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KARY UMOWNE – NA CO MOŻE LICZYĆ INWESTOR, A CZEGO POWINIEN 

SIĘ OBAWIAĆ WYKONAWCA?
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Jacek Łubecki – wspólnik, radca prawny



Regulacje kodeksowe

Art. 483 KC

§ 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy 

(kara umowna).

§ 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary 

umownej.

Art. 484 KC

§ 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się 

wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej 

szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest 

dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły.

§ 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać 

zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco 

wygórowana.



SKUTECZNE ZASTRZEGANIE KAR UMOWNYCH 
– elementy konstrukcyjne  



Tytuł naliczenia kary umownej

Konkretne naruszenie

Określenie w zawartej umowie zobowiązania lub pojedynczego obowiązku o charakterze 

niepieniężnym, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie aktualizuje obowiązek zapłaty 

kary umownej (tzw. naruszenie). 

Przykładowe naruszenia 

Kara umowna: „za zwłokę w realizacji robót”, „za nieterminowe przekazanie placu budowy”, 

„za powierzenie robót podwykonawcy bez zgody Inwestora” etc.

Pożądana precyzja w formułowaniu postanowień umownych 

Im precyzyjniejsze sformułowanie naruszenia, tym mniejsze ryzyko sporów interpretacyjnych –

problemy przy nieostrych sformułowaniach (np. kara umowna za „istotne”, „poważne” 

lub „rażące” naruszenie umowy). 



Wyłącznie zobowiązanie niepieniężne

Postanowienia kontraktu łączące obowiązek zapłaty kary umownej z brakiem lub 

nieterminowym spełnieniem świadczenia pieniężnego powinny być traktowane jako poczynione 

contra legem, a więc postanowienia bezwzględnie nieważne (art. 58 § 3 KC). 

(wyrok SN z 17.12.2008 r., I CSK 240/08)

Ale czy zawsze?

Art. 143d ustawy – Prawo zamówień publicznych

1. Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

7) wysokości kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom.



Kara umowna jako określona suma pieniężna

Wskazanie podstawy naliczenia kary umownej w sposób umożliwiający określenie jej 

wysokości już w chwili zawierania umowy 

Z treści art. 483 § 1 KC dopuszczającego zastrzeżenie kary umownej w „określonej kwocie” 

wynika nakaz wyrażenia jej kwotowo w chwili zastrzegania. Nie rodzi to jednak obowiązku 

podania konkretnej sumy pieniężnej stanowiącej karę umowną. Strony mogą bowiem określić 

karę pośrednio, przez wskazanie podstawy jej naliczenia w sposób pozwalający uznać jej 

ustalenie za dokonane i zamknięte bez odwoływania się do jakichkolwiek czynności dla jej 

sprecyzowania. 

(wyrok SA w Białymstoku z 21.9.2017 r., I ACa 40/17) 

Zasada: ustalenie wysokości kary umownej = wyłącznie czynność arytmetyczna

Problem: wynagrodzenie kosztorysowe.



MECHANIZMY OBRONNE
przed karami umownymi



Kara umowna a szkoda (relacja)

Zastrzeżenie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania nie zwalnia dłużnika z obowiązku jej zapłaty w razie wykazania,                      

że wierzyciel nie poniósł szkody.

(uchwała SN(7) z 6.11.2003 r., III CZP 61/03 – zasada prawna)

Kara umowna przysługuje także w takim przypadku, gdy zamawiający nie poniósł żadnej 

szkody z powodu nienależytego wykonania umowy mimo, że przepis mówi o prawie do kary 

„bez względu na wysokość poniesionej szkody”. 

(wyrok SA w Katowicach z 18.2.2015 r., I ACa 967/14)

Wysokość szkody (lub jej brak) może być podstawą do żądania miarkowania kary umownej. 



Czy kara umowna zastępuje odszkodowanie? 

TAK – kara umowna wyłączna 

Co do zasady, kara umowna ma charakter wyłącznego odszkodowania dla wierzyciela. 

