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§ 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania

I. Pojęcie zobowiązania

Zobowiązanie jest stosunkiem prawnym, który polega na tym, że wierzyciel 
może żądać od dłużnika spełnienia określonego świadczenia, a dłużnik powinien 
to świadczenie spełnić (art. 353 § 1 KC). Uprawnienia wierzyciela w stosunku 
obligacyjnym określane są mianem wierzytelności, a obowiązki dłużnika – długiem. 

W każdym stosunku prawnym, również w obligacyjnym, wyróżnia się następu-
jące elementy:
1) podmioty stosunku,
2) treść stosunku prawnego,
3) przedmiot stosunku prawnego.

Podmiotem stosunku cywilnoprawnego może być tylko podmiot, który ma zdol-
ność prawną – tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposia-
dająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zob. art. 8, 
33, 331 KC). Od podmiotów stosunku cywilnoprawnego należy odróżnić strony 
tego stosunku. Zasadą w stosunkach cywilnoprawnych jest występowanie dwóch 
stron tego stosunku (wyjątek stanowią stosunki wielostronne – np. stosunek spółki 
cywilnej między więcej niż dwoma wspólnikami). Najczęściej liczba stron pokrywa 
się z liczbą podmiotów. Niekiedy jednak po jednej lub po obu stronach stosunku 
cywilnoprawnego występuje dwa lub więcej podmiotów (zob. wielość podmiotów 
w stosunku obligacyjnym – cz. I, rozdz. I, § 2, pkt II). Stroną uprawnioną w sto-
sunku obligacyjnym jest wierzyciel, a stroną zobowiązaną dłużnik. 

Treść stosunku obligacyjnego stanowią uprawnienia wierzyciela i skorelowane 
z nimi obowiązki dłużnika. Przedmiotem zobowiązania jest świadczenie, czyli okre-
ślone zachowanie się dłużnika, którego spełnienia może domagać się wierzyciel. 
Świadczenie może polegać na działaniu lub zaniechaniu (art. 353 § 2 KC).

II. Powstanie zobowiązania

Zobowiązanie, jako stosunek cywilnoprawny, powstaje na skutek zaistnienia 
następujących zdarzeń prawnych:
1) czynności prawnej – najczęstsze źródło powstania zobowiązań stanowią czynno-

ści prawne o charakterze dwustronnym, tzn. umowy (zarówno umowy nazwane, 
jak i nienazwane); zob. zasada swobody umów – cz. I, rozdz. III, § 9; jednostron-
ne czynności prawne mogą być źródłem stosunku obligacyjnego, jeśli wyraźnie 
tak stanowi przepis ustawy (zob. art. 919–921 KC – przyrzeczenie pub liczne);

2) konstytutywnego orzeczenia sądu – orzeczenie konstytutywne, prowadzące 
do powstania stosunku cywilnoprawnego, może zostać wydane przez sąd, jeżeli 
istnieje wyraźne upoważnienie ustawowe; podstawę takiego orzeczenia stanowi 



5§ 1. Pojęcie i powstanie zobowiązania

najczęściej w zakresie prawa zobowiązań przepis art. 64 KC, zgodnie z którym 
prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia 
określonego oświadczenia, zastępuje to oświadczenie; ponadto przepisy Kodeksu 
cywilnego przyznają sądom kompetencję do kształtowania stosunków obliga-
cyjnych (zob. art. 3581 § 3 – waloryzacja sądowa, art. 388 – wyzysk, art. 628 
– określenie wysokości wynagrodzenia w umowie o dzieło, art. 874 – rozwią-
zanie spółki cywilnej, art. 907 § 2 – zmiana wysokości lub czasu trwania renty, 
art. 913 – zmiana treści prawa dożywocia); 

3) aktu administracyjnego – do wydania aktu administracyjnego wy wołującego 
skutki cywilnoprawne konieczne jest istnienie wyraźnego upoważnienia zawar-
tego w ustawie (zob. uzasadnienie uchw. SN z 28.5.1992 r., III AZP 4/92, OSNC 
1992, Nr 12, poz. 211); akt administracyjny wywołuje skutki cywilnoprawne, 
bezpośrednio albo pośrednio, jeśli wynika to z ustawy, na podstawie której został 
wydany; np. zgodnie z art. 119 ust. 1 pkt 7 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) decyzja o wy-
właszczeniu powinna ustalać nie tylko przedmiot wy właszczenia, ale również 
należne wywłaszczonemu odszkodowanie;

4) innych zdarzeń, takich jak:
a) bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 i nast. KC),
b) czyny niedozwolone (art. 415 i nast. KC),
c) prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia (art. 752 i nast. KC). 

III. Charakter prawny stosunku obligacyjnego

Stosunek zobowiązaniowy jest stosunkiem cywilnoprawnym o charakterze 
względnym (skutecznym między jego stronami; inter partes), który polega na tym, 
że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadcze-
nie spełnić (art. 353 KC). Jest to więź łącząca podmioty indywidualnie oznaczone, 
które muszą być zindywidualizowane najpóźniej w chwili spełnienia świadczenia. 
Z punktu widzenia wierzyciela zobowiązanie określane jest jako „wierzytelność”, 
a z punktu widzenia dłużnika – jako „dług”. Zobowiązanie należy traktować jako 
jedną całość od chwili jego powstania, aż do chwili wygaśnięcia, niezależ nie od 
zmian w treści tego stosunku prawnego.

