
 
 
 
Umowy gwarancyjnej (art.391 k.c – art.393 k.c. ) w najnowszym orzecznictwie S ądu Najwy ższego. 
Analiza konstrukcyjna i zakres zastosowania w prakt yce 
 
Tezy orzecze ń-Materiał do wykładu z dnia 25  I  2011 . ( opracop wanie M.B ączyk-UMK w Toruniu ) 
 
 
 
 
Prowadzenie mi ędzynarodowych negocjacji handlowych przez uprawnion ych przedstawicieli Rz ądu w 
sprawach zaspokojenia wierzytelno ści polskich przedsi ębiorców (producentów statków morskich) z 
wynikiem negatywnym dla tych przedsi ębiorców, nie przes ądza o bezprawno ści działania negocjuj ących 
przedstawicieli i odpowiedzialno ści Skarbu Pa ństwa na podstawie art. 417 k.c.  
 
wyrok SN z dnia 18 grudnia 2003 r., I CK 10/03 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Niedopuszczalne jest umowne przyst ąpienie do długu podatkowego (obowi ązków podatkowych). 
 
wyrok SN z dnia 24 wrze śnia 2003 r., III CKN 467/01 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
1. Niezbędnym elementem umowy z art. 393 kc jest wskazanie o soby trzeciej, na rzecz której ma zosta ć 
spełnione świadczenie lub wskazanie przesłanek pozwalaj ących tak ą osob ę zindywidualizowa ć. 
2. Nie jest wykluczone posługiwanie si ę przy dokonywaniu wykładni umowy (art. 65 § 2 kc) a neksami 
zawartymi pó źniej ni ż sama umowa. 
 
wyrok SN z dnia 28 listopada 2003 r., IV CK 206/02 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej mo że skierowa ć roszczenia o zapłat ę za leczenie w 1998 r. 
mieszka ńców gminy przeciwko tej gminie, która zawarła z wła ściwym wojewod ą porozumienie o przej ęciu 
zadań z zakresu administracji rz ądowej z dziedziny ochrony zdrowia i zobowi ązała się w nim do rozlicze ń 
finansowych ze wszystkimi zakładami opieki zdrowotn ej województwa świadcz ącymi usługi na rzecz jej 
mieszka ńców (art. 393 § 1 kc). 
 
wyrok SN z dnia 4 wrze śnia 2003 r., IV CKN 477/01 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Z istoty umowy o świadczenie na recz osoby trzeciej wynika, i ż osoba trzecia uzyskuje samodzielne, własne 
uprawnienie do żądania od dłu żnika przyrzekajacego, aby spełnił na jej rzecz przy rzeczone świadczenie. 
 
wyrok SN z dnia 5 lipca 2000 r., I CKN 711/00 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 



1. W post ępowaniu kasacyjnym mo żliwa jest zmiana kwalifikacji o świadcze ń woli (czynno ści prawnych) 
objętych stanem faktycznym sprawy. 
2. Według art. 84 par. 1 zd. 2 k.c. wystarcza, aby zachowanie drugiej strony było współprzyczyn ą błędu. 
3. Potrącenie wierzytelno ści przysługuj ącej wobec pa ństwowej osoby prawnej innej ni ż Skarb Państwa przez 
jej nabywc ę w drodze przelewu  z zobowi ązaniami podatkowymi nabywcy nie mie ściło si ę w hipotezie art. 28 
ustawy o zobowi ązaniach podatkowych (jedn. tekst Dz.U. z 1993 r. nr  108, poz. 486 ze zm.), ani tym samym w 
hipotezie art. 498 k.c. 
 
 
wyrok SN z dnia 12 pa ździernika 2000 r., IV CKN 144/00, Orzecznictwo S ądu Najwy ższego Izba Cywilna, 2001, 
4, 60 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
     W razie odst ąpienia wierzyciela od umowy wzajemnej w zwi ązku z niewykonaniem lub nienale żytym 
wykonaniem zobowi ązania odst ępujący mo że dochodzi ć od dłu żnika naprawienia szkody lub zapłaty kary 
umownej (art. 494 k.c.)  
 
wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r., V CK 105/05 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Kara umowna mo że być zastrze żona w celu zabezpieczenia (wzmocnienia) wykonania świadczenia na rzecz 
osoby trzeciej. 
 