Wierzyciel może domagać się wyłącznie zastrzeżonej kary umownej, bez odszkodowania 

uzupełniającego. 

Wyjątek: szkoda wyrządzona umyślnie (art. 473 § 2 KC)

NIE – kara umowna zaliczalna

Żądanie odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonej kary jest dopuszczalne, gdy strony 

w umowie tak wyraźnie postanowiły – wówczas zwiększony ciężar dowodu (konieczność 

wykazania szkody i jej wysokości oraz adekwatnego związku przyczynowego między 

naruszeniem a szkodą). 



Odszkodowanie uzupełniające

Dochodzenie dalszego odszkodowania jest 

dopuszczalne, jeśli strony się tak umówiły. 

(wyrok SA w Katowicach z 18.2.2015 r., 

I ACa 967/14)

Przykładowe postanowienie: 

Inwestor jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej na zasadach ogólnych (do pełnej 

wysokości szkody).



Obowiązek zapłaty kary umownej za opóźnienie powstaje wówczas, gdy naruszenie 

zobowiązania powstało na skutek okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. 

(wyrok SN z 17.12.2008 r., I CSK 240/08)

Kara umowna co do zasady wpisana jest w reżim odpowiedzialności odszkodowawczej, zatem 

stanowiąc zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie (nienależyte wykonanie) 

zobowiązania, nie powinna być oderwana od przesłanek odpowiedzialności kontraktowej, 

określonych w art. 471 KC. Dłużnik może się zwolnić od obowiązku jej zapłaty wykazując, 

że niewykonanie zobowiązania było następstwem okoliczności, za które nie ponosi 

odpowiedzialności.

Kara umowna a wina dłużnika



Kara umowna tylko za zwłokę czy także za 

opóźnienie?

Kara umowna może być zastrzeżona w kontrakcie zarówno za zwłokę, jak i jako zabezpieczenie 
gwarancyjne, za tzw. opóźnienie proste, polegające na niespełnieniu świadczenia w 
oznaczonym terminie. Odpowiedzialność dłużnika w zakresie kary umownej bez względu na 
przyczynę niewykonania zobowiązania powinna być jednak w umowie wyraźnie określona, nie 
ma bowiem podstaw do dorozumienia rozszerzonej odpowiedzialności dłużnika. 
(wyrok SN z 6.10.2010 r., II CSK 180/10)

W sytuacji gdy strony umowy zastrzegły w sposób wyraźny i jednoznaczny, że na rzecz 
zamawiającego zastrzeżona została kara umowna za opóźnienie w przekazaniu określonego 
w umowie przedmiotu odbioru, a nie tylko w przypadku opóźnienia zawinionego (zwłoki), powód 
nie może podnosić zarzutu, że opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstało na skutek 
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skoro roszczenie o zapłatę kary 
umownej powstaje w tym przypadku za sam fakt opóźnienia, bez względu na przyczynę –
stanowisko dominujące.
(wyrok SA w Białymstoku z 13.06.2016 r., I ACa 125/16)

Uwaga: samo słowo „opóźnienie” może nie wystarczyć. 



Kara umowna za odstąpienie



Odstąpienie od umowy 

= umowa niezawarta

Co z karą umowną?

Sąd Najwyższy wielokrotnie opowiadał 

się za dopuszczalnością zastrzeżenia 

kary umownej na wypadek odstąpienia 

od umowy.

(wyrok SN z 25.3.2011 r., IV CSK 401/10 

z powołaniem na wyroki SN: z 20.10.2006 r.,

IV CSK 154/06; z 7.2.2007 r., III CSK 288/06; 

z 17.12.2008 r., I CSK 240/0)



Kara umowna „za odstąpienie” od umowy

Skrót myślowy – w istocie jest to kara umowna za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązania, będące podstawą odstąpienia od umowy. 