W najprostszym schemacie zobowiązania po jednej stronie występuje wierzyciel, 
któremu przysługują jedynie uprawnienia, a po drugiej dłuż nik, na którym ciążą 
jedynie obowiązki. W przypadku zobowiązań wynikających z umów wzajemnych 
(zob. zasady wykonywania zobowiązań z umów wzajemnych – cz. I. rozdz. VI,  
§ 30, pkt IV) ta sama strona występuje jednocześnie zarówno jako wierzyciel, jak 
i dłużnik. 

Potrzeba ochrony interesów wierzyciela w stosunku obligacyjnym (skutecznym 
inter partes) uzasadnia niekiedy rozszerzenie skuteczności jego uprawnień (wie-
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rzytelności) i umożliwienie mu skierowania roszczenia do osób trzecich, które nie 
występowały w pierwotnym zobowiązaniu. 

W przypadkach przewidzianych w ustawie wierzyciel uzyskuje zwiększoną 
ochronę przez rozszerzenie skuteczności jego uprawnień. Dotyczy to następujących 
regulacji:
1) art. 527 i nast. KC – skarga pauliańska (zob. ochrona wierzyciela w razie nie-

wypłacalności dłużnika – cz. I, rozdz. X);
2) art. 59 KC – prawo żądania uznania umowy za bezskuteczną; 
3) art. 415 i nast. KC – na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych wierzy-

ciel może dochodzić odszkodowania, ilekroć osoba trzecia ze swej winy wy rządzi 
szkodę wierzycielowi przez to, że unie moż liwi wykonanie zobowiązania przez 
dłużnika;

4) art. 16–17 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) – niektóre prawa względne mogą uzyskać roz
szerzoną skuteczność przez wpisanie ich do księgi wieczystej; dotyczy to m.in. 
prawa najmu, dzierżawy, prawa odkupu, prawa pierwokupu, prawa dożywocia; 
prawo ujawnione w księdze wieczystej uzyskuje skuteczność względem praw 
nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu;

5) w przypadku niektórych praw względnych, z uwagi na funkcję, jaką pełnią, usta
wa przewiduje dla wierzyciela ochronę o charakterze bezwzględnym (erga 
omnes):
a) do ochrony praw najemcy do używania lokalu stosuje się przepisy o ochronie 

własności (art. 690 KC; zob. także art. 694 KC),
b) do obciążenia nieruchomości prawem dożywocia stosuje się odpowiednio 

przepisy o ograniczonych prawach rzeczowych (art. 910 § 1 KC).

§ 2. Strony stosunku obligacyjnego

Literatura: G. Bieniek, Pojęcie regresu w prawie cywilnym, NP 1972, Nr 6; S. Buczkowski, 
Z zagadnień regresu, PUG 1952, Nr 12; S. Garlicki, Odpowiedzialność in solidum, NP 1961, Nr 4; 
T. Kasiński, Roszczenia regresowe z art. 441 § 3 k.c., NP 1972, Nr 9; A. Klein, Istota solidarności 
biernej a stosunki prawne odpowiedzialności, [w:] Studia z prawa zobowiązań, red. Z. Radwań-
ski, Warszawa–Poznań 1978; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Konstrukcja solidarności biernej 
w kodeksie cywilnym, SPE 1974, t. XII; taż, Zobowiązania in solidum, SPE 1977, t. XVII; taż, 
Wyrządzenie szkody przez kilka osób, Warszawa 1978; W. Marek, Roszczenia regresowe z art. 441 
k.c., NP 1974, Nr 3; A. Szpunar, O solidarności niewłaściwej, RPEiS 1980, z. 4; D. Zawistowski, 
 Powstanie i cechy zobowiązań in solidum, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnopraw-
nych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Alfreda Kleina, Kraków 2000.
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I. Wierzyciel i dłużnik

Stronami stosunku obligacyjnego są wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel jest stroną 
uprawnioną, a dłużnik stroną zobowiązaną, niezależnie od tego, na podstawie ja-
kiego zdarzenia prawnego zobowiązanie powstało. Świadczenie ma miejsce między 
tymi dwoma stronami; jedynie umowa spółki cywilnej w przypadku większej niż 
dwóch liczby wspólników stanowi przykład wielostronnego stosunku obligacyjnego 
(zob. art. 860 i nast. KC). Wyjątkowo do struktury stosunku zobowiązaniowego 
może zostać włączona osoba trzecia (zob. umowy z udziałem osób trzecich – cz. I, 
rozdz. II, § 7, pkt IX), np. w przypadku gdy w umowie strony zastrzegły, że osoba 
trzecia może żądać bezpośrednio od dłużnika spełnienia świadczenia (art. 393 § 1 KC).