wyrok SN z dnia 8 wrze śnia 2004 r., IV CK 631/03 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
1. Umowa, której przedmiotem jest wpłata przez klie nta na rachunek bankowy adwokata okre ślonej kwoty z 
zastrze żeniem u życia tej kwoty przez adwokata na okre ślony cel uzgodniony przez strony ( tzw. depozyt 
adwokacki ), mo że zawiera ć zastrze żenie wypłaty na rzecz osoby trzeciej ( art. 393 par . 1 k.c. ). W niektórych 
sytuacjach zastrze żenie takie jest nieodzowne  do osi ągnięcia celu zawarcia wspomnianej umowy. 
2. W hipotezie normy wyra żonej w art. 536 par. 1 k.c. mie ści sie mi ędzy innymi powierzenie przez strony 
umowy sprzeda ży oznaczenia ceny osobie trzeciej, maj ącej kierowa ć się określonymi kryteriami 
obiektywnymi. 
3. Na podstawie umowy depozytu nieprawidłowego ( ar t. 845 k.c. ) depozytariusz uzyskuje mo żliwo ść 
dysponowania zdeponowan ą sumą we własnym interesie. 
 
wyrok SN z dnia 9 stycznia 2003 r., I CK 329/02, Or zecznictwo S ądu Najwy ższego Izba Cywilna, 2004, 4, 56 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej stanowi – jak to  wynika z przytoczonego art. 393 § 1 k.c. – 
szczególny rodzaj zobowi ązania, w którym dłu żnik ma spełni ć świadczenie nie wobec wierzyciela, lecz wobec 
osoby nie b ędącej strona tej umowy i nie bior ącej w niej udziału. Z umowy takiej nie wynikaj ą dla osoby 
trzeciej obowi ązki  ani te ż uprawnienia wzgl ędem wierzyciela. Osoba ta ma natomiast odnie ść określoną 
korzy ść majątkow ą wynikaj ącą ze spełnienia przez dłu żnika na jej rzecz świadczenia zastrze żonego w 
umowie. 
 
wyrok SN z dnia 19 lutego 2002 r., IV CKN 786/00 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 



 
 
Gwarancja ubezpieczniowa jest umow ą o charakterze abstrakcyjnym, samodzielnym wobec tz w. 
podstawowego stosunku zobowi ązaniowego.  
 
wyrok SN z dnia 12 kwietnia 2006 r., III CSK 25/06 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Postanowienia układu z dnia 9 wrze śnia 1944 r. pomi ędzy PKWN a Rz ądem Ukrai ńskiej SRR dotycz ącego 
ewakuacji obywateli polskich z terytorium USRR i lu dności ukrai ńskiej z terytorium Polski nie mog ą być 
uznane za bezpo średnie źródło cywilnoprawnego stosunku zobowi ązaniowego umowy o świadczenie na 
rzecz osoby trzeciej (art. 92 k.z., art. 393 k.c.) ani stosunku przyrzeczenia publicznego (art. 104 k. z., art. 919 
k.c.). 
Pozbawienie uprawnionego mo żności realizacji przysługuj ącego mu prawa zaliczenia wynikaj ącego z art. 212 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar ce nieruchomo ściami (jedn. tekst : Dz. U. z 2000 r., Nr 46, 
poz. 543 ze zm.) w nast ępstwie zachowania nosz ącego znamiona czynu niedozwolonego mo że rodzi ć 
odpowiedzialno ść odszkodowawcz ą. 
 
wyrok SN z dnia 19 stycznia 2005 r., IV CK 262/04 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
1. Jeżeli okoliczno ści wr ęczenia dokumentu, który nie ma wszystkich cech weks la, nakazuj ą uznać 
umieszczony na jego odwrocie podpis za zło żony w zamiarze udzielenia por ęczenia wekslowego, to dla 
statusu składaj ącego podpis jako por ęczyciela nie ma znaczenia, czy wzmianka obok tego p odpisu mówi ąca 
o por ęczeniu została napisana przez składaj ącego podpis, czy te ż przez inn ą osob ę, jak te ż to, czy została 
napisana przed, czy po wr ęczeniu dokumentu. 
2. Sfałszowanie podpisu osoby, za któr ą poręczenie zostało udzielone, nie stanowi wady formalne j w 
rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia  1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282). 
 