Złożenie przez stronę oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy stanowi wykonanie 

przysługującego jej uprawnienia kształtującego i zdarzenie to nie może uzasadniać 

powstania roszczenia o karę umowną. 

U podstaw obowiązku zapłaty kary umownej leży natomiast zawsze niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego (art. 483 KC) za które dłużnik ponosi 

odpowiedzialność (art. 471 KC). Zdarzenie to w konsekwencji może skutkować powstaniem po 

stronie wierzyciela ustawowego lub umownego uprawnienia do odstąpienia od stosunku 

obligacyjnego i w dalszej konsekwencji – skorzystaniem z tego uprawnienia. Zatem zastrzeżenie 

kary umownej «na wypadek odstąpienia» traktować należy jako skrót semantyczny 

zawarty w postanowieniu umownym, przez które strony zmierzają do nałożenia na jedną 

z nich obowiązku zapłaty kary za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

niepieniężnego (art. 483 § 1 KC), o ile zdarzenie to stanie się przyczyną odstąpienia od 

umowy przez drugą stronę.

(P. Drapała w glosie do uchwały SN z 18.7.2012 r., III CZP 39/12)



Przykład: 

Strony zawarły umowę, w której ustalono, że:

1.Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zwłoki inwestora w zapłacie 

wykonawcy wynagrodzenia utrzymującej się dłużej niż 60 dni.

2.W przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn wskazanych powyżej, 

inwestor zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

Kara umowna za odstąpienie od umowy przez 

wykonawcę w związku z brakiem zapłaty 

wynagrodzenia



Nasze stanowisko:

▪ Należy zawsze zbadać, co było bezpośrednią przyczyną odstąpienia od umowy.

▪ Jeżeli przyczyna odstąpienia ma charakter pieniężny = brak podstaw do domagania się 

zapłaty kary umownej (naruszenie zakazu z art. 483 § 1 KC).

▪ Trzeba szczególnie uważać przy klauzulach umownych redagowanych w sposób 

ogólny 

np. prawo do odstąpienia od umowy „w przypadku nienależytego wykonania 

obowiązków przez Inwestora”.

Sprawdzamy bezpośrednią przyczynę odstąpienia



Znamy już stanowisko 7 

sędziów SN 

Z uwagi na istniejące rozbieżności, Sąd Najwyższy          

(w składzie trzyosobowym) przedstawił następujące 

zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia składowi siedmiu 

sędziów Sądu Najwyższego:

Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej na 

wypadek odstąpienia od umowy z powodu 

niewykonania (zwłoki w spełnieniu) przez jedną z jej 

stron zobowiązania o charakterze pieniężnym?

(postanowienie SN z 10.8.2018 r., III CZP 17/18)

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na 

wypadek odstąpienia od umowy z powodu 

niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. 

(uchwała 7 sędziów SN z 20.11.2019 r., III CZP 3/19)



Przykład: 

1) W umowie o roboty budowlane, na wypadek zwłoki 

Wykonawcy w realizacji robót zastrzeżono na rzecz 

Inwestora karę umowną  w wysokości 1.000,00 zł za 

każdy dzień zwłoki, a także karę umowną za 

odstąpienie od umowy w wysokości 10%

wynagrodzenia.

2) Zwłoka Wykonawcy wyniosła 30 dni, Inwestor 

naliczył karę umowną w kwocie 30.000,00 zł. 

3) Następnie (31. dnia) Inwestor złożył Wykonawcy 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy i z tego tytułu 

obciążył Wykonawcę dodatkową karą umowną 

(10% wynagrodzenia). 

Czy zasadnie? 

Kumulacja kary umownej za 

zwłokę z karą umowną za 

odstąpienie



Kara za zwłokę = 30.000,00 zł 10% = 200.000,00 zł

Naszym zdaniem:

▪ Kara umowna za odstąpienie ma rekompensować pełną szkodę

w związku z odstąpieniem, w tym szkodę spowodowaną nienależytym 

wykonaniem umowy do czasu odstąpienia od umowy;

▪ Kara umowna za odstąpienie „konsumuje” zatem karę umowną za 

zwłokę. Inwestor może się więc domagać zapłaty wyłącznie kary 

umownej za odstąpienie (200.000,00 zł);

▪ Zob. wyrok SN z 14.6.2018 r., V CSK 534/17. 

