przykładowo, w umowie o roboty budowlane organizator może ustalić, że 

kryteriami przetargu będzie cena i okres gwarancji jakości na wykonane prace, przy czym kryterium 

ceny przypisana będzie waga 90%, a kryterium okresu gwarancji 10%. W przypadku aukcji natomiast 

zasadniczo kryterium jest cena “ –kto da więcej”.  

Dodatkowo aukcja charakteryzuje się tym, że oferta złożona w jej toku przestaje wiązać, gdy inny 

uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą. Aukcja toczy się więc do momentu udzielenia przybicia, 

czyli akceptacji przez organizatora najkorzystniejszej dla niego oferty. 

Jeśli chodzi o przetarg, to odgrywa on doniosłą rolę na gruncie zamówień publicznych. Należy jednak 

pamiętać, że do tego typu przetargów zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, regulujące odrębnie procedury związane z przetargiem nieograniczonym i 

ograniczonym. 

Sposoby zawierania umów – podsumowanie 

Podsumowując, istnieje kilka sposobów zawarcia umów. Niejednokrotnie tryby te wzajemnie się 

przeplatają – na przykład aukcja i przetarg bazują na modelu ofertowym. Wybór drogi prowadzącej 

do zawarcia umowy powinien każdorazowo odpowiadać okolicznościom danej sprawy. Zasadniczo 

strony mają swobodę wyboru sposobu zawarcia umowy. Nie można jednak zapominać, że niekiedy 

przepisy prawa wprost określają w jakim trybie powinno dojść do zawarcia umowy – mowa tu przede 

wszystkim o przetargach w ramach zamówień publicznych. 

 

Na czym polega zasada swobody umów? 

Zasada swobody umów rozwinięta jest w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny. Jest ona jedną z podstawowych zasad kształtujących prawo zobowiązań, jako że wywiera 

wpływ na możliwość kształtowania swojej sytuacji prawnej przez strony umowy. Naturalnie, zasada 
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ta nie rozciąga się na jednostronne czynności prawne, a jedynie na umowy. Co więcej, obejmuje ona 

jedynie stosunki zobowiązaniowe, nie można więc powoływać się na nią w stosunkach rzeczowych, 

rodzinnych czy spadkowych. 

W wąskim znaczeniu, zasada ta odnosi się do możliwości kształtowania treści stosunku prawnego 

według własnego uznania. Umożliwia więc ona kształtowanie stosunku o treści, który odbiega od 

ustawowych modeli (poprzez kreowanie umów nienazwanych) lub od zawartych w przepisach norm 

o charakterze dyspozytywnym. Dzięki temu strony mogą swobodnie ustanawiać swoje prawa i 

obowiązki, określać świadczenia oraz ich wysokość, w tym również świadczenia uboczne, a także 

wskazywać okoliczności, po których wystąpieniu świadczenie powinno być spełnione. W szerszym 

znaczeniu obejmuje ona również swobodę stron decydowania o zawarciu umowy, wyboru kontrahenta 

oraz zakończenia istniejącego stosunku prawnego. 

Zasada swobody umów obejmuje również formę umowy, z nielicznymi wyjątkami. Co do zasady 

strony mogą więc wybrać dowolną formę dla ukształtowania wiążącego je stosunku prawnego, w tym 

również elektroniczną lub dokumentową.  

Zasada swobody umów – ograniczenia 

Zasada swobody umów nie ma charakteru bezwzględnego. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego, 

treść lub cel stosunku nie mogą sprzeciwiać się właściwości tego stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego. Czynniki te nazywamy powszechnie granicami swobody umów, jako że 

wyznaczają one zakres kompetencji stron do swobodnego kształtowania wiążącego je stosunku 

prawnego. Jednocześnie na uwadze musimy mieć zarówno treść stosunku, rozumianą jako treść 

umowy, a więc zawarte w umowie postanowienia, a także indywidualny i konkretny cel danego 

stosunku. Należy przy tym zaznaczyć, że aby cel czynności uznany został za przekraczający granice 

swobody umów, musi on być znany stronom umowy. 

Zasada swobody umów a ograniczenia ustawowe 

Ograniczenia ustawowe to najłatwiej uchwytna i sprecyzowana granica swobody umów, w praktyce 

więc sądy przy ocenie ważności umowy będą bardziej skłonne powoływać się właśnie na tą 

przeszkodę niż na naturę danego stosunku bądź zasady współżycia społecznego. Zgodnie z tym 

warunkiem, zawierając umowę, nie możemy naruszać zawartych w ustawie nakazów i zakazów. 

