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Kara umowna. 
Zabezpieczenie 
zobowiązania, obliczanie
i miarkowanie kary, skutki 
podatkowe. Komentarz 
praktyczny
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IX

Przedmowa

Tematem ksi!"ki jest kara umowna. Jest to#instytucja maj!ca ogromne zna-
czenie praktyczne, budz!ca jednocze$nie wiele kontrowersji zarówno w#orzecz-
nictwie i#doktrynie, jak i#przede wszystkim w$ród uprawnionych i#zobowi!zanych 
do#zap%aty kary umownej. W#ramach autonomii woli strony stosunku zobowi!-
zaniowego mog! okre$la& skutki niewykonania lub nienale"ytego wykonania zo-
bowi!zania. Swoboda doboru postanowie' umownych ma#w#tym zakresie swoje 
ograniczenia. Niemo"no$& zastrze"enia kar umownych w#przypadku zobowi!za' 
pieni("nych, czy te" perspektywa miarkowania, ograniczaj! pe%n! swobod( stron 
w#kszta%towaniu postanowie' umownych. Powszechne stosowanie kar umownych, 
szczególnie w#obrocie gospodarczym, sprawia, "e#instytucja ta, rodz!ca mnóstwo 
problemów, kontrowersji, jednocze$nie bardzo dynamiczna, podlega, mimo braku 
zmian ustawowych, relatywnie cz(stym reinterpretacjom. 

Celem ksi!"ki jest analiza jednej z#najwa"niejszych konstrukcji prawnych 
w#prawie cywilnym. Niezaprzeczaln! i#podstawow! rol( pe%ni tu#orzecznictwo. 
Kara umowna, jej konstrukcja i#stosowanie w#praktyce, opiera si( g%ównie na#bo-
gatym dorobku judykatury, st!d w#publikacji tak wiele odwo%a' do#wyroków s!do-
wych. Z#pewno$ci! nie uda%o si( rozstrzygn!& wszystkich problemów, szczególnie 
"e#niektóre z#nich budz! wci!" ogromne kontrowersje zarówno w#doktrynie, jak 
i#w#orzecznictwie. Dodatkowym utrudnieniem by%o wprowadzenie w#ostatnim 
czasie zupe%nie nowych rozwi!za' prawnych w#zakresie kar umownych, których 
zastosowanie nie zd!"y%o sta& si( kanw! wyroków. Autorzy w#sytuacjach kontro-
wersyjnych starali si( wyrazi& i#uargumentowa& w%asne stanowisko. 

Istotno$& i#odmienno$& regulacji prawa zamówie' publicznych znalaz%a 
odzwierciedlenie w#tre$ci publikacji. Jest to#materia niezmiernie istotna, gdy" 
wi(kszo$& sporów s!dowych dotycz!cych kar umownych wynika z#umów realizo-
wanych w#trybie zamówie' publicznych. Dlatego te" problematyka ta#wymaga%a 
odr(bnego omówienia. 

Autorzy starali si( przekaza& swoje do$wiadczenia praktyczne wynikaj!ce 
ze#stosowania przepisów Kodeksu cywilnego i#Prawa zamówie' publicznych na-
byte przy opiniowaniu, negocjowaniu umów, ale przede wszystkim zdobyte na#sali 
s!dowej w#trakcie wielu procesów zwi!zanych z#karami umownymi. 

Publikacja uwzgl(dnia najnowsze orzecznictwo i#literatur( przedmiotu.  
Autorzy maj! nadziej(, i" zawarte w#niej informacje pos%u"! w#praktyce prawniczej. 

Jerzy Bieluk
Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokó!
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