II. Wielość podmiotów w stosunku obligacyjnym

Wielość podmiotów może występować zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzy-
ciela. Wielość podmiotów po jednej lub obu stronach stosunku obligacyjnego może 
zaistnieć już w chwili powstania zobowiązania lub po jego powstaniu (na skutek 
czynności prawnej lub dziedziczenia).

Przykłady: 
1. D zawarł z A i B umowę pożyczki 5000 zł – wielość podmiotów po stronie dłużnika (A i B) 

istnieje już od chwili powstania zobowiązania.
2. A zawarł z B umowę pożyczki i po powstaniu zobowiązania doszło do przelewu wierzytel-

ności A na C i D – w chwili powstania zobowiązania strony pokrywały się z podmiotami stosunku; 
na skutek przelewu wierzytelności A, wynikającej z istniejącego już stosunku prawnego, strona 
uprawniona stała się wielopodmiotowa (C i D).

Wielość dłużników lub wierzycieli ma wpływ na treść stosunku obligacyjnego. 
Z zagadnieniem wielości podmiotów w zobowiązaniu wiążą się następujące insty-
tucje:
1) zobowiązania podzielne i niepodzielne,
2) zobowiązania solidarne.

1. Zobowiązania podzielne i niepodzielne

Kryterium wyróżnienia zobowiązań podzielnych i niepodzielnych jest charak
ter świadczenia, do którego zobowiązany jest dłużnik (zob. świadczenia podzielne 
i niepodzielne – cz. I, rozdz. I, § 4, pkt 4.2). Jeżeli świadczenie ma charakter 
podzielny, a jest kilku dłużników lub kilku wie rzycieli, to zarówno dług, jak i wie
rzytelność dzielą się na tyle nieza leżnych od siebie części, ilu jest dłużników albo 
wierzycieli, chyba że w ustawie lub z woli stron została zastrzeżona solidarność 
dłużników lub wierzycieli (art. 379 § 1 w zw. z art. 369 KC). 

Jeżeli zobowiązanie jest podzielne, to wierzyciel może żądać od każdego z dłuż
ników tylko takiej części, jaka na niego przypada. Części, na które dzieli się dług 
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lub wierzytelność, są równe, jeżeli z okoliczności nie wynika nic innego (art. 379 § 1 
zd. 2 KC). Do okoliczności mogących mieć wpływ na nierówny podział długu lub wie-
rzytelność należą wola stron wynikająca z zawartej przez nie umowy i przepis ustawy.

Każdy z dłużników odpowiada tylko za swoją część długu (pro parte), a nie
wypłacalność któregokolwiek z dłużników obciąża wierzyciela.

Jeżeli świadczenie jest niepodzielne, a po stronie dłużnika występuje więcej 
niż jeden podmiot, to dłużnicy odpowiadają za jego spełnienie tak jak dłużnicy 
solidarni (art. 380 § 1 KC). Oznacza to, że każdy z dłużników odpowiada za cały 
dług, a wierzyciel może żądać całego świadczenia od wszystkich dłużników łącz-
nie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna. Zaspokojenie wierzyciela przez 
któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (art. 366 § 1 KC; zob. solidarność 
dłużników – cz. I, rozdz. I, § 2, pkt III). 

Solidarna odpowiedzialność dłużników istnieje tak długo, jak długo świadcze
nie ma charakter niepodzielny. Jeżeli świadczenie niepodzielne stanie się świad-
czeniem podzielnym, to ustaje solidarna odpowiedzialność dłużników.

Przykład: A dostarczył rzemieślnikom B i C drewno hebanowe i zamówił wykonanie stołu. 
B i C, na skutek zaniedbania, zniszczyli drewno i nie wykonali stołu. W miejsce niepodzielne-
go świadczenia (wykonanie i wydanie stołu) wchodzi świadczenie odszkodowawcze, które ma 
charakter podzielny. B i C odpowiadają wobec A w częściach równych, ponieważ nic innego nie 
wynika z okoliczności. 

W braku odmiennej umowy dłużnicy zobowiązani do świadczenia podzielnego 
są odpowiedzialni za jego spełnienie solidarnie, jeżeli wzajemne świadczenie wie
rzyciela jest niepodzielne (art. 380 § 2 KC). 

Zasadą jest, że dłużnik, który wykonał świadczenie niepodzielne, może żądać 
od pozostałych współdłużników zwrotu wartości świadczenia w takiej części, jaka 
przypada na każdego z dłużników – regres (art. 380 § 3 w zw. z art. 376 KC).