Ustawę powinniśmy przy tym rozumieć szeroko jako wszelkie źródła obowiązującego prawa, musimy 

więc mieć na uwadze również przepisy Konstytucji, umów międzynarodowych, rozporządzeń, aktów 

prawa miejscowego oraz prawa unijnego. 

Przede wszystkim ustawa może nakładać obowiązki związane z dokonaniem pewnych czynności. Tak 

też przepisy mogą narzucić zachowanie dla umowy konkretnej formy, pisemnej bądź szczególnej, jak 

akt notarialny. Mogą również wymagać wydania rzeczy przy zadatku, użyczeniu bądź składzie bądź 

dokonania publicznego ogłoszenia przy przyrzeczeniu nagrody za wykonanie danej czynności. 

Konieczne może być też dokonanie wpisu do rejestru, który warunkuje ważność lub skuteczność danej 

kategorii umów. W szczególnych przypadkach swoboda umów ograniczona może być również przez 

obowiązek wybrania kontrahenta o określonych kwalifikacjach i statusie, jak ubezpieczyciela czy 

https://www.umownik.pl/forma-pisemna-czym-jest/
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banku. Ponadto, korzystanie ze swobody umów może podlegać ograniczeniom wprowadzanym 

przepisami szczególnymi dla realizacji nadrzędnych celów, takich jak ochrona dóbr konstytucyjnych 

bądź ochrona wolności słabszej strony. Przykładem są obowiązujące obecnie regulacje COVID-owe 

związane z ochroną zdrowia i życia oraz podmiotów szczególnie narażonych na szkodę w wyniku 

wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, które omówione zostaną w dalszej części artykułu. 

Zasada swobody umów a zasady współżycia społecznego 

Zasady współżycia to otwarty i niedookreślony katalog zasad, w związku z tym ograniczenia z nich 

wypływające są bardziej elastyczne niż w przypadku wyraźnych nakazów bądź zakazów ustawowych. 

Powinniśmy je rozumieć przede wszystkim jako reguły moralne bądź obyczajowe, powszechnie 

uznane w naszym społeczeństwie. Poszanowanie tej zasady wiąże się więc z takimi aspektami jak 

równość stron (w zakresie ich praw, obowiązków czy wysokości świadczeń), obiektywnie pojmowane 

dobra wiara, uczciwość, rzetelność, lojalność czy sprawiedliwość. Jednocześnie zasada ta wyznacza 

pewne minimum, które nie może zostać przekroczone. Nie nakłada więc na strony obowiązku 

wyraźnego włączenia do umowy postanowień o charakterze postulatów dotyczących wyznawanych 

wartości. Istotne jest jednak, że zasady tej przestrzegać musimy zarówno w obrocie profesjonalnym, 

a więc w przypadku umów zawieranych z podmiotami, które zawodowo trudnią się działalnością 

gospodarczą, jak i nieprofesjonalnym, naturalnie przy uwzględnieniu specyfiki obu tych kategorii. 

W kontekście zasady równości musimy mieć na uwadze, że sam fakt, że świadczenia są wobec siebie 

dysproporcjonalne nie przesądza jeszcze o przekroczeniu granicy swobody umów. Niedopuszczalna 

jest już jednak sytuacja, w której jedna ze stron nie miała warunków do zachowaniu autonomii woli 

przy zawieraniu umowy, w wyniku czego jej interesy nie zostały uszanowane w sposób obiektywnie 

sprawiedliwy. Przykładem takiej sytuacji jest zastrzeżenie rażąco wysokiej kary umownej na skutek 

wykorzystania przez kontrahenta przy negocjacji umowy swojej silniejszej pozycji gospodarczej i w 

ten sposób znaczne pokrzywdzenie strony słabszej. 

Zasada swobody umów a natura stosunku prawnego 

Natura stosunku prawnego odnosi się do najistotniejszych cech właściwych dla modelu tego stosunku. 

Odnosi się to zarówno do umów nazwanych, a więc wyraźnie uregulowanych w ustawie, jak i umów 

nienazwanych, wykształconych w praktyce zgodnie z zasadą swobody umów. O naturze stosunku 

prawnego możemy mówić również w szerszym zakresie, jako o ogólnych właściwościach każdego 

możliwego stosunku zobowiązaniowego powstałego na podstawie umowy. 