Okres naliczania kary umownej za zwłokę

Termin 

zakończenia robót

31. dzień

odstąpienie

Roszczenia inwestora



Wyjątek z ustawy deweloperskiej

Art. 29 ust. 3 ustawy deweloperskiej

Przed skorzystaniem z prawa do 

odstąpienia od umowy deweloperskiej 

nabywca wyznacza deweloperowi 

120-dniowy termin na przeniesienie 

prawa, a w razie bezskutecznego upływu 

terminu będzie uprawniony do odstąpienia 

od umowy. 

Nabywca zachowuje roszczenie 

z tytułu kary umownej za okres 

opóźnienia.



A co się wydarzy w sądzie?



UPRAWNIONY 

(wierzyciel)

ZOBOWIĄZANY

(dłużnik)

1. Istnienie i treść 

zobowiązania

2. Ważne i skuteczne 

zastrzeżenie kary 

umownej

3. Naruszenie 

zobowiązania

Nie musi wykazywać:

▪ faktu powstania szkody 

ani jej wysokości

▪ winy dłużnika

(domniemanie)

1. Brak naruszenia

2. Brak winy dłużnika

(obalenie domniemania)

3. Podważenie umowy lub 

klauzuli kary umownej

4. Przedawnienie

5. Miarkowanie 

6. Potrącenie

Rozkład ciężaru dowodu 



Terminy przedawnienia (co do zasady):

▪ Roboty budowlane – 3 lata w przypadku działalności gospodarczej (art. 118 KC,            

zob. uchwała SN z 11.1.2002 r., III CZP 63/11)

▪ Dzieło – 2 lata (art. 646 KC)

▪ Dostawa/sprzedaż materiałów budowlanych – 2 lata (art. 554 KC)

Uwaga na nowelizację przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń.

Ze względu na akcesoryjny charakter kary umownej i jej funkcję odszkodowawczą ulega ona 

przedawnieniu w terminie przewidzianym dla roszczeń odszkodowawczych wynikających 

z określonego stosunku prawnego.

(wyrok SN z 18.11.1997 r., II CKN 465/97)

Terminy przedawnienia 



Zobowiązanie do zapłaty kary umownej jest zobowiązaniem bezterminowym, które staje się 

wymagalne dopiero niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do jego wykonania, co odnoszone jest 

także do kary umownej za opóźnienie w spełnieniu świadczenia.

(postanowienie SN z 19.10.2018 r., I CSK 249/18)

Zasady:

Termin zapłaty kary umownej może zostać przez strony określony w umowie – wówczas wymagalność 

nastąpi po upływie tego terminu, bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek czynności 

(postanowienie takie jest pomocne przy potrąceniu) i od tego dnia rozpoczyna bieg termin 

przedawnienia.  

Jeżeli w umowie brak jest tego rodzaju postanowień, to roszczenie z tytułu kar umownych staje się 

wymagalne niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do zapłaty (art. 455 KC). Z punktu widzenia momentu 

rozpoczęcia biegu przedawnienia nie jest jednak istotny dzień faktycznego wystąpienia z wezwaniem 

do zapłaty, lecz dzień (hipotetyczny), w którym wierzyciel (uprawniony) w najwcześniej możliwym 

terminie mógł z takim wezwaniem wystąpić (art. 120 § 1 zdanie 2 KC).

Przedawnienie a wymagalność 



Cel

Przeciwdziałanie znacznym dysproporcjom pomiędzy wysokością kary umownej

a negatywnymi konsekwencjami naruszenia zobowiązania.