Jeżeli jest kilku współwierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielne-
go, to każdy z nich może żądać spełnienia całego świadczenia (art. 381 § 1 KC). 
Dłużnik nie ma możliwości wyboru wierzyciela, do rąk którego spełni świadczenie 
(zob. odmiennie przy zobowiązaniach solidarnych – art. 367 KC). W razie sprzeciwu 
jednego z wierzycieli dłużnik obowiązany jest świadczyć wszystkim wierzycielom 
łącznie albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego (art. 381 § 2 KC). 
W pozostałym zakresie sytuacja prawna współwierzycieli do świadczenia niepodziel-
nego jest analogiczna do pozycji prawnej wierzycieli solidarnych (zob. zobowiązania 
solidarne – cz. I, rozdz. I, § 2, pkt II). Skuteczność czynności podjętych przez jednego 
z wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego zależy od tego, czy jest 
ona korzystna dla pozostałych współwierzycieli. Zwolnienie dłużnika z długu przez 
jednego z wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego nie wywiera 
skutku względem pozostałych współwierzycieli (art. 382 § 1 KC). Natomiast zwło
ka dłużnika, jak również przerwanie lub zawieszenie biegu prze dawnienia wzglę-
dem jednego z wierzycieli uprawnionych do świadczenia niepodzielnego skutkuje 
względem pozostałych (art. 382 § 2 KC).
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Wierzyciel uprawniony do świadczenia niepodzielnego, który przyjął to świad-
czenie, jest odpowiedzialny względem pozostałych wierzycieli według tych samych 
zasad co wierzyciel solidarny (art. 383 KC). O istnieniu i zakresie jego odpowie-
dzialności wobec pozostałych współwierzycieli rozstrzyga treść istniejącego mię-
dzy współwierzycielami stosunku prawnego. Jeżeli z treści stosunku prawnego nie 
wynika nic innego, to wierzyciel, który przyjął świadczenie, odpowiada w częściach 
równych (art. 378 KC).

2. Zobowiązania solidarne

Wyróżnia się dwa rodzaje solidarności:
1) bierną – solidarność dłużników,
2) czynną – solidarność wierzycieli.

Istotą każdej solidarności, a solidarności biernej w szczególności, jest umoc
nienie pozycji wierzyciela. Solidarność bierna stwarza dla wierzyciela dodatkowe 
gwarancje wykonania zobowiązania. W prawie polskim o istnieniu solidarności bądź 
o jej braku przesądza ustawa lub wola stron wyrażona w umowie, a nie cechy zobo-
wiązania (art. 369 KC). Solidarności nie domniemywa się (wyr. SA w Katowicach 
z 28.2.1992 r., I ACr 42/92, OSA 1993, Nr 4, poz. 23).

Solidarność dłużników lub wierzycieli występuje niezależnie od te go, czy 
świadczenie ma charakter podzielny, czy niepodzielny. Nawet jeśli świadczenie ma 
charakter podzielny, to zobowiązanie nie dzieli się na tyle części, ilu jest dłużników 
lub wierzycieli, jeżeli została zastrzeżona solidarność. 

W prawie polskim o istnieniu solidarności bądź o jej braku przesądza ustawa lub 
wola stron wyrażona w umowie, a nie cechy zobowiązania (art. 369 KC). Solidarno-
ści nie domniemywa się, lecz musi ona być ustanowiona w ustawie lub w umowie. 
Solidarność wynikać może także z odpowiedniego uzgodnienia jej przez strony 
czynności prawnej, pod warunkiem wszakże spełnienia dwóch przesłanek: istnienia 
wielości podmiotów po jednej lub obu stronach stosunku prawnego oraz braku wyraź-
nego zakazu ustawowego zastrzeżenia solidarności. Czynnością prawną, stanowiącą 
źródło solidarności najczęściej jest umowa. Niezwykle istotną kwestią jest sposób 
zastrzeżenia solidarności. Przyjmuje się w doktrynie, że poza użyciem wprost termi-
nu „solidarność” w odpowiedniej formie, można zastrzeżenia tego dokonać również 
poprzez powołanie art. 366 lub art. 367 KC. Jako dopuszczalny sposób przyjmuje 
się również opisanie cech zobowiązania solidarnego – tu wszakże sygnalizuje się, 
że niezbędny jest zapis, iż każdy zobowiązany odpowiada za całość długu (wyr. SA 
w Poznaniu z 9.7.2014 r., I ACa 639/13, niepubl.).

Przepisy ustawy zastrzegające solidarność mają charakter bezwzględnie lub 
względnie wiążący. W ramach przepisów imperatywnych (ius cogens) powstanie 
solidarności biernej przewidują m.in.:
1) art. 441 § 1 KC – jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrzą

dzoną czynem niedozwolonym, to ich odpowiedzialność jest solidarna;
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2) art. 864 KC – za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiedzialni są 
solidarnie;

3) art. 910 § 2 KC – osobista odpowiedzialność nabywców nieruchomości ob
ciążonej prawem dożywocia za świadczenia tym prawem objęte jest solidarna;

4) art. 1055 § 1 KC – odpowiedzialność nabywcy i zbywcy spadku za długi spad-
kowe wobec wierzycieli spadkowych jest solidarna.
Przepisy dyspozytywne (ius dispositivum) przewidujące powstanie solidarności 

to m.in.:
1) art. 370 KC – solidarność bierna powstaje, jeżeli kilka osób za ciągnęło zobowią-

zanie dotyczące ich wspólnego mienia, chyba że umówiono się inaczej;
2) art. 380 § 2 KC – w braku odmiennej umowy dłużnicy zobowiązani do świadcze-

nia podzielnego są odpowiedzialni za jego spełnienie solidarnie, jeżeli wzajemne 
świadczenie wierzyciela jest niepodzielne.
Zobowiązanie może być solidarne, chociażby każdy z dłużników był zobowiąza-

ny w sposób odmienny (w przypadku solidarności biernej), albo chociażby wspólny 
dłużnik był zobowiązany w sposób odmienny względem każdego z wierzycieli 
(w przypadku solidarności czynnej) – art. 368 KC. 