Po pierwsze, umowa powinna więc zawierać co najmniej minimalną treść właściwą dla danej kategorii 

czynności prawnej. Przykładowo, przy umowach nienazwanych, niedopuszczalne byłoby 

skuteczne zawarcie umowy, w której w ogóle nie da się wyróżnić praw i obowiązków stron. Z kolei 

w przypadku umów nazwanych konieczne jest zawarcie w umowie co najmniej elementów 

koniecznych wskazanych w przepisach. Na przykładzie art. 535 Kodeksu cywilnego 

dotyczącego umowy sprzedaży, elementami koniecznymi byłyby postanowienie o przeniesienie 

własności rzeczy oraz wydaniu jej przez sprzedającego, a także postanowienie o wydaniu rzeczy i 

zapłacie ceny przez kupującego. 

https://www.umownik.pl/zawarcie-umowy-przez-internet-bez-podpisu-kiedy-jest-wazna/
https://www.umownik.pl/czym-jest-umowa-sprzedazy/
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Po drugie, postanowienia umowy nie mogą kłócić się naturą danego stosunku prawnego. Oznacza to 

między innymi, że gdy mamy do czynienia z umowa starannego działania, nie możemy zastrzec w 

niej, że wykonanie zobowiązania będzie polegać na osiągnięciu konkretnego celu. Przykładowo, w 

umowie o świadczenie usług medycznych nie możemy zawrzeć bezwzględnej obietnicy wyleczenia 

pacjenta. Innym przykładem jest zastrzeżenie w umowie gospodarczej, a więc umowie z założenia 

pozwalającej każdej ze stron na realizowanie swoich interesów, że jednej ze stron przysługiwać będzie 

wyłączne prawo do dowolnej zmiany warunków umowy. 

 

Zasada swobody umów a konsekwencje jej nieprzestrzegania 

Przekroczenie wskazanych wcześniej granic swobody umów najczęściej automatycznie skutkuje 

uruchomieniem sankcji nieważności bezwzględnej z art. 58 Kodeksu cywilnego. Umowa naruszająca 

wskazane wyżej zasady i ograniczenia będzie więc nieważna w całości lub części, w zależności od 

wagi danego postanowienia umownego dla samego zawarcia umowy, bez możliwości jej uzdrowienia. 

Więcej na temat wskazanej sankcji nieważności przeczytać można w naszym poprzednim 

artykule: Kiedy umowa jest nieważna. 

W szczególnych przypadkach wskazanych w ustawie, skutek nieważności zastąpiony jest innym, jak 

np. zastąpienie nieważnych postanowień umowy przez treść zgodną z przepisami bądź 

bezskuteczność. Tak też na podstawie art. 558 § 2 Kodeksu cywilnego dotyczącego umowy sprzedaży 

skutek bezskuteczności występuje w przypadku prób ograniczenia odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę przed kupującym. 

 

Zasada swobody umów a COVID-19 

Jak zasygnalizowano wcześniej, wybuch epidemii COVID-19 doprowadził do uchwalenie szeregu 

ustaw i rozporządzeń, które jedynie w sposób przejściowy wpływać mogą na zasadę swobody umów, 

a dokładniej przez okres obowiązywania stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego. Przykładem 

jest art. 8a ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

który upoważnia ministra właściwego do spraw gospodarki do ustalenia cen maksymalnych oraz 

maksymalnych marż hurtowych i detalicznych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne 

znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi, ograniczając tym samym swobodę stron do 

kształtowania tych postanowień umownych. W art. 15ze ustawy przewidziano również nakazy 

związane z prowadzeniem działalności w większych obiektach handlowych, jak wygaśnięcie 

wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu oraz obowiązek przedłużenia obowiązywania umowy, 

ograniczając tym samym możliwość zmiany bądź zakończenia stosunku prawnego przez strony. 

 

 

 

https://www.umownik.pl/kiedy-umowa-jest-niewazna/
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Swoboda umów i jej granice 

Pojęcie 

Swoboda umów to zarówno możliwość kształtowania treści umowy jak i swoboda jej zawarcia, która 

obejmuje zarówno nieskrępowaną możliwość wyboru kontrahenta jak i podjęcia decyzji o zawarciu 

lub nie zawarciu danej umowy. Przepis z art. 3531 k.c. obejmuje jedynie swobodę umów sensu stricte 

dotyczącą kształtowania jej treści. Art. 3531 k.c. brzmi: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć 

stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości 

(naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.” Zarówno z treści jak i usytuowania 

przepisu w ustawie wynika, że dotyczy on jedynie stosunków zobowiązaniowych. Wyłączone jest 

więc jego stosowanie do stosunków z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego oraz do 

jednostronnych czynności prawnych gdyż przepis posługuje się sformułowaniem „strony zawierające 

umowę…”. Może on znaleźć również wyjątkowo zastosowanie w kształtowaniu wewnętrznego 

stosunku prawnego między współwłaścicielami rzeczy. 

