
Przedsiębiorcy, którzy składają ofertę w trybie przewidzianym 
dla zamówień publicznych, często zdają sobie sprawę z faktu, 
że nie będą w stanie dotrzymać wymagań określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
dotyczących terminu realizacji lub że dotrzymanie takiego 
terminu będzie dużym wyzwaniem. Pomimo to składają 
ofertę, a w razie wyboru ich oferty podpisują umowę, licząc się 
jednocześnie z narażeniem na obowiązek zapłaty kary umownej. 
Dzieje się tak ze względu na konkurencję wśród przedsiębiorców. 
Z drugiej strony zamawiający zastrzegają kary umowne, 
powołując się – nie bez przyczyny – na interes publiczny.

TEKST  Michał Gniatkowski, Jerzy Kozerski 

Niemalże wszystkie umowy na realizację 
zamówień publicznych zawierają klauzule 
dotyczące kar umownych. Dlatego warto 
przyjrzeć się bliżej tej instytucji i wskazać, 
jak skutecznie można zastrzec kary 
umowne oraz jak można bronić się przed 
wynikającym z postanowień o karach 
umownych nadmiernie wygórowanymi 
żądaniami zamawiającego
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Czym jest kara umowna?
Kara umowna to dodatkowe zastrzeżenie umowne, przewidujące 
obowiązek zapłaty pewnej kwoty pieniężnej w razie niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania o charakterze 
niepieniężnym, tytułem odszkodowania. Ustawa Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2010.113.759 j.t.) nie reguluje kwestii kar 
umownych. Zastosowanie znajdą zatem przepisy Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. 1964.16.93), do którego Prawo zamówień 
publicznych odwołuje się w art. 139. Regulacja dotycząca 
kar umownych zawarta w Kodeksie cywilnym jest bardzo 
enigmatyczna i składa się zaledwie z trzech artykułów. Co więcej, 
przepisy o karze umownej mają w przeważającej mierze charakter 
norm dyspozytywnych, co oznacza, że strony mogą dowolnie 
(oczywiście bez naruszania zasad współżycia społecznego, ustawy 
oraz tzw. natury stosunku prawnego) kształtować treść klauzul 
zawierających kary umowne. Oznacza to, że są one narzędziem 
elastycznym, a to czyni z nich instrument przydatny przy 
konstruowaniu umów.

W jakich okolicznościach można zastrzec karę umowną?
Fundamentalna dla prawa prywatnego (cywilnego) zasada 
równości stron i swobody nawiązania stosunku prawnego 
doznaje ograniczenia na gruncie stosunków prawnych 
opartych o reżim Prawa zamówień publicznych na rzecz 
uprzywilejowanej pozycji zamawiającego względem wykonawcy 
(dostawcy). To uprzywilejowanie przejawia się między innymi 
tym, że to właśnie zamawiający pełni funkcję „gospodarza” 
postępowania, a to oznacza, że ma decydujący wpływ na jego 
kształt, a także jest autorem specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), które w swej treści powinny zawierać 
kluczowe postanowienia. Dlatego też standardowym działaniem 
zamawiającego jest zastrzeganie kar umownych przy zawieraniu 
stosownej umowy. Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby 
Odwoławczej z 23 sierpnia 2010 roku (sygn. akt KIO/UZP 1698/10) 
nie oznacza to, że umowa w sprawie zamówień publicznych nie 
może zabezpieczać – za pomocą kar umownych – wykonania 
zobowiązania po stronie zamawiającego (tzn. zastrzec kar 
umownych na korzyść dostawcy lub wykonawcy). Dzieje się 
tak chociażby dlatego, że brak jest wyraźnego przepisu, który 
zabraniałby takiej sytuacji. W praktyce jest to bardzo utrudnione, 
gdyż to właśnie zamawiający ma decydujący wpływ na kształt 
umowy. Często składnikiem SIWZ jest wzorzec umowy, a należy 
pamiętać, że złożenie oferty przez potencjalnego dostawcę 
czy wykonawcę, która jest niezgodna z SIWZ, skutkuje jej 
odrzuceniem. Istnienie klauzul umownych na korzyść dostawcy 
czy wykonawcy ma szczególnie istotne znaczenie, gdyż 
od właściwego wykonywania zadań przez podmiot zlecający 
zależy na przykład terminowe wykonie zobowiązania przez 
wykonawcę (dostawcę). Oznacza to, że zarówno zamawiający, jak 
i wykonawca (dostawca) mogą występować w zależności od tego, 
w jaki sposób zastrzeżono kary umowne albo która strona nie 
dopełniała swoich obowiązków, w roli dłużnika albo wierzyciela 
z tytułu kary umownej. Częściej to jednak właśnie dostawca 
czy wykonawca będzie miał status dłużnika (zobowiązanego 
do zapłaty kary umownej).

