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DARIA KSOKOWSKA

W myśl art. 395 kodeksu cywilnego
w umowie można zastrzec, że w cią-
gu oznaczonego terminu jednej al-
bo obu stronom będzie przysługi-
wać prawo odstąpienia od umowy.

Umowne prawo odstąpienia na-
leży odróżnić od ustawowego pra-
wa odstąpienia. To drugie przysłu-
guje stronom w szczególnych przy-
padkach, wprost na podstawie
przepisów, niezależnie od postano-
wień umowy.

W jaki sposób je zastrzec
Umowne prawo odstąpienia jest
kolejnym (obok już omawianego
zadatku, kary umownej) dodatko-

wym zastrzeżeniem umownym.
Prawo odstąpienia może być za-

strzeżone zarówno na rzecz jednej,
jak i obu stron umowy. Może być
wprowadzone albo w momencie
zawierania umowy, albo ewentual-
nie później, jako zmiana umowy.

Po to, żeby skutecznie zastrzec
prawo odstąpienia od umowy, trze-
ba koniecznie wskazać w niej:
> termin, w  którym będzie możliwe
skorzystanie z prawa odstąpienia,
oraz
> czy prawo to przysługuje obydwu
stronom umowy, czy tylko jednej z
nich, a jeśli tak, to której.

PRZYKŁAD
Kupującemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy sprzeda-

ży w terminie 2 miesięcy od dnia
jej zawarcia.

Celem takiego zastrzeżenia jest
umożliwienie wycofania się z kon-
traktu z powodu, którego nie trze-
ba ujawniać i którego zaistnienia
nie trzeba uzasadniać i udowad-
niać drugiej stronie.

Przedsiębiorca, na rzecz którego
zostało zastrzeżone takie bezwarun-
kowe prawo, może odstąpić od umo-
wy w zasadzie zawsze, gdy przesta-
je być ona dla niego korzystna (np.
ze względu na kłopoty finansowe
czy zmianę sytuacji rynkowej).

Żeby ograniczyć stan niepewno-
ści, jaki wprowadza zastrzeżenie pra-
wa do odstąpienia, przepisy wyma-
gają, aby strony określiły w umowie
termin, w którym można odstąpić od
umowy. 

Termin może być określany roz-
maicie. Nie musi to być konkretna
data. Może to być określone zdarze-
nie, które na pewno nastąpi.

Umowy
handlowe
w praktyce

Kontynuujemy cykl artykułów, w których udzielamy praktycznych rad, w jaki sposób zawierać rozmaite umowy handlowe. Dziś piszemy
o prawie odstąpienia od umowy. Autorami publikacji są eksperci z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Oni również odpowiedzą na państwa
pytania związane z publikacjami. Zachęcamy do lektury i zadawania pytań.
W KOLEJNYM ODCINKU NAPISZEMY O PRZEWŁASZCZENIU NA ZABEZPIECZENIE.
Pisaliśmy już o umowach: > cesji wierzytelności (DF z 6 grudnia ub.r.), > poręczenia (DF z 13 grudnia ub.r.), > zastawu (DF z 20 grudnia ub.r.),
> agencji (DF z 27 grudnia ub.r.), > licencji (DF z 3 stycznia br.), > najmu (DF z 10 stycznia br.), > dzierżawy (DF z 17 stycznia br.), > zlecenia (DF
z 24 stycznia br.), > o dzieło (DF z 31 stycznia br.), > zlecenia i o dzieło – porównanie (DF z 7 lutego br.), > komisu (DF z 14 lutego br.), > leasingu
(DF z 21 lutego br.) oraz > o odsetkach w umowie (DF z 28 lutego br.), > zadatku (DF z 7 marca br.), > karach umownych (DF z 14 marca br.). 

Jak zagwarantować sobie 
prawo odstąpienia od umowy
Jeżeli przedsiębiorca przewiduje, że w przyszłości realizacja
umowy może nie zaspokajać w pełni jego interesów, to już
w chwili podpisywania tej umowy powinien pomyśleć o
zastrzeżeniu w niej dla siebie prawa odstąpienia od umowy

Kiedy nie można
Nie we wszystkich rodzajach
umów można zastrzec prawo od-
stąpienia od umowy.