Na treść umowy składają się zarówno postanowienia wynikające z umowy, ustawy jak i zasad 

współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów (wynika to z art. 56 k.c.). Swoboda umów przejawia 

się w tym, że strony mogą zdecydować czy zawrzeć umowę regulowaną w k.c. jako umowa 

nazwana(np. umowę najmu, sprzedaży, użyczenia), czy do danego typu umowy dodać postanowienia 

modyfikujące ją zgodnie z wolą stron, czy wyłączyć stosowanie poszczególnych przepisów 

dotyczących danej umowy, wreszcie mogą stworzyć umowę mieszaną- swoistą „hybrydę” dwóch lub 

więcej typów umów. Najbardziej radykalnym posunięciem jest jednak całkowite odejście od regulacji 

kodeksowych i stworzenie umowy nienazwanej, treściowo ukształtowanej zgodnie z uznaniem stron, 

stosownie do ich potrzeb. W doktrynie przyjmuje się również, że jeżeli stosunek zobowiązaniowy 

wynika z innego zdarzenia niż umowa (np. czyn niedozwolony) strony również mogą odejść od 

pierwotnej treści zobowiązania zawierając co do tego stosowną umowę. Do umów nienazwanych, 

mieszanych i innych zmodyfikowanych przez strony można zastosować przepisy ustawy w drodze 

analogii. 

Ograniczenia 

Swoboda kształtowania treści umów nie jest pozbawiona granic. Treść lub cel umowy nie mogą 

sprzeciwiać się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Przy 

badaniu czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z naruszeniem przepisu z art. 3531 k.c. 

należy brać pod uwagę zarówno treść jak i cel umowy. 

Przez treść należy rozumieć regulacje odnoszące się zarówno do uprawnień jak i do obowiązków stron. 

Celem zaś jest zamierzony pozytywny skutek. Co do celu stosunku prawnego wypowiedział się SN w 

wyroku z 26 marca 2002 r., III CKN 801/00 (OSNC 2003, nr 2, poz. 41): „Cel ten, zdaniem części 

doktryny, nie musi przy tym wynikać z treści zawieranej umowy. Należy zauważyć, że niezbędne jest 

jednak, aby niedozwolony cel umowy można było wywieść z treści zawartej umowy (,,odnaleźć” w 

jej treści). Cel umowy nie musi natomiast być celem wspólnym dla obu stron, wystarczy, że do jego 

osiągnięcia dąży jedna ze stron umowy, a druga jest tego świadoma lub – biorąc pod uwagę 
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okoliczności zawarcia umowy oraz jej treść – powinna być świadoma.” 

Granice swobody umów określone w ustawie- stosunkowo najłatwiej określić granice swobody umów 

wynikające z treści ustawy. Należy jednak przy tym odejść od literalnej definicji ustawy jako aktu 

generalnego i abstrakcyjnego uchwalonego w szczególnej procedurze przez parlament. Z charakteru 

tego przepisu wynika, że przez ustawę należy rozumieć każdy akt prawny powszechnie obowiązujący 

czyli określony w art. 87 Konstytucji. Będą to akty zarówno z zakresu prawa cywilnego jak i innych 

gałęzi prawa. Wyinterpretowane z ich przepisów normy muszą mieć charakter imperatywny czyli w 

określonym przypadku należy je zastosować, lub semiimperatywny (strony mogą modyfikować 

stosunek umowny tylko na korzyść strony słabszej). 

Granice swobody umów określone przez właściwość (naturę) stosunku- jest to nowe ograniczenie, 

nieznane przedwojennemu prawu zobowiązań. Doktryna nie wypracowała jeszcze jednolitych 

poglądów na ten temat. Ograniczenie to wymaga respektowania przez strony ogólnych właściwości 

stosunku zobowiązaniowego. Potwierdza to uchwała SN z 22 maja 1991 r., III CZP 15/91, OSNCP 