Od czego zależy skuteczne zastrzeżenie kary umownej?
Zastrzegając karę umowną, powinno się pamiętać o kilku 
kluczowych kwestiach. Przede wszystkim należy wskazać 
zabezpieczone zobowiązanie i określić świadczenie pieniężne 
stanowiące karę (stawkę kary). Zobowiązanie obwarowane 

karą umowną musi mieć charakter niepieniężny. Oznacza to, 
że zabezpieczenie karą umowną zobowiązania pieniężnego 
jest dotknięte wadą nieważności. Co prawda w wyroku Sądu 
Najwyższego z 10 października 2003 roku (II CK 120/02, OSP 
2005, nr 7–8, poz. 95) przyjęto, że postanowienia umowne 
przewidujące kary umowne za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązań pieniężnych (a więc niezgodne 
ze stosownym przepisem Kodeksu cywilnego) można rozumieć 
jako postanowienia ustanawiające odsetki umowne, ale pogląd  
ten nie znajduje uznania wśród przedstawicieli doktryny 
prawniczej.

Wykonawca nie może zastrzec kar umownych w razie 
niewykonania lub nienależytego wykonania głównego 
zobowiązania zamawiającego polegającego na zapłacie ceny  
– w tym przypadku wykonawca może jedynie zastrzec  
umowne odsetki za opóźnienie, a jest to instytucja nieco mniej 
elastyczna (wysokość kary umownej nie jest tak rygorystycznie 
regulowana przez ustawodawcę). Świadczenie pieniężne nie jest 
jednak jedynym obowiązkiem leżącym po stronie  
zamawiającego, często jest on zobligowany np. do przekazania 
terenu budowy, dostarczenia projektu lub do odebrania obiektu. 
Naruszenie tych obowiązków, jako że nie mają charakteru 
pieniężnego, wykonawca możne obwarować karami umownymi. 
Co więcej, względem sposobu wskazania zabezpieczonego 
zobowiązania trzeba uznać, że strony mają dużą dowolność 
– mogą zastrzec zapłatę kary umownej za niewykonanie 
zobowiązania w całości lub w części. Do rzadkości należy 
tworzenie całych taryfikatorów kar umownych, określających 
szczegółowo ich wysokość np. w zależności od rodzaju 
niewykonanego obowiązku.

Wysokość kary umownej można określić kwotowo 
(np. określona kwota za każdy dzień zwłoki), procentowo 
(np. procent od całości świadczenia lub kwoty zaległej) albo 
w sposób mieszany. Dopuszczalne jest także takie postanowienie, 
zgodnie z którym wysokość kary umownej ustali osoba trzecia  
– z reguły będzie to niezależny biegły. Zastrzeżenia można 
dokonać już w chwili zawierania umowy, a w przypadku zwykłych 
umów cywilnoprawnych można to uczynić także po zawarciu 
kontraktu. Zasada ta doznaje jednak ograniczenia na gruncie 
Prawa zamówień publicznych, gdyż ustawa ta zakazuje istotnych 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 
Kara umowna ma charakter akcesoryjny, to znaczy, że jej 
ważność zależy od ważności zobowiązania głównego, w tym 
przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z tego 
wynika, że kary umowne muszą przyjąć taką samą formę, jaką 
ma umowa w sprawie zamówień publicznych – w przypadku 
umów w sprawach zamówień publicznych jest to forma pisemna 
zastrzeżona pod rygorem nieważności, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej.