III. Solidarność dłużników (solidarność bierna)

1. Pojęcie i cechy solidarności biernej

Solidarność dłużników polega na tym, że wierzyciel może żądać całości lub 
części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego 
z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia 
pozostałych (art. 366 § 1 KC). Przez poję cie zaspokojenia wierzyciela należy ro-
zumieć nie tylko spełnienie świadcze nia zgodnie z treścią zobowiązania, ale rów-
nież spełnienie świadczenia zastępczego (np. świadczenie w miejsce wypełnienia, 
złożenie do depozytu sądowego oraz potrącenie).  Natomiast odnowienie (zob. 
art. 506 KC) zobowiązania dokonane między wierzycielem a jednym z dłużników 
solidarnych zwalnia pozostałych, chyba że wierzyciel zastrzegł, iż zachowuje 
przeciwko nim swoje prawa (art. 374 § 1 KC).

Solidarność dłużników wzmacnia pozycję wierzyciela, zwłaszcza w sytuacji, 
kiedy świadczenie ma charakter podzielny. Wierzyciel może sam decydować, od 
którego z dłużników i w jakiej części będzie dochodzić zaspokojenia. 

Solidarność dłużników charakteryzuje się następującymi cechami:
1) po stronie zobowiązanej występuje kilka podmiotów (kilku dłużników);
2) wierzycielowi przysługuje wierzytelność o spełnienie jednego świadczenia;
3) spełnienie świadczenia w całości (i w sposób należyty) przez któregokolwiek 

z dłużników solidarnych prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania;
4) dłużnicy pozostają solidarni aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela (art. 366 

§ 2 KC);
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5) w razie spełnienia świadczenia przez jednego z dłużników solidarnych może on 
żądać zwrotu od współdłużników części świadczenia (regres); wysokość żąda-
nej części wynika z treści stosunku prawnego łączącego współdłużników – części 
są równe, jeżeli nic innego nie wynika z treści tego stosunku prawnego (art. 376 
§ 1 KC). Roszczenie przewidziane w art. 376 § 1 zd. 2 KC powstaje z chwilą 
spełnienia przez dłużnika świadczenia w zakresie przenoszącym tę  część, któ-
ra ciąży na nim zgodnie z treścią stosunku wewnętrznego między współdłużni-
kami (wyr. SN z 12.10.2001 r., V CKN 500/00, OSNC 2002, Nr 7–8, poz. 90);

6) ryzyko niewypłacalności jednego z dłużników solidarnych ponoszą pozostali 
dłużnicy; część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego rozkłada się między 
pozostałych współdłużników (art. 376 § 2 KC).

2. Status prawny dłużników solidarnych 

Charakter czynności podejmowanych przez dłużnika solidarnego ma wpływ 
na status prawny dłużników solidarnych zarówno względem siebie, jak i wobec 
wierzyciela. Zasadą jest, że działania lub zaniechania jednego z dłużników so-
lidarnych nie mogą szkodzić współdłużnikom (art. 371 KC). Zdarzenia, które 
pogarszają położenie jednego z dłużników względem wierzyciela, nie mają wpły-
wu na status pozostałych współdłuż ników względem wierzyciela ani na stosunki 
między współdłuż nikami. Dlatego też przerwanie lub zawieszenie biegu terminu 
prze dawnie nia w stosunku do jednego z dłużników solidarnych (art. 372 KC; zob. 
wyr. SN z 20.4.2006 r., IV CK 3/06, niepubl.), zrzeczenie się zarzutu przedawnienia, 
zwłoka dłużnika, uznanie długu nie mają skutku względem pozostałych. 

Również niektóre działania wierzyciela względem jednego z dłużników soli-
darnych nie skutkują względem pozostałych współdłużników. Dotyczy to zwolnienia 
z długu lub zrzeczenia się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłuż-
ników solidarnych (art. 373 KC). Do zwolnienia z długu niezbędna jest umowa za-
warta przez wierzyciela z tym dłużnikiem, który ma być z długu zwolniony (wyr. SA 
w Katowicach z 22.11.1994 r., I ACr 676/94, OSA 1995, Nr 5, poz. 23). 