1992, nr1, poz.1): „natura umowy gospodarczej i generowanego przez nią stosunku sprowadza się do 

tego, że wyraża ona i pozwala realizować interes każdej ze stron, ponieważ zaś interesy te bywają 

przeciwstawne, istotę umowy stanowi uzgodnienie woli stron. Zgoda stron jest oczywistym 

wymogiem tak przy zawarciu umowy, jak przy zmianach jej treści, stąd też nawet przy najdalej 

idących ułatwieniach w realizacji inicjatywy zmian pozostawiona jest drugiej stronie możliwość 

odmowy zgody na zmiany. Za sprzeczne z naturą należy uznać pozostawienie w ręku jednej tylko 

strony możliwości dowolnej zmiany jej warunków” 

Za prof. Z. Radwańskim i prof. A. Olejniczak można wskazać ograniczenie ze względu na swoiste 

właściwości pewnych postaci stosunków zobowiązaniowych (np. zobowiązań ciągłych, zobowiązać 

starannego działania itd.). 

W literaturze wskazuje się również niekiedy na naruszenie określonych typów stosunków 

zobowiązaniowych lecz byłoby to tożsame z ograniczeniami ustawowymi czyli normami 

semiimperatywnymi i imperatywnymi. Autorzy publikacji naukowych powołują się na liczne 

przykłady granic określonych przez naturę stosunku. Poza przykładem wskazanym powyżej w 

uchwale SN można powołać się na przykład, że stosunki zobowiązaniowe regulują tylko prawa i 

obowiązki stron, wyjście poza to ograniczenie będzie naruszeniem natury stosunku, próba utworzenia 

ze zobowiązania konsensualnego zobowiązania realnego, mimo, że ustawa tego nie przewiduje itp. 

Granice swobody umów określone przez zasady współżycia społecznego- klauzula generalna zasad 

współżycia społecznego oznacza w tym przypadku niemożność ustalania w umowie postanowień 

niemoralnych. Ustawodawca wychodzi z założenia, że stosunki społeczne i gospodarcze mogą się 

zmieniać szybciej niż jest on w stanie regulować dane aspekty przepisami prawnymi, w tym celu 

niezmiernie pomocna jest ta klauzula generalna obejmująca postanowienia umowne, które są 

sprzeczne z dobrą wiarą, łamią zasady sumienności i rzetelności kupieckiej itp. 

Zawierając wszelkiego rodzaju umowy należy przystosować ich treść w zależności od tego, czy 

umowa zawarta jest pomiędzy przedsiębiorcami czy też pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. 
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Czy obowiązuje taka sama zasada swobody umów? Jakie są niedozwolone postanowienia umowne 

według Kodeksu Cywilnego? 

Należy mieć świadomość, że przepisy chronią konsumentów w sposób szczególny jako „słabszych” 

uczestników rynku. Tymczasem podmioty posiadające status przedsiębiorcy zobowiązane są do 

tzw. podwyższonej staranności wynikającej z zarobkowego, profesjonalnego prowadzenia 

działalności gospodarczej i tym samym zobowiązane są do stosowania bardziej rygorystycznych 

przepisów niż np. osoba prywatna sprzedająca towar będący jej własnością. 

Definicja przedsiębiorcy określona jest w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 646). 

Zgodnie z art. 4 tej ustawy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – 

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także 

wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Definicja konsumenta zawarta jest natomiast w art. 221 Kodeksu cywilnego. Za konsumenta uważa 

się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej 

działalnością gospodarczą lub zawodową. 

W jaki sposób zawrzeć umowę? 

Sposoby zawierania umów zostały uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Wyróżniane są 

cztery sposoby zawarcia umowy: oferta, negocjacje, aukcja i przetarg. 

Sposoby zawierania umów 

Na wstępie należy wskazać, że sposoby zawierania umów zostały uregulowane w ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks 

cywilny”). Kodeks cywilny przewiduje cztery sposoby zawierania umów, którymi 

są oferta, negocjacje, aukcja i przetarg. 

Oferta 

Pierwszym, przedstawionym w niniejszej publikacji sposobem zawierania umów, jest oferta, która 

polega na złożeniu oświadczenia woli zawarcia umowy (oferty) przez jedną stronę i przyjęciu go przez 

drugą. Ważne jest, że oświadczenie woli stanowi ofertę tylko, jeśli zawiera istotne postanowienia 

umowy, która ma zostać zawarta. W praktyce oznacza to, że osoba zainteresowana zawarciem umowy 

w tym trybie, musi przedstawić swoją ofertę w sposób stanowczy, podając przy tym niezbędne 

elementy treści samej umowy, której oferta ta dotyczy (przykładowo: wskazanie przedmiotu umowy, 

ceny itp.). Jeśli oferta nie zawiera takich elementów uznaje się ją jedynie za zaproszenie. 