PRZYKŁAD
Takiego zastrzeżenia nie można
zawrzeć w umowie przenoszącej
własność nieruchomości (zgod-
nie z art. 157 kodeksu cywilnego
własność nieruchomości nie mo-
że być przeniesiona pod warun-
kiem ani z zastrzeżeniem termi-
nu).

W jaki sposób
Prawo do odstąpienia wykonuje
się przez złożenie stosownego
oświadczenia drugiej stronie. Jeże-
li umowa została zawarta w formie
pisemnej albo w innej formie
szczególnej (akt notarialny, z pod-
pisami notarialnie poświadczony-
mi, z datą pewną) to odstąpienie
od niej powinno być stwierdzone
pismem.

Warszawa, 20.02.2006 r.

Jan Nowakowski
ul. Poleczki 13
00-234 Warszawa

Białe Kruki sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 10
01-245 Warszawa

OŚWIADCZENIE
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży pierwszego wydania książki „Lu-
dzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, zawartej w Warszawie w dniu
12.02.2006 r.
Jednocześnie, zgodnie z § 4 umowy, tytułem odstępnego wpłacam na wska-
zane w umowie konto kwotę 500 zł.

Jan Nowakowski

Gdy jedna strona odstąpi od umo-
wy (zgodnie z przysługującym jej
prawem), to umowa jest uważana
za niezawartą (art. 395 § 2 kodeksu
cywilnego).

To w znaczący sposób odróżnia
odstąpienie od umowy od innego
sposobu jednostronnego rozwią-
zania umowy – od wypowiedze-
nia.

Odstąpienie niweczy niejako
wszystkie konsekwencje zawarcia
umowy. Przywraca stan prawny
sprzed jej zawarcia. Natomiast wy-
powiedzenie wywołuje jedynie
skutki na przyszłość od dnia, gdy
zostało złożone.

Co z wykonanymi 
świadczeniami
Skoro odstąpienie prowadzi do
rozwiązania umowy „z mocą
wsteczną”, to w sytuacji gdy umowa
została już chociażby częściowo
wykonana, strony powinny zwrócić
w niezmienionym stanie to, co już
świadczyły.

To oznacza, że zastrzegając w
umowie prawo odstąpienia, strony
powinny liczyć się z tym, że być mo-
że będą musiały zwrócić to, co sobie
wzajemnie świadczyły.

W związku z tym powinny z ty-
mi przedmiotami postępować w
należyty sposób.

Za świadczone usługi oraz za
korzystanie z rzeczy należy się dru-
giej stronie odpowiednie wynagro-
dzenie. Co rozumieć przez „odpo-
wiednie wynagrodzenie” i jaka jest
jego wysokość? Otóż warto tu
zwrócić uwagę na postanowienia
umowy, a jeżeli w umowie brak sto-
sownych postanowień, to należy
zwrócić uwagę na ceny rynkowe.
Co istotne, wynagrodzenie za ko-
rzystanie z rzeczy obejmuje także
wartość uzyskanych z niej pożyt-
ków.

Inaczej z usługami ciągłymi
W doktrynie (nauce prawa) zwraca
się uwagę na to, że skutki odstąpie-
nia od umowy są inne, gdy zobo-
wiązania miały charakter ciągły (np.
usługi ochrony obiektu, sprzątania).

W takim wypadku nałożenie na
strony obowiązku zwrócenia
wszystkiego, co sobie uprzednio
świadczyły, nie jest uzasadnione
ani prawnie, ani praktycznie. Nie-
jednokrotnie na skutek realizacji
umowy powstaje sytuacja w rze-
czywistości nieodwracalna. Co w
związku z tym?

Pogląd komentatorów jest tu
ugruntowany.

Odstąpienie od umowy wzajem-
nej stwarzającej zobowiązania o
charakterze ciągłym powoduje wy-
gaśnięcie stosunku zobowiązanio-

wego jedynie ze skutkiem na przy-
szłość. Skutek jest zatem taki, jak
wypowiedzenie umowy.