Kodeks cywilny przewiduje dwie sytuacje, kiedy poprawa położenia jednego 
z dłużników solidarnych wobec wierzyciela skutkuje wobec pozostałych współdłuż-
ników (zasada reprezentacji między dłużnikami na ich korzyść wobec wierzy ciela):
1) zwłoka wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych ma skutek 

także względem współdłużników (art. 374 § 2 KC);
2) wyrok zapadły na korzyść jednego z dłużników solidarnych zwalnia 

współ dłużników, jeżeli uwzględnia zarzuty, które są im wszystkim wspólne 
(art. 375 § 2 KC); zarzuty wspólne dotyczą w szczególności powstania i treści 
zobowiązania.
W razie sporu między wierzycielem a dłużnikami solidarnymi dłużnicy mogą 

podnieść dwojakiego rodzaju zarzuty (art. 375 § 1 KC):
1) zarzuty osobiste – przysługują wyłącznie określonemu dłużnikowi wobec wie-

rzyciela – np. brak zdolności dłużnika do czynności prawnych, dokonanie przez 
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dłużnika czynności prawnej pod wpływem wady oświadczenia woli, rozłożenie 
należności na raty względem jednego z dłużników, zwolnienie dłużnika z długu, 
zrzeczenie się solidarności przez wierzyciela względem jednego z dłużników;

2) zarzuty wspólne – przysługują wszystkim dłużnikom ze względu na sposób po-
wstania lub treść zobowiązania – np. nieważność czynności prawnej ze względu 
na niezachowanie zastrzeżonej formy, sprzeczność treści czynności z ustawą lub 
zasadami współżycia społecznego (zob. art. 58 KC; por. wyr. SN z 31.8.1966 r., 
III CR 226/64, OSNCP 1967, Nr 4, poz. 72).

IV. Solidarność wierzycieli (solidarność czynna)

1. Pojęcie i cechy solidarności czynnej

Solidarność wierzycieli polega na tym, że kilku wierzycieli jest uprawnionych 
w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, 
a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszyst-
kich (art. 367 § 1 KC). Solidarność czynna może powstać jedynie na podstawie 
czynności prawnej, nie powstaje natomiast ex lege. Solidarność czynna umacnia 
pozycję dłużnika w tym sensie, że do czasu wytoczenia powództwa przez jednego 
z wierzycieli solidarnych może on wybrać wierzyciela, do rąk którego spełni świad-
czenie.

Solidarność wierzycieli charakteryzuje się następującymi cechami:
1) po stronie uprawnionej występuje kilka podmiotów (kilku wierzycieli);
2) dłużnik jest zobowiązany tylko do jednego świadczenia;
3) co do zasady dłużnik może spełnić świadczenie według swojego wyboru do 

rąk któregokolwiek z wierzycieli solidarnych; jeśli jednak jeden z wierzycieli 
wytoczy powództwo o świadczenie, to dłużnik powinien świadczyć do jego rąk 
(art. 367 § 2 KC);

4) spełnienie świadczenia do rąk któregokolwiek z wierzycieli prowadzi do wy
gaś nięcia zobowiązania;

5) w razie spełnienia świadczenia do rąk jednego z wierzycieli treść stosunku 
prawnego między współwierzycielami rozstrzyga o tym, czy i w jakich częś ciach 
jest on odpowiedzialny wobec współwierzycieli; jeżeli z treści tego stosunku nie 
wynika nic innego, to wierzyciel, który przyjął świadczenie, jest odpowiedzialny 
w częściach równych (art. 378 KC).

2. Status prawny wierzycieli solidarnych

W stosunkach między wierzycielami solidarnymi obowiązuje zasada repre
zentacji między wierzycielami na ich korzyść wobec dłużnika. Zwłoka dłużnika, 
jak również przerwanie lub zawieszenie biegu prze dawnienia względem jedne-
go z wierzycieli solidarnych skutkuje względem pozostałych współwierzycieli 
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(art. 377 KC). Nie skutkują natomiast względem współwierzycieli takie działania 
wierzyciela, które pogarszają jego sytuację prawną względem dłużnika. Oznacza to, 
że takie zdarzenia, jak np. zawarcie ugody z dłużnikiem, rozłożenie świadczenia na 
raty, zwolnienie z długu, odnoszą skutek tylko względem wierzyciela, który takiej 
czynności dokonał. 

V. Solidarność nieprawidłowa

Solidarność nieprawidłowa (odpowiedzialność in solidum) polega na tym, że 
kilku dłużników ma obowiązek spełnienia identycznego świadczenia na rzecz tego 
samego wierzyciela. Obowiązki tych dłużników wynikają z różnych tytułów praw
nych, a ustawa ani czynność prawna nie zastrzega między nimi solidarności. Każdy 
z dłużników odpowiada za całość świadczenia. Wierzyciel może żądać całości lub 
części świadczenia od każdego z dłużników. Spełnienie świadczenia przez które-
gokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (zob. wyr. SN z 14.8.1997 r., II CKU 
78/97, Prok. i Pr. 1998, Nr 2, poz. 30).

Dominujący pogląd doktryny zakłada, że do solidarności nieprawid łowej nie 
stosuje się nawet w drodze analogi przepisów o wzajemnej reprezentacji dłużników 
solidarnych oraz o regresach między współdłuż nikami solidarnymi (zob. też uchw. 
SN z 17.7.2007 r., III CZP 66/07, Biul. SN 2007, Nr 7, poz. 8). 