Zobacz: Jak zawrzeć umowę w trybie oferty? 

Moment związania ofertą 

Moment, w którym następuje związanie oferenta (składającego ofertę) ofertą określany jest zależnie 

od adresata oferty. Jeśli oferta składana jest oznaczonemu adresatowi, wiąże od chwili udostępnienia 

https://mojafirma.infor.pl/tematy/oferta/
https://mojafirma.infor.pl/tematy/negocjacje/
https://mojafirma.infor.pl/umowy-w-firmie/abc-umow/272004,Jak-zawrzec-umowe-w-trybie-oferty-oferta-zlozona-w-postaci-elektronicznej.html
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jej temu adresatowi w sposób, który umożliwił mu zapoznanie się z treścią oferty. Natomiast, oferta 

skierowana do nieoznaczonego grona adresatów, wiąże oferenta od chwili gdy, już konkretny adresat, 

potwierdzi niezwłocznie jej otrzymanie. Ważne przy tym jest, że sama informacja o otrzymaniu oferty 

nie jest jednoznaczna z jej przyjęciem.  

Nieodwołalność oferty 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, skutecznie złożona oferta jest nieodwołalna, co oznacza, 

że oferent po złożeniu oferty nie może już zmienić zdania, i to od adresata oferty zależy, czy do 

zawarcia umowy dojdzie, czy nie. Wyjątek od tej zasady został przewidziany w obrocie pomiędzy 

przedsiębiorcami. Mianowicie w stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana 

przed zawarciem umowy, jeżeli oświadczenie o odwołaniu zostało złożone drugiej stronie przed 

wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty. Jednakże nawet takiej oferty nie można 

odwołać, jeżeli wynika to z jej treści lub określono w niej termin przyjęcia 

Termin związania ofertą 

Kolejną kwestią wymagającą omówienia, jest termin, w którym oferta przestaje wiązać oferenta. Co 

do zasady oferent może w swojej ofercie dowolnie określić termin, w ciągu którego będzie oczekiwał 

odpowiedzi od adresata oferty co do jej przyjęcia i w tym czasie jest on związany ofertą. Jeśli zaś 

oferent takiego terminu nie określi, wówczas oferta która została przedstawiona drugiej stronie 

osobiście lub przy użyciu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przestaje wiązać 

oferenta jeżeli adresat nie przyjął jej niezwłocznie. Oferta złożona w inny sposób przestaje wiązać z 

upływem czasu, w którym oferent mógł w zwykłym toku czynności otrzymać od adresata oferty 

odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia. 

Przyjęcie oferty 

Przyjęcie oferty przez jej adresata następuje poprzez złożenie oświadczenia woli o przyjęciu oferty 

(najczęściej poprzez przesłanie potwierdzenia przyjęcia oferty). Przyjęcie oferty może nastąpić także 

w sposób dorozumiany m.in. poprzez milczenie bądź przystąpienie do wykonania umowy, które są 

często spotykane w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami. Warto przy tym wskazać, że adresat 

przyjmując ofertę, akceptuje wszystkie warunki umowy zawarte w treści tej oferty. Przyjęcie oferty 

przez adresata z zastrzeżeniem zmian, stanowi nową ofertę. Jednakże w obrocie między 

przedsiębiorcami, dopuszczalne jest przyjęcie oferty z zastrzeżeniem zmian, które nie powodują 

istotnej zmiany jej treści - skutkuje to zawarciem umowy ze wskazanymi zastrzeżeniami. 

Miejsce zawarcia umowy 

Miejscem zawarcia umowy w trybie ofertowym, zgodnie z Kodeksem cywilnym,  jest miejsce 

otrzymania oświadczenia o przyjęciu oferty przez jej adresata. Chwila otrzymania takiego 

oświadczenia jest jednocześnie momentem zawarcia umowy. 

Podsumowanie 

Podsumowując, zawarcie umowy poprzez złożenie oferty i jej przyjęcie jest powszechnie stosowanym 

sposobem zawarcia umowy. W trybie tym strony w zasadzie nie negocjują warunków umowy, a do 

https://www.infor.pl/akty-ujednolicone/
https://www.infor.pl/akty-ujednolicone/
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zawarcia umowy dochodzi poprzez złożenie oferty przez jedną stroną i jej przyjęcie przez drugą. 

Pozostałe przewidziane w Kodeksie cywilnym sposoby zawarcia umowy, takie jak negocjacje, aukcja 

oraz przetarg, przedstawione zostaną w naszej kolejnej publikacji. 
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