Dwie przesłanki miarkowania:

▪ wykonanie zobowiązania w znacznej części

▪ rażące wygórowanie wysokości kary umownej

Brak możliwości wyłączenia

Strony nie mogą w umowie wyłączyć możliwości miarkowania kary umownej –

przepis bezwzględnie obowiązujący.

Tzw. prawo sędziowskie

To sąd decyduje w konkretnych okolicznościach czy kara umowna jest

adekwatna (do sądu należy dobór kryteriów oceny wysokości kary umownej).

Miarkowanie kary umownej 



Wykonanie zobowiązania w znacznej części

Odnośnie przesłanki wykonania zobowiązania w znacznej części sąd powinien badać, 

czy interes (korzyść) wierzyciela w wykonaniu zobowiązania przez dłużnika został spełniony 

w części zbliżającej się do pełnego jego zaspokojenia.

(wyrok SA w Białymstoku z 17.3.2016 r., I ACa 1040/15)

Rażące wygórowanie kary umownej

Oceny, czy kara w danym przypadku jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 KC, 

należy dokonać w kontekście całokształtu okoliczności sprawy, a zatem uwzględniając 

przedmiot umowy, okoliczności, na jakie kara umowna została zastrzeżona, cel tej kary, 

sposób jej ukształtowania, okoliczności, w jakich doszło do sytuacji uzasadniającej naliczenie 

kary, wagę i zakres nienależytego wykonania umowy, stopień winy, charakter negatywnych 

skutków dla drugiej strony itp.

(wyrok SA w Szczecinie z 24.04.2014 r., I ACa 26/14 )

Miarkowanie kary umownej



Sporna jest kwestia, czy wniosek o miarkowanie kary umownej powinien być zgłoszony 

w sposób wyraźny, czy też jest on implicite zawarty w żądaniu oddalenia powództwa.

Stanowiska:

1. Wniosek o oddalenie powództwa (roszczenia) o zapłatę kary umownej zawiera

w sobie zarazem żądanie miarkowania kary umownej.

2. Nie należy utożsamiać zarzutu miarkowania kary umownej z wnioskiem

o oddalenie powództwa o zapłatę kary umownej – potrzebny jest wyraźnie podniesiony 

zarzut miarkowania (stanowisko dominujące).

Zarzut miarkowania kary umownej 



Art. 498 § 1 KC

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie 

dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może 

potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością 

drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności 

są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone 

tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są 

wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem 

lub przed innym organem państwowym.

Dominujące stanowisko:

Wbrew literalnemu brzmieniu, wymagalna musi być 

tylko wierzytelność (roszczenie) przedstawiana do 

potrącenia. 

Potrącenie



Kara umowna jako przewaga negocjacyjna

Kara umowna 847.951,56 zł

Wadliwe wykonanie -

naprawy

104.880,00 zł

Rekompensaty wypłacone 

nabywcom

42.068,21 zł

Wypłaty na rzecz 

podwykonawców

275.207,33 zł

Nadpłata na rzecz GW          

z tytułu rozliczenia stanu 

zaawansowania robót przy 

zejściu z budowy

1.324.713,88 zł

SUMA ŁĄCZNIE 2.594.820,98 zł

Kara umowna to 33% roszczenia! 



▪ „automatyczne” ustalanie wysokości kar umownych (w szczególności bez 

dostosowania do rodzaju, stopnia lub wagi naruszenia) lub proponowanie 

wygórowanych kar, oderwanych całkowicie od dolegliwości naruszenia

▪ przy procentowym określeniu wysokości kary umownej (np. 0,1% wysokości 

wynagrodzenia) – brak oznaczenia, czy chodzi o wartość netto czy brutto

▪ sformułowanie treści postanowienia w sposób uniemożliwiający ustalenie 

wysokości kary umownej w momencie zawarcia umowy (np. 0,1% wynagrodzenia 

kosztorysowego)