Odpowiedzialność dłużnika osobistego z tytułu zaciągniętego kredytu i odpowie-
dzialność dłużnika rzeczowego, którego nieruchomość została obciążona hipoteką 
dla zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy, jest odpowiedzialnością in solidum 
z tym ograniczeniem, że egzekucja prowadzona w stosunku do dłużnika rzeczowego 
może być skierowana wyłącznie do obciążonej hipoteką nieruchomości, co powinno 
znaleźć wyraz w wyroku (wyr. SN z 6.3.1997 r., I CKU 78/96, Prok. i Pr. 1997, Nr 6, 
poz. 38).

§ 3. Treść stosunku obligacyjnego

I. Uprawnienia wierzyciela

Uprawnienia wierzyciela w stosunku obligacyjnym określane są mianem wierzy
telności (zob. art. 306, 356 § 2, art. 498, 500, 502, 504, 505, 507, 509–511, 513–518, 
525 KC). Wierzytelność jest prawem podmiotowym o charakterze majątkowym. 
Jak każde prawo podmiotowe nie może być ono wykonywane w sposób sprzeczny 
z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem i zasadami współżycia społecznego 
(zob. art. 5 KC). Na prawo podmiotowe wierzyciela może składać się kilka upraw-
nień. Wierzycielowi z jednego stosunku obligacyjnego może przysługiwać kilka 
roszczeń (np. roszczenie o świadczenia okresowe z umowy najmu), jak również 
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uprawnień kształtujących (np. prawo wypowiedzenia stosunku najmu – art. 672 KC). 
Wyróżnia się następujące uprawnienia wierzyciela w stosunku obligacyjnym:
1) uprawnienia główne – służą realizacji podstawowego interesu wierzyciela 

i zmierzają do wykonania pierwotnego świadczenia (np. roszczenie o zwrot 
przedmiotu pożyczki) lub świadczenia zastępczego (np. świadczenia odszkodo-
wawczego w razie niewykonania umowy);

2) uprawnienia uboczne (pomocnicze) – uzupełniają (np. roszczenie o zapłatę 
odsetek w razie opóźnienia dłużnika przy świadczeniu pieniężnym – zob. odset-
ki) lub przygotowują uzyskanie świadczenia głównego (np. uprawnienie do 
zabezpieczenia świadczenia). 

II. Obowiązki dłużnika

1. Dług

Korelatem uprawnień wierzyciela w stosunku obligacyjnym są obowiązki dłuż
nika. Dłużnik powinien wykonywać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób 
odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia 
społecznego, a jeśli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób 
odpowiadający tym zwyczajom (art. 354 § 1 KC; zob. wykonywanie zobowiązań – 
cz. I, rozdz. VI). 

Obowiązki dłużnika w stosunku obligacyjnym określane są mianem długu 
(zob. art. 373, 379, 382, 508, 519–525, 922, 989 KC). Podstawowym obowiązkiem 
dłużnika jest spełnienie świadczenia, wynikającego z treści stosunku prawnego 
łączącego go z wierzycielem (zob. art. 354 KC). Spełnienie świadczenia przez dłuż-
nika zgodnie z treścią zobowiązania prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania (zob. 
wygaśnięcie zobowiązań – cz. I, rozdz. VIII). 

2. Dług a odpowiedzialność

Dług jest wyrazem powinności dłużnika. Powinność ta polega na obowiąz-
ku spełnienia świadczenia. Odpowiedzialność dotyczy natomiast pokrycia długu 
i obejmuje wszelkie ujemne konsekwencje przewidziane przez system prawny, 
związane z przymusową realizacją świadczenia. Może istnieć dług bez odpowiedzial-
ności w tym znaczeniu, że wierzyciel nie będzie mógł przymusowo wyegzekwować  
świadczenia. Za dług może być również odpowiedzialna oprócz dłużnika także inna 
osoba. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wierzyciel 
może, w drodze przymusu realizowanego przez organy pań stwowe, doprowadzić do 
zaspokojenia swojego interesu. Wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osoby 
odpowiedzialnej za dług (odpowiedzialność cywilnoprawna). 
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Wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności za dług:
1) odpowiedzialność osobistą:

a) ma ona charakter odpowiedzialności majątkowej; do majątku osoby odpo-
wiedzialnej skierowane są środki przymusu ze strony wierzyciela;

b) wierzycielowi przysługuje uprawnienie do wskazania sposobów egzekucji 
przeciwko dłużnikowi (art. 797 i 799 KPC);

c) dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem, jaki ma w chwili prowadze-
nia przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego (art. 758 i nast. KPC);

d) może być ona ograniczona w następujący sposób:
– odpowiedzialność zostaje ograniczona do pewnej wyodrębnionej masy 

majątkowej, traktowanej w majątku dłużnika jako osobna całość (odpo-
wiedzialność cum viribus patrimonii), np. art. 1030 zd. 1 KC, art. 41 KRO,

– dłużnik odpowiada całym swoim majątkiem, ale tylko do pewnej wy
sokości ograniczonej kwotowo, niezależnie od wysokości długu (odpo-
wiedzialność pro viribus patrimonii), np. art. 554, 1031 § 2 zd. 1 KC;