W jaki sposób dochodzi się kar umownych?
Jedną z najistotniejszych funkcji kary umownej, która stanowi o jej 
przydatności w charakterze instrumentu kształtującego stosunek 
zobowiązaniowy, jest jej funkcja procesowa. Polega ona na tym, 
że w celu zasądzenia przez sąd obowiązku kary umownej przez 
dłużnika, wystarczy wykazać jedynie dwie przesłanki:
∷		skuteczne zastrzeżenie (zapisanie) w umowie kary umownej oraz
∷		niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

z przyczyn, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność, najczęściej 
opartą na zasadzie winy.
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Jest to znaczne uproszczenie reguł dochodzenia odszkodowania. 
Zazwyczaj w celu uzyskania odszkodowania za niedotrzymanie 
warunków umowy należy wykazać także szkodę (fakt jej 
wystąpienia, wysokość oraz związek przyczynowo-skutkowy 
między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku 
umownego a szkodą). Z tego względu zastrzeżenie w umowie 
kary umownej stanowi korzystne rozwiązanie dla zamawiającego, 
gdyż eliminuje konieczność udowadniania szkody, która często 
jest trudna, a czasem wręcz niemożliwa do udowodnienia 
(udokumentowania). Zdecydowanie łatwiej jest dochodzić 
w sądzie zapłaty kary umownej niż odszkodowania na tzw. 
zasadach ogólnych. Wierzyciel (strona dochodząca zapłaty kary) 
nie musi udowadniać winy dłużnika, ze względu na domniemanie 
wynikające z unormowań Kodeksu cywilnego. Dopiero jeśli 
dłużnik wykaże, że do niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania doszło w następstwie okoliczności, za które nie 
ponosi winy, może uwolnić się od odpowiedzialności – to właśnie 
na dłużniku spoczywa ciężar dowodowy ewentualnego 
wykazywania braku winy po jego stronie.

Czy można dochodzić kary umownej, gdy nie zaistniała 
żadna szkoda?
W orzecznictwie sądowym nie istniało jednolite stanowisko 
co do tego, czy można dochodzić kary umownej bez wykazania 
jakiejkolwiek szkody, aż do Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 
6 listopada 2003 roku, sygn. akt III CZP 61/03, zgodnie z którą 
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. Należy również rozważyć sytuację, w której 
wysokość szkody przewyższa karę umowną. Pojawia się 
wówczas pytanie, czy wierzyciel może dochodzić nie tylko kary 
umownej, lecz także wyrównania odszkodowania do rzeczywistej 
wartości szkody. Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie 
cywilnym, wierzyciel może dochodzić jedynie uzgodnionej 
wysokości kary umownej, jeżeli nie postanowiono inaczej. 
Oznacza to, że strony mogą zapisać w umowie, że wierzyciel 
może wybrać, czy chce dochodzić roszczenia z kary umownej, 
czy odszkodowania na zasadach ogólnych. Można przyjąć 
także takie rozwiązanie (zapisać je w umowie), które umożliwia 
dochodzenie nie tylko kary umownej, lecz także odszkodowania 
w kwocie, w jakiej szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej 
kary umownej. Niektórzy dopuszczają także konstrukcję kary 
kumulatywnej – oznacza to, że wierzyciel może dochodzić 
świadczenia z kary umownej i naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych. Przyjęcie założenia o zupełnym oddzieleniu wysokości 
kary umownej od szkody może prowadzić do tego, że dłużnik 
poniesie niesprawiedliwie wysoką odpowiedzialność. W prawie 
cywilnym istnieje instytucja tzw. miarkowania kary umownej, 
zapobiegająca takiej sytuacji i mogąca prowadzić do obniżenia 
wysokości świadczenia z tytułu kary umownej. Znajduje ona 
również zastosowanie na gruncie umów w sprawach zamówień 
publicznych.