wyrok SN z dnia 21 wrze śnia 2006 r., I CSK 116/06, Orzecznictwo S ądu Najwy ższego Izba Cywilna, 2007, 5, 76 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Istnienie roszczenia wynikaj ącego z przepisu art. 391 par. 1 k.c. wył ącza roszczenie o zwrot bezpodstawnego 
wzbogacenia (art. 405 k.c.).  
 
wyrok SN z dnia 31 stycznia 2003 r., IV CKN 1716/00  
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
1) Gwarancja ubezpieczeniowa mo że zawierać klauzule wył ączające lub ograniczaj ące odpowiedzialno ść 
gwaranta, zamieszczanie takich klauzul mie ści si ę bowiem w przyznanej stronom swobodzie, w granicach  
okre ślonych w art. 353-1 k.c. W ka żdym wypadku jednak wymaga oceny, z uwzgl ędnieniem reguł 
interpretacyjnych wskazanych w art. 65 k.c., czy na łożone w gwarancji na beneficjenta obowi ązki pozostaj ą w 
związku z istot ą tej gwarancji. 
2) Sprostowanie wyroku nie mo że prowadzi ć do zmiany rozstrzygni ęcia. 
 
wyrok SN z dnia 13 stycznia 2005 r., III CK 155/04 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 



 
Wierzycielowi z umowy na rzecz osoby trzeciej przys ługuje legitymacja procesowa do samodzielnego 
wyst ępowania w procesie. 
 
wyrok SN z dnia 21 czerwca 2002 r., V CKN 1069/00, Orzecznictwo S ądu Najwy ższego Izba Cywilna, 2003, 11, 
149 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
1. Pozwanemu nie przysługuje środek odwoławczy od orzeczenia oddalaj ącego powództwo w stosunku do 
innego pozwanego. 
2. Zarzut zawy żenia kwoty zado śćuczynienia pieni ężnego za doznan ą krzywd ę ( art. 445 par. 1 k.c. ) mo że być 
w post ępowaniu kasacyjnym skuteczny tylko, wtedy gdy zaska rżony wyrok w sposób oczywisty narusza 
zasady ustalania tego zado śćuczynienia. 
3. Rozstrzygni ęcie o kosztach procesu nie mo że być przedmiotem samodzielnego zaskar żenia kasacj ą. 
Jedynie uwzgl ędnienie kasacji mogłoby spowodowa ć - w zależności od tre ści rozstrzygni ęcia - uchylenie lub 
odpowiedni ą zmianę orzeczenia o kosztach procesu zamieszczonego w zas karżonym wyroku.  
 
wyrok SN z dnia 22 marca 2002 r., I CKN 564/00 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Cofni ęcie kasacji powoduje umorzenie post ępowania kasacyjnego stosownie do art. 398-21 w zw. 391 par. 2 
k.p.c. 
 
 
postanowienie SN z dnia 7 wrze śnia 2005 r., IV CK 389/05 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Jeżeli odszkodowanie, ustalone według okre ślonego kryterium szkody i stanowi ące naprawienie tej szkody w 
cało ści, zostało prawomocnie zas ądzone, poszkodowany nie mo że dochodzi ć dalszego odszkodowania, 
ustalonego na podstawie innego kryterium. W razie j ego zasądzenia zachodzi niewa żność post ępowania ze 
względu na prawomocne os ądzenie sprawy (art. 379 pkt 3 k.p.c.). 
 
postanowienie SN z dnia 27 pa ździernika 2004 r., IV CK 240/04 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
W razie odmowy zapłaty za przewóz przez odbiorc ę wysyłaj ący ma obowi ązek zapłaty wynagrodzenia, w 
takim wypadku przepis art. 391 k.c. nie ma zastosow ania. 
 
wyrok SN z dnia 23 listopada 2005 r., II CK 253/05 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Osoba trzecia cho ć nie jest stron ą właściwej umowy na korzy ść trzeciego uzyskuje z jej mocy samodzielne 
własne uprawnienie do żądania od przyrzekaj ącego, a żeby spełnił na jej rzecz przyrzeczone świadczenie. 
 
wyrok SN z dnia 25 lipca 2001 r., I CKN 25/99 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 



____________________________ 
 
 
Przewidziane w art. 393 § 2 k.c. uprawnienie do odw ołania zastrze żenia spełnienia świadczenia na rzecz 
osoby trzeciej przysługuje zastrzegaj ącemu. 
 