Nie można cofnąć
Oświadczenia o odstąpieniu od
umowy w zasadzie nie można cof-
nąć ani odwołać, chyba że za zgodą
drugiej strony. Dlatego decyzji o
odstąpieniu od umowy nie należy
podejmować pochopnie.

Odstępne
Zgodnie z art. 396 kodeksu cywil-
nego, jeżeli zostało zastrzeżone, że
jednej lub obu stronom wolno od
umowy odstąpić za zapłatą ozna-
czonej sumy (odstępne), to oświad-
czenie o odstąpieniu jest skuteczne
tylko wtedy, gdy zostało złożone
jednocześnie z zapłatą odstępnego.

Odstępne jest zatem uzgodnio-
ną z góry przez strony kwotą pie-
niężną, od zapłaty której uzależnia-
ją one możliwość odstąpienia od
umowy.

W takiej sytuacji oświadczenie o
odstąpieniu jest skuteczne tylko
wtedy, gdy zostanie złożone jedno-
cześnie z zapłatą odstępnego.

PRZYKŁAD
Kupującemu przysługuje prawo
do odstąpienia od umowy sprze-
daży w terminie 2 miesięcy od
dnia jej zawarcia. Kupujący mo-

że wykonać prawo odstąpienia
za zapłatą 10 tys. zł na rzecz
sprzedającego.

Celem odstępnego jest pokrycie
i zrekompensowanie drugiej stro-
nie strat, jakie poniosła ona w
związku z zawarciem i trwaniem w
umowie, która następnie została
rozwiązana z mocą wsteczną. Jest
to więc swoiste odszkodowanie za
to, że umowa okazała się niesku-
teczna. Jednak odstępne wzmac-

nia więź umowną, bo zmusza
uprawnionego do liczenia się z wy-
datkiem, „wykupieniem się z umo-
wy” (Cz. Żuławska, „Komentarz do
kodeksu cywilnego. Księga trzecia.
Zobowiązania”).

Odstępne może być zastrzeżo-
ne, podobnie jak umowne prawo
odstąpienia, przy każdej umowie, z
wyjątkiem umowy przenoszącej
własność nieruchomości.

Autorka jest aplikantem radcowskim 
w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

>Jakie są tego skutki

PRZYKŁAD
Strony zawarły umowę sprzeda-
ży samochodu w formie aktu no-
tarialnego. Oświadczenie o od-
stąpieniu od umowy powinno
być złożone na piśmie.

Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy wywoła skutek z chwilą, gdy
dojdzie do drugiej strony w taki spo-
sób, że mogła ona zapoznać się z je-
go treścią (art. 61 kodeksu cywilne-
go). Oświadczenie o odstąpieniu po-
winno dotrzeć do drugiej strony naj-
później w dniu upływu terminu do
odstąpienia wskazanego w umowie.

Ma charakter uboczny
Umowne prawo odstąpienia, jak
również odstępne mają charakter
uboczny, akcesoryjny. Nie stanowią
samodzielnego zobowiązania. To
oznacza, że jeżeli na przykład umo-
wa jest nieważna, to dotyczy to także
prawa odstąpienia (orzeczenie SN z
14 marca 1973 r., sygn. III CRN 33/73).
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CZYTELNICY PYTAJĄ, dF ODPOWIADA

Umowy można podważać
>ARBITRZY O UMOWACH
Można dostarczyć szybciej 
Jeśli specyfikacja nie wymaga dostawy w określonym dniu, to
przedsiębiorca może zaproponować w ofercie, że dostarczy towar
wcześniej, niż wymagał tego zamawiający – uznali arbitrzy w wyroku z
28 lutego 2006 r. (UZP/ZO/0-523/06).

W przetargu na dostawę samochodów zamawiający pierwotnie
wymagał, aby wykonawcy dołączyli do oferty oświadczenie, że
dostarczą pojazdy nie później niż w ciągu 45 dni od dnia podpisania
umowy. Później jednak postanowił zmodyfikować specyfikację
istotnych warunków zamówienia i wydłużył czas jego realizacji do 60
dni.