Na czym polega miarkowanie kary umownej?
Instytucja miarkowania kary ma na celu ochronę dłużnika i polega 
na obniżeniu kwoty kary umownej przez sąd. Miarkowanie jest 
dopuszczalne jedynie na wyraźny wniosek dłużnika w dwóch 
wyraźnie oznaczonych w ustawie przypadkach. Pierwszy 
z nich polega na tym, że kara umowna jest rażąco wygórowana 
(niewspółmiernie wysoka do poniesionej szkody), drugi znajduje 

zastosowanie, gdy dłużnik w znacznej mierze wykonał swoje 
zobowiązania. Warunki te mogą zostać spełnione oddzielnie, tzn. 
wystarczy spełnienie jednego z nich. Dłużnik musi udowodnić 
przesłanki miarkowania, że jest to rażące wygórowanie kary 
umownej lub wykonanie zobowiązania w znacznej części. O tym,  
czy przychylić się do wniosku dłużnika o miarkowanie kary 
umownej, decyduje sąd w ramach własnego uznania, biorąc pod 
uwagę wysokość szkody, rozmiar wykonania zobowiązania, 
a także stopień winy (gdy odpowiedzialność jest oparta 
na zasadzie winy). Sąd ma jedynie kompetencje obniżania 
kary umownej i nie może rozłożyć jej na raty. W fachowym 
piśmiennictwie uważa się, że sąd nie powinien redukować kary 
do zera ani obniżać jej poniżej wysokości poniesionej szkody, 
gdyż powinna ona spełniać funkcję odszkodowawczą. Sąd 
powinien przeciwdziałać temu, aby wierzyciel wzbogacił się 
na karze umownej. W przypadku umów zawieranych w sprawach 
zamówień publicznych istniała wątpliwość, czy jest możliwe w ich 
przypadku miarkowanie odszkodowania. Wskazywano na przepis 
o zakazie późniejszych zmian umowy. Sąd Najwyższy usunął 
te wątpliwości wyrokiem z 21 listopada 2007 roku, sygn. akt 
I CSK 270/07, stwierdzając, że Prawo zamówień publicznych nie 
wyłącza w żadnym wypadku regulacji Kodeksu cywilnego o karze 
umownej, w tym o jej miarkowaniu. Do niedawna sądy uznawały, 
że samo powództwo o oddalenie kary umownej zawierało 
w sobie wniosek o jej miarkowanie. Obecnie zmienia się pogląd 
na to zagadnienie i ze względów ostrożności dłużnik powinien 
wyraźnie w pierwszej kolejności zażądać oddalenia kary umownej, 
a w razie jego nieuwzględnienia – obniżenia jej przez sąd.

Kiedy można uniknąć zapłaty?
Instytucja miarkowania kary umownej umożliwia jedynie 
obniżenie jej wysokości. Istnieją jednak takie regulacje, które 
pozwalają uniknąć płacenia kar umownych. Pierwsza z nich, 
określona w art. 5 Kodeksu cywilnego, dotyczy nadużycia 
prawa i znajdzie zastosowanie, gdy wierzyciel będzie dochodził 
swoich roszczeń z tytułu kar umownych z naruszeniem 
zasad współżycia społecznego, na przykład, gdy ma na celu 
szykanowanie dłużnika. Druga dotyczy nieważności umowy 
ze względu na niezgodność z prawem, zasadami współżycia 
społecznego lub z naturą stosunku prawnego i jest uregulowana 
w art. 58 Kodeksu cywilnego. Elementarna różnica pomiędzy tymi 
dwiema instytucjami dotyczy tego, że nadużycie prawa może 
mieć miejsce jedynie w trakcie (na etapie) wykonywania danego 
prawa, a niezgodność umowy z prawem, zasadami współżycia 
społecznego lub naturą stosunku zachodzi już wcześniej – 
na etapie zawarcia umowy (odnosi się nie do działań wierzyciela, 
ale do samej treści umowy).