2) odpowiedzialność rzeczową:
a) jest ona niezależna od odpowiedzialności osobistej, chociaż może istnieć 

równocześnie z odpowiedzialnością osobistą tej samej osoby;
b) powstaje w przypadku zabezpieczenia wierzytelności ograniczonym 

prawem rzeczowym w postaci zastawu lub hipoteki (art. 306 KC i art. 65 
KWU);

c) wierzycielowi przysługuje prawo (o charakterze bezwzględnym) do bezpo
średniego zaspokojenia się z obciążonej rzeczy;

d) ponosi ją każdoczesny właściciel rzeczy obciążonej, którym nie musi być 
dłużnik osobisty;

e) wierzyciel może realizować swoje uprawnienie z pierwszeń stwem przed 
wierzycielami osobistymi dłużnika.

3. Zobowiązania niezupełne

Zobowiązanie niezupełne (naturalne) polega na tym, że mimo ist nienia mię-
dzy wierzycielem a dłużnikiem więzi obligacyjnej, wierzyciel pozbawiony jest 
możliwości przymusowego wyegzekwowania świadczenia, a dłużnik nie ponosi 
odpowiedzialności za niespełnienie świadczenia. Jeżeli dłużnik spełni świadczenie 
ze zobowiązania naturalnego, to nie może następnie żądać zwrotu tego świadczenia 
jako świadczenia nienależ nego (art. 411 pkt 2 i 3, art. 413 § 1 KC). Dłużnik nie może 
żądać zwrotu świadczenia, nawet jeśli nie wiedział, że wierzyciel nie może go przy-
musić do spełnienia świadczenia. 

Zobowiązaniami naturalnymi są:
1) zobowiązania, w których obowiązek świadczenia czyni zadość zasadom współ

życia społecznego (art. 411 pkt 2 KC);
2) zobowiązania, w których roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu 

(zob. art. 117 i nast. oraz art. 411 pkt 3 KC);
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3) zobowiązania wynikające z gry lub zakładu, z wyłączeniem (art. 413 KC):
a) gier lub zakładów zakazanych lub nierzetelnych,
b) gier lub zakładów zarządzonych lub zatwierdzonych przez właściwe organy 

państwowe.

§ 4. Przedmiot stosunku obligacyjnego
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I. Świadczenie

1. Pojęcie i przedmiot świadczenia

Świadczenie jest przedmiotem stosunku obligacyjnego. Świadczeniem jest 
zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania i po legające na zadośćuczy-
nieniu zasługującemu na ochronę interesowi wie rzyciela. Jeżeli dłużnik nie zaspokoi 
majątkowego lub niemajątkowego interesu wierzyciela, to nie można mówić o nale-
żytym wykonaniu zobowiązania. 

Świadczenie może polegać na działaniu albo zaniechaniu (art. 353 § 2 KC). 
Od przedmiotu stosunku obligacyjnego (świadczenia) należy odróżnić przedmiot 
świadczenia. Zachowanie dłużnika może dotyczyć różnego rodzaju dóbr, które okre-
śla się mianem przedmiotu świadczenia (np. przeniesienie prawa własności rzeczy, 
wykonanie dzieła, przechowanie rzeczy).

2. Oznaczenie świadczenia

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadcze-
nia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić (art. 353 § 1 KC). Konieczne jest zatem 
dokładne określenie, czego wierzyciel może domagać się od dłużnika, tj. wskazanie 
sposobu zachowania dłużnika w celu zaspokojenia wierzyciela. 

Świadczenie powinno być oznaczone najpóźniej w chwili jego spełnienia. Sposób 
oznaczenia świadczenia strony określają w treści czynności prawnej. Świadczenie 
może być ściśle oznaczone już w chwili powstania zobowiązania lub strony mogą 
wskazać sposób określenia świadczenia w przyszłości. Istnieją następujące metody 
określania podstaw do oznaczenia świadczeń przyszłych:
1) metoda obiektywna – opiera się na kryteriach obiektywnych, empirycznie stwier-

dzalnych, np. odwołanie się do ceny rynkowej obowiązującej w chwili spełnienia 
świadczenia;

2) metoda zobiektywizowana – polega na powołaniu osoby trzeciej, która ma obo-
wiązek ustalić sposób spełnienia świadczenia;

3) metoda subiektywna – polega na tym, że ustalenie świadczenia następuje przez 
jedną ze stron stosunku obligacyjnego.

3. Niemożliwość świadczenia

3.1. Pojęcie i rodzaje niemożliwości świadczenia
Świadczenie dłużnika w stosunku obligacyjnym musi być możliwe do spełnie

nia. Zobowiązanie w ogóle nie powstaje, jeżeli oznaczone świadczenie jest niewy
konalne (impossibilium nulla obligatio est). Wyróżnia się dwa rodzaje niemożliwości 
świadczenia:
1) niemożliwość pierwotną – świadczenie jest niemożliwe do spełnienia od samego 

początku istnienia zobowiązania;