Tymczasem przedsiębiorca, którego ofertę ostatecznie uznano za
najkorzystniejszą, nie uwzględnił tej zmiany. Z oświadczenia
załączonego do oferty wynikało, że dostarczy samochody „w okresie nie
dłuższym niż 45 dni od daty podpisania umowy”. Konkurencyjna firma
uznała, że w ten sposób naruszył on wymagania specyfikacji i jego
oferta powinna zostać odrzucona.

Arbitrzy, do których trafiła ta sprawa, nie podzielili tej argumentacji.
Zwrócili uwagę, że zamawiający posłużył się sformułowaniem „w
okresie nie dłuższym niż...”. A to  ich zdaniem  oznacza, że wykonawcy
mogli zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia. 

Uzupełnianie brakujących dokumentów
Zamawiający nie może wezwać wykonawców do uzupełnienia
brakujących dokumentów, jeśli choć jedna oferta jest ważna – wynika z
postanowienia z 28 lutego 2006 r. (UZP/ZO/0-531/06).

W przetargu na dostawę liczników energii jeden z wykonawców złożył
protest, w którym domagał się odrzucenia oferty konkurencyjnej firmy.
Jednocześnie wiedząc, że podobnie jak kilku innych wykonawców nie
złożył wszystkich wymaganych dokumentów, domagał się w tym
proteście, aby zamawiający wezwał do ich uzupełnienia.

Zamawiający uwzględnił ten protest i poinformował, że wezwie
wykonawców do uzupełnienia braków formalnych. Arbitrzy uznali, że
nie mógł tego uczynić, bo w postępowaniu wciąż pozostawała jedna
ważna oferta. Natomiast art. 26 ust. 3 prawa zamówień publicznych
nakazuje wzywać oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów
tylko wtedy, gdy postępowaniu grozi unieważnienie.

Badając dokumenty przetargowe, arbitrzy spostrzegli, że nie było to
jedyne naruszenie zamawiającego. Wbrew jego twierdzeniom wezwał
on do uzupełnienia dokumentów jedną, a nie wszystkie firmy, które
złożyły niekompletne oferty. Firma ta wygrała przetarg.

Arbitrzy nie mieli wątpliwości, że w ten sposób zamawiający złamał
jedną z naczelnych zasad udzielania zamówień, nakazującą  równe
traktowanie wszystkich uczestników postępowania. Przetarg został
unieważniony.

Nie trzeba podawać wieku pracowników
Zamawiający nie ma prawa żądać, aby wykonawcy podali wiek
pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia – głosi
postanowienie z 28 lutego 2005 r. (UZP/ZO/0-535/06).

Zamawiający zażądał w specyfikacji, aby wykonawcy dołączyli do oferty
wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie. Dokument ten miał
wskazywać imiona i nazwiska tych osób, kwalifikacje, a także wiek. 

Ten ostatni element wzbudził zastrzeżenia arbitrów. Zwrócili oni
uwagę, że zamawiający ma prawo żądać jedynie dokumentów
wymienionych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (DzU z 2004 r. nr 71, poz. 645). Wskazuje ono na wykaz
osób, które będą realizowały zadanie wraz z podaniem kwalifikacji
niezbędnych do wykonania zamówienia. Nie ma w nim natomiast
mowy o wieku. 

Zamawiający nie przekonał składu orzekającego, że wiek osób, które
będą wykonywać zamówienie, może decydować o ocenie spełniania
warunków udziału w przetargu. Zarówno z tego, jak i dodatkowych
powodów przetarg został ostatecznie unieważniony.

Ograniczenie konkurencji
Zamawiający nie może wymagać, aby sprzedawca towaru zyskał
autoryzację jego producenta – orzekli arbitrzy w postanowieniu
z 2 marca 2006 r. (sygn. UZP/ZO/0-555/06).

Zamawiający żądał, aby dostawcy zamawianego przez niego towaru
dołączyli do oferty autoryzację uprawniającą do jego dystrybucji. Jeden
z przedsiębiorców uznał, że warunek ten ogranicza krąg dostawców
tylko do firm będących autoryzowanymi przedstawicielami
producentów. Zwrócił uwagę, że dwaj jedyni na krajowym rynku
producenci wystawiają autoryzację wyłącznie własnym spółkom
zależnym. Tylko one mogłyby więc wziąć udział w przetargu.