wyrok SN z dnia 17 listopada 2006 r., V CSK 268/06,  Orzecznictwo S ądu Najwy ższego Izba Cywilna, 2007, 9, 
142 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Niewykonanie przez osob ę trzeci ą umowy o zwolnienie por ęczyciela od obowi ązku świadczenia (art. 392 k.c.) 
może nastąpić wówczas, gdy por ęczyciel, po otrzymaniu zawiadomienia wierzyciela o opó źnieniu si ę dłu żnika 
głównego (art. 880 k.c.) - wykonał zobowi ązanie wynikaj ące z por ęczenia. 
 
wyrok SN z dnia 15 lutego 2007 r., II CSK 372/06 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Sprawcy wypadku komunikacyjnego, którego odpowiedzi alność odszkodowawcza obj ęta została umow ą 
obowi ązkowego ubezpieczenia OC, nie przysługuje wobec ube zpieczyciela roszczenie o zwolnienie go przez 
tego ubezpieczyciela z obowi ązku naprawienia szkody wobec poszkodowanego. 
 
wyrok SN z dnia 13 maja 2005 r., IV CK 706/04 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Przepis art. 59 par. 1 prawa upadło ściowego z 1934 r. stwarza podstaw ę prawn ą do dochodzenia 
wymienionych w nim przedmiotów od osoby, wobec któr ej okre ślone czynno ści prawne uznane zostały za 
bezskuteczne. 
 
wyrok SN z dnia 14 maja 2004 r., IV CK 303/03 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Bez ustalenia tego jak strony umowy dzier żawy rozumiały postanowienie dotycz ące obowi ązku pozwanego 
zapłaty za energi ę elektryczn ą dostarczon ą do dzier żawionych obiektów, brak podstaw do kwalifikacji 
stosunków prawnych ł ączących strony procesu na podstawie konstrukcji umowy regulowanej w art. 392 k.c. 
 
wyrok SN z dnia 5 marca 2004 r., I CK 376/03 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Teza, zgodnie z któr ą tzw. umowy republika ńskie stały si ę częścią polskiego porz ądku prawnego przez 
ratyfikacj ę i publikacj ę  umowy z dnia 25 marca 1957 r. mi ędzy rz ądem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a 
rządem Zwi ązku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie  terminu i trybu dalszej repatriacji z ZSRR 
osób narodowo ści polskiej, oraz twierdzenia obja śniaj ące „umowy republika ńskie” w cywilistycznych 
kategoriach umowy na rzecz osoby trzeciej i przyrze czenia publicznego, nie maj ą usprawiedliwionych 
podstaw. 
 
 
wyrok SN z dnia 19 listopada 2004 r., V CK 245/04 



 
link do uzasadnienia:   Notes Link 

____________________________ 
 
 
Art. 3 ust. 6 umowy z dnia 9 wrze śnia 1944 roku zawartej z Ukrai ńską Republik ą Radzieck ą nie jest norm ą 
samowykonaln ą w tym sensie, że nie tworzy samodzielnej podstawy prawnej do docho dzenia roszczenia o 
zapłatę od Skarbu Pa ństwa ekwiwalentu za pozostawione za granic ą mienie, lecz odsyła do uregulowania tej 
kwestii w prawie wewn ętrznym Pa ństwa Polskiego. 
 
wyrok SN z dnia 31 marca 2005 r., V CK 309/04 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
    Zarówno bierne zachowanie si ę osoby trzeciej, na rzecz której nast ąpiło zastrze żenie spełnienia 
świadczenia (art. 393 k.c.), jak i cz ęściowe zaspokojenie si ę z masy upadło ści wierzyciela zastrzegaj ącego nie 
niweczy nabytego przez osob ę trzeci ą uprawnienia, które do chwili zło żenia oświadczenia przewidzianego w 
art. 393 §2 k.c. ma charakter tymczasowy, jednak że istnienie takiego prowizorycznego stanu nie zosta ło 
ograniczone żadnym terminem.  
 
wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2005 r., V CK 77/05 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Umowa sprzeda ży przedsi ębiorstwa mo że zawiera ć klauzul ę gwarancyjn ą, na podstawie której gwarant 
zobowi ązuje si ę do zapłaty sprzedawcy okre ślonej kwoty w wypadku niewykonania przez kupuj ącego  
zobowi ązania polegaj ącego na dokonaniu inwestycji w nabytym przedsi ębiorstwie.  
 