Obie instytucje stanowią swoisty wentyl bezpieczeństwa i sądy 
korzystają z nich w ostateczności. W pewnych okolicznościach 
będzie wskazane powołanie się dłużnika albo na nadużywanie 
prawa albo nieważność samej umowy bądź jej określonych 
części. Sytuacja, w której strony zastrzegają karę umowną 
ze świadomością, że z pewnością spełnią się przesłanki jej 
wymagalności (spełnią się okoliczności, dla których jest 
przewidywana w umowie), może zostać zakwalifikowana jako 
sytuacja, w której strona dokonuje czynności prawnej sprzecznej 
z zasadami współżycia społecznego, a także z naturą stosunku 
prawnego. Samo dochodzenie roszczeń z tytułu kar umownych 
w takiej sytuacji (samo działanie, a nie odpowiednie postanowienie 
umowy) może zostać uznane przez sąd za nadużycie prawa 
(sprzeczne z zasadami współżycia społecznego).40
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Kancelaria Weremczuk Bobeł i Wspólnicy świadczy  
w pełnym zakresie usługi prawne na rzecz dużych  
korporacji notowanych na rynkach giełdowych 
i przedsiębiorców działających na rynku polskim, w tym 
firmom branży budowlanej i deweloperskiej oraz jednostkom 
samorządu terytorialnego. Kancelaria została wyróżniona 
w wielu międzynarodowych rankingach prawniczych 
w dziedzinach swojej specjalizacji: fuzje i przejęcia 
oraz finanse i bankowość. Kancelaria jest członkiem 
międzynarodowych stowarzyszeń niezależnych firm 
prawniczych.

kancelaria radców prawnych

Czym różnią się kary umowne od zryczałtowanego 
odszkodowania?
Instytucją różniącą się od kary umownej jest zryczałtowane 
odszkodowanie. Polega ono na tym, że strony umownie 
określają wysokość odszkodowania za zdarzenia, które już miały 
miejsce. Zryczałtowane odszkodowanie różni się tym od kary 
umownej, że strony mogą ustalić je dopiero po niewykonaniu 
lub nienależytym wykonaniu zobowiązania, a kara umowna 
jest zastrzegana na przyszłość. Zryczałtowane odszkodowanie 
w praktyce jest ustalane w formie pozasądowej ugody stron. Jest 
to pod pewnymi względami korzystne rozwiązanie, gdyż pozwala 
uniknąć często długiej i mozolnej drogi sądowej zmierzającej 
do uzyskania odszkodowania.

W jaki sposób przedawnia się zobowiązanie z tytułu 
kary umownej?
Prawo zamówień publicznych milczy na temat terminów 
przedawnienia umów, należy odwołać się powtórnie do Kodeksu 

cywilnego, gdyż właśnie tam znajdują się przepisy regulujące 
długość terminów przedawnienia poszczególnych zobowiązań 
umownych. Generalną zasadą, wynikającą z akcesoryjnego 
charakteru kar umownych, jest to, że roszczenie o zapłatę kary 
umownej przedawnia się w terminach właściwych dla roszczeń 
odszkodowawczych wynikających ze zobowiązania głównego. 
Nie oznacza to jednak, że oba roszczenia (roszczenie o należyte 
wykonanie zobowiązania i roszczenie o zapłatę kary umownej 
za jego niewykonanie lub nienależyte wykonanie) przedawniają 
się tego samego dnia, gdyż mogą stać się – i z reguły staną – 
wymagane w innym momencie, tzn. roszczenie o zapłatę kary 
umownej stanie się wymagalne później niż roszczenie o należyte 
wykonanie zobowiązania, ponieważ jest ono właśnie konsekwencją 
niewykonania lub nienależytego wykonania takiego zobowiązania. 
Inne terminy wymagalności oznaczają, że inny będzie początkowy 
dzień biegu okresu przedawnienia. ●

Jerzy Kozerski – prawnik w Kancelarii Radców Prawnych 
Weremczuk Bobeł i Wspólnicy.

Michał Gniatkowski – radca prawny, wspólnik Kancelarii 
Radców Prawnych Weremczuk Bobeł i Wspólnicy. 

41

Kary umowne