Arbitrzy zgodzili się z tymi zarzutami. Ich zdaniem postawiony
warunek bezprawnie ogranicza krąg ewentualnych dostawców. Tym
bardziej że zamawiający nie udowodnił, aby wymagany przez niego
dokument był niezbędny w tym przetargu. Brak autoryzacji nie
oznacza, że towar dostarczany przez innych dostawców nie spełnia
wymagań.

—wik

wiele listów i telefonów od czytelników, którzy skarżą się
na krzywdzące ich postanowienia umowy – to reakcja po naszym
artykule „Czy zamawiający może narzucić warunki umowy” 
(DF z 14 marca)

W przetargu, w którym chcieliśmy
wziąć udział, zamawiający dołączył
do specyfikacji ogólne warunki umo-
wy. Wśród nich znalazło się postano-
wienie: „wykonawca nie będzie rościł
żadnych praw, gdy zamawiający do-
kona zamówienia o wartości mniej-
szej niż określona lub odstąpi odumo-
wy”. Jednocześnie zamawiający prze-
widział wysokie kary umowne. Za-
strzegł również prawo dochodzenia
na zasadach ogólnych odszkodowa-
nia uzupełniającego, przewyższające-
go wysokość zastrzeżonych kar
umownych. Przetarg dotyczy dostaw
olejów silnikowych. Mają one nastę-
pować sukcesywnie, w ciągu 12 lub
24 godzin od żądania zamawiającego.
Handlujemy olejami z zagranicy. Jeśli
sprowadzimy je, a zamawiający
oświadczy, że odstępuje odumowy, to
poniesiemy duże koszty. Czy w tej sy-
tuacji zamawiający ma prawo za-
wrzeć taką klauzulę w umowie? –
pyta czytelnik DF.

Opisana sytuacja to przykład
próby zmuszenia wykonawców
do zawarcia niekorzystnej dla sie-
bie umowy. Tymczasem umowa
o zamówienie publiczne jest zobo-
wiązaniem dwustronnym, a w tej
zamawiający usiłuje zdjąć z siebie
odpowiedzialność związaną z jej
zawarciem. Do tego bowiem pro-
wadzi postanowienie gwarantujące
mu prawo odstąpienia od umowy
bez poniesienia konsekwencji.

Wykonawca powinien złożyć
protest i domagać się równego
traktowania stron. Skoro zamawia-
jący przewiduje, skądinąd słusznie,
kary umowne na wypadek, gdyby
wykonawca odstąpił od umowy, to
analogiczne zapisy powinny doty-
czyć również jego. Czytelnik powi-
nien powołać się przede wszystkim
na art. 5 kodeksu cywilnego, który
zakazuje czynić ze swego prawa
użytku, który jest sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym prze-

znaczeniem tego prawa lub zasa-
dami współżycia społecznego. Co
więcej, art. 58 § 2 k.c. stanowi, że
czynność prawna sprzeczna z zasa-
dami współżycia społecznego jest
nieważna.

Jednocześnie wykonawca może
wykazać, że wskazane postanowie-
nie narusza art. 7 prawa zamówień
publicznych nakazujący zachowa-
nie uczciwej konkurencji i równego
traktowania stron. W uprzywilejo-
wanej sytuacji są bowiem ci przed-
siębiorcy, którzy mają w kraju ma-
gazyny oleju. Firma, która kupuje
ten towar za zagranicą, musi spro-
wadzić go „na zapas”, bo tylko wów-
czas będzie w stanie zagwaranto-
wać dostawę w ciągu 12 godzin, cze-
go wymaga zamawiający. Poniesie
więc koszty, które nie zostaną jej
zwrócone, jeśli zamawiający odstą-
pi od umowy. Natomiast wykonaw-
ca dysponujący olejami na miejscu
tych kosztów nie poniesie.

