
Elementy prawa 
 

Temat 8: WYBRANE RODZAJE UMÓW PRAWA CYWILNEGO. 
 
Nauczysz się: 
1. Opisać i wyjaśnić pojęcie umowy w prawie cywilnym. 
2. Wymieniać przykłady rodzaje umów prawa cywilnego. 
3. Scharakteryzować wybraną umowę.   
 
Umowa – (łac. contractus) – w prawie cywilnym umowa to zgodne porozumienie dwóch lub więcej 
stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Na umowę składają się zgodne oświadczenia woli 
zmierzające do zawarcia umowy danego rodzaju (konsens). Umowy są zawsze co najmniej 
dwustronnymi czynnościami prawnymi.   
 
Sposoby zawierania umów: 
 

 złożenie oferty i jej przyjęcie, to złożenie przez oferenta oświadczenia woli drugiej stronie, zwane 
oblatem 

 negocjacje (rokowania), to wzajemne oddziaływanie stron w celu zawarcia umowy; 
 aukcja (przetarg ustny), to zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu prowadzona na żywo; 
 przetarg (pisemny), to sposób wyboru oferty w celu zawarcia umowy. 

 
Obowiązują tutaj zasady: 
 zasada swobody umów: strony zawierające umowę mogą ułożyć swój stosunek prawny według 

swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego (wartościom).   

 zasada pacta sunt servanda: umów należy dotrzymywać. 
 
Formy umowy / wybrane: 
 

 w drodze czynności konkludentnych (czyli są zrozumiałe dla stron umowy, poprzez przystąpienie 
do umowy, np. poprzez podniesienie ręki lub skinienie głową); 

 w formie ustnej; 
 w formie pisemnej; 
 w formie elektronicznej; 
 w formie aktu notarialnego (umowa przenosząca własność nieruchomości). 

 
Rozwiązanie umowy: 
 

 wypowiedzenie umowy, skutek następuje po upływie okresu wypowiedzenia (długość okresu 
wypowiedzenia może wynikać z umowy, ustawy lub zwyczaju);  

 odstąpienie od umowy: w razie jego poczynienia umowę uważa się  za niezawartą (dotyczy 
umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, prawo odstąpienia od umowy w 
terminie 14 dni) 

 zawarcie umowy rozwiązującej (wynika z zasady swobody umów – rozwiązanie umowy 
następuje w momencie zawarcia umowy rozwiązującej lub w terminie określonym przez strony) 

 
Rodzaje umów: 
 

 umowa sprzedaży (odpłatne przeniesienie rzeczy ze sprzedającego na kupującego) 
 umowa o dzieło (zlecający dzieło, przyjmujący zlecenie wykonania dzieła) 
 umowa zlecenie (zleceniobiorca wykonuje czynności prawne dla zleceniodawcy) 
 umowa najmu (wynajmujący oddaje przedmiot najmu do używania najemcy za opłatą, czynsz) 
 umowa użyczenia (bezpłatne używanie umówionej rzeczy, użyczający i biorący) 
 umowa pożyczki (pożyczkodawca oddaje pożyczkobiorcy pieniądze lub inne rzeczy z obowiązkiem 

zwrotu) 



 umowa dzierżawy (udostępnienie innej osobie prawa lub rzeczy, nie przenosi własności) 
 umowa leasingu (prawo do korzystania z rzeczy w zamian za opłaty ratalne) 
 umowa rachunku bankowego (jedna ze stron przechowuje środki pieniężne drugiej stronie) 
 umowa ubezpieczenia (zobowiązanie spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia wypadku) 

 
Umowa adhezyjna – najważniejsze warunki umowy określa jedna ze stron, zwykle ekonomicznie 
silniejsza, występująca w pozycji monopolistycznej; druga strona może jedynie zaakceptować warunki 
i przystąpić do umowy lub zrezygnować z jej zawarcia. Cechą umów adhezyjnych jest ich 
powtarzalność, masowość i jednakowa treść. 
 
Przykłady umów adhezyjnych: kupno produktu w dużym sklepie, bez możliwości targowania się; 
kupno telefonu w sieci i inne. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ćwiczenie nr 3: 
 
Scharakteryzuj wybraną przez siebie umowę z zakresu prawa cywilnego.  
 
Odpowiedź prześlij najpóźniej do dnia 20 listopada 2020 roku.  