▪ brak informacji o możliwości kumulacji poszczególnych kar umownych (np. zwłoka    

w realizacji kamieni milowych oraz zwłoka w zakończeniu robót)

▪ zastrzeganie kar umownych bez względu na charakter (pieniężny / niepieniężny) 

zobowiązania (szczególnie dotyczy to przypadku kary umownej za odstąpienie od 

umowy, spowodowane brakiem otrzymania zapłaty)

Najczęściej spotykane „błędy” w zakresie 
formułowania postanowień dotyczących kar 
umownych (I)



▪ brak precyzyjnego określenia tytułu naliczenia kary umownej – np. kara umowna   

za „istotne/rażące/poważne” naruszenie (pole do odmiennych interpretacji) 

▪ brak postanowienia uprawniającego do domagania się naprawienia szkody 

przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej (tzw. odszkodowania 

uzupełniającego) – szczególnie niebezpieczne w przypadku zastrzegania kar umownych 

za „nienależyte wykonanie umowy”

▪ kara umowna „za opóźnienie” to nie to samo co zastrzeżenie gwarancyjne (sankcja 

niezależna od zawinienia)

▪ brak określenia terminu wymagalności kary umownej

▪ wyłączenie uprawnienia do miarkowania kary umownej

▪ brak precyzyjnego określenia, czy kara umowna jest naliczana za jedno 

zdarzenie/naruszenie

Najczęściej spotykane „błędy” w zakresie 
formułowania postanowień dotyczących kar 
umownych (II)



Studium przypadku



1. Inwestor zawarł z Wykonawcą umowę o roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa.

2. Strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.000.000 zł + VAT.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca trzykrotnie zwracał się do Inwestora o wydłużenie terminu zakończenia 

robót i podwyższenie wynagrodzenia – za zgodą Inwestora były podpisywane stosowne aneksy do umowy. 

4. Na niespełna miesiąc przed uzgodnionym terminem zakończenia robót Wykonawca złożył Inwestorowi 

oświadczenie o odstąpieniu od umowy (z powołaniem się na umowną podstawę odstąpienia – zob. punkt 7).

5. Powołanym przez Wykonawcę powodem odstąpienia od umowy był brak zapłaty przez Inwestora części 

należności w wysokości 2.000,00 zł z tytułu faktury nr FV/107/2018 (wystawionej kilka miesięcy wcześniej).

6. Następnie Wykonawca wezwał Inwestora do zapłaty kary umownej za odstąpienie w wysokości 300.000 zł 

(10% wynagrodzenia netto).

Casus



7. W umowie zawarte były następujące postanowienia:

▪ Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy 

Inwestor nie wywiązuje się z terminowej zapłaty 

faktur, a okres spóźnienia przekracza 

7 dni od terminu określonego w niniejszej umowie.

▪ Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną 

z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 10%

wynagrodzenia umownego netto. 

8. W dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

przez Wykonawcę wiadomym było, że nie jest on w stanie 

dokończyć robót w uzgodnionym terminie (wynikającym 

z ostatniego aneksu). 

9. Inwestor faktycznie omyłkowo nie przelał kwoty 2.000 zł 

na rzecz Wykonawcy. Sporna faktura opiewała na kwotę 

netto 22.410,75 zł, a brutto – 24.203,61 zł. Okazało się, 

że przy zlecaniu dyspozycji przelewu pracownik Inwestora 

omyłkowo przelał kwotę 22.203,61 zł, czyli wpisał dwie 

początkowe cyfry z kwoty netto, a pozostałe z kwoty 

brutto.

Casus cd. 



Zawarcie umowy jest dobrowolne,              

ale następstwa są przymusowe. 
(łac. Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis)



Jacek Łubecki

wspólnik, radca prawny

jacek.lubecki@kniw.pl

Magdalena Mila

starszy prawnik

magdalena.mila@kniw.pl

Kancelaria Prawna Norek i Wspólnicy sp. k.

ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

www.norekwspolnicy.pl

Dziękujemy za uwagę