> Rozwiązanie umowy bez konsekwencji

Za późno zorientowaliśmy się, że po-
stanowienia wzoru umowy są nie-
sprawiedliwe i nie oprotestowaliśmy
specyfikacji istotnych warunków za-
mówienia. Oferta została już wybra-
na. Czy można złożyć skuteczne od-
wołanie na tym etapie, jeśli posta-
nowienia umowy są na tyle niewła-
ściwe, że powinny prowadzić do jej
unieważnienia? – pyta czytelnik.

Trudno odpowiedzieć na to py-
tanie, nie znając brzmienia kwe-
stionowanych postanowień. Jeśli
rzeczywiście prowadzą one do nie-
ważności umowy, jedyne co może
wywalczyć wykonawca na tym eta-
pie (a i to nie zawsze) to unieważ-
nienie przetargu. Oferent powinien
składać protest przeciw postano-

wieniom wzoru umowy w ciągu 7
dni od otrzymania specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
i nie później niż 3 dni przed upły-
wem terminu składania ofert.
Po wyborze najkorzystniejszej
oferty jest już na to za późno.

Jeśli jednak wykonawcy zależy
na unieważnieniu przetargu, to ist-
nieje możliwość doprowadzenia
do tego. Arbitrzy muszą bowiem
„z urzędu” brać pod uwagę okolicz-
ności skutkujące unieważnieniem
postępowania. Problem w tym, że
większość z nich bada je dopiero
narozprawie. Napoprzedzającym ją
posiedzeniu analizowane są jedynie
przesłanki formalne. Jeśli więc pro-
test i następujące po nim odwołanie

dotyczyć będą jedynie zarzutów wo-
bec wzoru umowy, to arbitrzy naj-
prawdopodobniej odrzucą odwoła-
nie, nie badając go merytorycznie.

Wykonawca może jednak posłu-
żyć się pewnym trikiem. Protest iod-
wołanie muszą być wówczas związa-
ne z wyborem najkorzystniejszej
oferty (np. zaniechanie odrzucenia
oferty). Niejako przy okazji oferent
formułuje zarzut dotyczący posta-
nowień wzoru umowy. Jeśli rzeczy-
wiście oznaczają one nieważność
umowy, to arbitrzy powinni je
uwzględnić zurzędu. Przetarg zosta-
je wówczas unieważniony, nawet gdy
główne zarzuty dotyczące wyboru
najkorzystniejszej oferty były chy-
bione.

> Odwołanie po terminie

Arbitrzy uznali, że nasze zarzuty co
do postanowień wzoru umowy są
chybione i oddalili odwołanie. Uwa-
żamy, że nie mieli racji i zastanawia-
my się nad skierowaniem skargi
do sądu. Czy ma to jednak sens, sko-
ro zamówienie dotyczy dostawy
o wartości niższej niż 5 mln euro
i umowa zostanie zawarta przed roz-
poznaniem skargi? – pyta czytelnik.

Jeśli przedsiębiorca jest prze-
konany o swej racji, to powinien wal-
czyć do końca. Niestety, nawet wy-
granie sprawy przed sądem nie za-

wsze jest satysfakcjonujące. Jeśli bo-
wiem umowa została już zawarta,
to nawet gdy sąd uzna, że nastąpiło
naruszenie prawa, niewiele da to
przedsiębiorcy. Nie uzyska już tego
zamówienia. Taki wyrok otwiera mu
jedynie drogę do złożenia pozwu
o stwierdzenie nieważności umo-
wy i domagania się odszkodowania.

W takich sytuacjach polskie sądy
rzadko orzekają odszkodowania
za utracone korzyści. Zazwyczaj
przedsiębiorca może jedynie liczyć
na zwrot kosztów, jakie poniósł

w związku z przygotowaniem oferty. 
Nie oznacza to jednak, że wyko-

nawca ma rezygnować ze składania
skargi. Jeśli jest przekonany, że wy-
gra, to powinien korzystać ze swoich
praw. Koszty procesowe obciążą bo-
wiem przegranego (w tym wypadku
zamawiającego), a prócz satysfakcji
wykonawca zyska atut naprzyszłość.
Jeśli spotka się z podobną sytuacją,
będzie mógł powołać się przed arbi-
trami na wyrok wyższej instancji,
czyli sądu okręgowego.

—Sławomir Wikariak

> Skarga do sądu
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