wyrok SN z dnia 11 maja 2006 r., I CSK 57/06 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Dopóki osoba trzecia nie o świadczy którejkolwiek ze stron, czyli zastrzegaj ącemu lub przyrzekaj ącemu, że 
chce z zastrze żenia skorzysta ć, dopóty zastrze żenie, zgodnie z art. 393 § 2 k.c., mo że być odwołane lub 
zmienione. 
 
wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2008 r., III CSK 299/07 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Osobie uprawnionej do udziału w warsztatach terapii  zajęciowej przysługuje roszczenie o zobowi ązanie 
jednostki prowadz ącej warsztaty do zakwalifikowania uprawnionego jako  kandydata do uczestnictwa w 
warsztatach oraz do zło żenia wniosku do wła ściwego organu administracyjnego o zawarcie umowy o 
warunkach finansowania i uczestnictwa tej osoby w w arsztatach terapii zaj ęciowej (art. 64 k.c. w zw. z art. 10a 
ust. 2 i 3 oraz ust. 4 i art. 10f ust. 1 i ust. 2 u stawy z dnia 27.VIII.1997 r. o rehabilitacji zawodo wej i społecznej... 
(j.t.: Dz.U.2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm. oraz § 2 i 4 ust. 1 oraz § 6 ust. 4 rozporz ądzenia Min. Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. Nr 64, poz. 587). 
 
wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2009 r., I CSK 397/08 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 



1. Dopuszczalna jest umowa przedwst ępna na rzecz osoby trzeciej.   
2. Artykuł 719 k.c. dotyczy nakładów koniecznych i użytecznych. 
 
wyrok SN z dnia 15 pa ździernika 2009 r., I CSK 84/09, Orzecznictwo S ądu Najwy ższego Izba Cywilna, 2010, 4, 
60 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Umowa przewidziana w art. 391 k.c. w postaci przyrz eczenia "spełnienia okre ślonego świadczenia" przez 
osob ę trzeci ą zakłada istnienie takiego świadczenia w ramach stosunku obligacyjnego ł ączącego t ę osob ę z 
wierzycielem przyrzekaj ącego (art. 353 k.c.), nie obejmuje natomiast świadczenia obci ążającego dłu żnika. 
 
wyrok SN z dnia 12 lutego 2010 r., I CSK 311/09, Or zecznictwo S ądu Najwy ższego Izba Cywilna, 2010, 9, 129 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Ogłoszenie upadło ści przekazuj ącego nie powoduje wyga śnięcia ex lege (art. 20 § 1 prawa upadło ściowego z 
1934 r.) skutków prawnych udzielonego przekazu świadczenia pieni ężnego, je żeli przekaz ten został ju ż 
przyj ęty przez przekazanego (art. 921-2 § 1 k.c.) przed o głoszeniem upadło ści przekazuj ącego i został 
wykonany  po tym ogłoszeniu.     
 
wyrok SN z dnia 25 marca 2010 r., I CSK 427/09 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Roszczenie daj ącego zlecenie przeciwko spedytorowi o naprawienie s zkody b ędącej wynikiem niewykonania 
przez spedytora obowi ązku kontraktowego w postaci zapłaty wynagrodzenia ( przewo źnego) przewo źnikowi 
za wykonan ą usług ę przewozu (art. 794 k.c.) przedawnia si ę w terminie  jednego roku od dnia wykonania 
zlecenia spedycyjnego (art. 803 § 2 k.c.).    
 
wyrok SN z dnia 25 czerwca 2010 r., I CSK 513/09 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
____________________________ 
 
 
Roszczenie daj ącego zlecenie przeciwko spedytorowi o naprawienie s zkody b ędącej wynikiem niewykonania 
przez spedytora obowi ązku kontraktowego w postaci zapłaty przewo źnego przewo źnikowi za wykonan ą 
usług ę przewozu (art. 794 k.c.) przedawnia si ę w terminie jednego roku od dnia wykonania zlecenia  
spedycyjnego (art. 803 § 2 k.c.).    
 
wyrok SN z dnia 25 czerwca 2010 r., I CSK 554/09 
 

link do uzasadnienia:   Notes Link 
 
 


