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ANALIZA PRAWNA KONTRAHENTA 

KOMPARYCJA UMOWY 
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Analiza prawna kontrahenta 

Z kim zawieramy umowę? Co należy ustalić? 

osoba fizyczna ► NIP,  

► PESEL,  

► serię i numer dowodu osobistego, 

► organ, który dowód wydał, 

► datę ważności dowodu osobistego, 

► miejsce zameldowania, 

► miejsce zamieszkania, 

► rodzaj ustroju małżeńskiego 

 

osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą 

► j.w., 

► dane, które znajdują się na wydruku z Centralnej Ewidencji i In-

formacji o Działalności Gospodarczej 
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Analiza prawna kontrahenta 

Z kim zawieramy umowę? Co należy ustalić? 

wspólnicy spółki cywilnej 

 

► dane wszystkich wspólników spółki cywilnej – osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą 

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie stanowi 

samodzielnego podmiotu prawa. Nie można zawrzeć umowy ze 

spółką cywilną. Umowy zawiera się z jej wspólnikami. 

Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia 

spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspól-

ników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych 

czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy 

chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowa-

dzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. 
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Analiza prawna kontrahenta 

Z kim zawieramy umowę? Co należy ustalić? 

osobowa spółka prawa han-

dlowego:  

spółka jawna,  

spółka partnerska,  

spółka komandytowa,  

spółka komandytowo-

akcyjna 

► NIP, 

► REGON, 

► formę prawną, 

► firmę spółki, 

► adres siedziby, 

► kapitał zakładowy (czy został w całości opłacony), 

► sposób reprezentacji 

Powyższe dane należy ustalić na podstawie aktualnego odpisu z 

krajowego rejestru sądowego. 
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Analiza prawna kontrahenta 

Z kim zawieramy umowę? Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki? 

spółka jawna 

 

► każdy wspólnik, 

jednakże na mocy umowy spółki:  

► wspólnik może zostać pozbawiony prawa do jej reprezentowa-

nia, 

► wspólnik może być uprawniony do jej reprezentowania tylko 

łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem 

 

spółka partnerska 

 

► każdy partner, 

chyba że: 

► umowa spółki stanowi inaczej, 

► umowa spółki partnerskiej może przewidywać, że prowadzenie 

spraw i reprezentowanie spółki powierza się zarządowi 
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Analiza prawna kontrahenta 

Z kim zawieramy umowę? Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki? 

spółka komandytowa 

 

► komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo pra-

womocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezen-

towania spółki, 

► komandytariusz może jedynie jako pełnomocnik 

 

spółka kapitałowa: 

spółka z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, 

spółka akcyjna 

 

► zarząd, 

► jeżeli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania okre-

śla umowa spółki lub statut, 

► jeżeli umowa spółki lub statut nie zawiera żadnych postano-

wień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu 

spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu 

albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem 
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Komparycja umowy 

Znając dane kontrahenta można sporządzić komparycję umowy. 

UMOWA CESJI 

zawarta dnia _______________________ 2009 roku, pomiędzy: 

________ Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. __________, 00-001 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowa-

dzonego przez Sąd Rejonowy dla. m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS _______, kapitał zakładowy _________,-zł (słownie: ___________________) w pełni opłacony, NIP 

__________, REGON __________ reprezentowaną przez:  
______________________ – Prezesa Zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, co potwierdza aktualny odpis z 

powołanego wyżej rejestru stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

zwaną dalej „CEDENTEM” 

a 

_________________________________ legitymującym się dowodem osobistym seria ______, Nr _________, Nr PESEL 

______________, wydanym przez _______________ dnia ____________, _________ roku, NIP _____________________ 

zamieszkałym w __________________, ul. ______________, ___ - ____;  kopia dowodu osobistego stanowi załącznik Nr 2 

do niniejszej umowy. 

zwanym dalej „CESJONARIUSZEM”. 

CEDENT i CESJONARIUSZ będą łącznie dalej zwani „Stronami”. 
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II 

POTRĄCENIE 
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Pojęcie potrącenia 

 

 

 

Art. 498. § 1. k.c.: 

„Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, 

każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności 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.” 

 

 

Wyrok SN z 18/12/1973 r. I CR 363/73 -„ocena, czy rzecz jest oznaczona tylko co do gatunku czy co do tożsamości, zależy od 

woli stron, oświadczonej wyraźnie lub w sposób dorozumiany. Rozstrzyga tu sposób określenia (stopień dokładności, wyod-

rębnienia) przedmiotu świadczenia. Gatunek może być określony także przez wskazanie cech dla danego gatunku właściwych 

(również przy sprzedaży samochodu)”. 
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Skutki potrącenia 

Art. 498. § 2. 

„Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości 

wierzytelności niższej.” 

 

1. Wzajemne umorzenie się wierzytelności do wysokości wierzytelności niższej  

 

2. Wygaśnięcie praw zabezpieczających wierzytelność, takich jak:  

► poręczenie,  ► zastaw,  ► hipoteka.

Są to prawa o charakterze akcesoryjnym (ich istnienie uzależnione jest od istnienia wierzytelności, 

które zabezpieczają). W związku z tym po umorzeniu wierzytelności zabezpieczonej tym prawem tracą one 

rację bytu (np. nie ma sensu istnienia zastawu, skoro nie zabezpiecza on już żadnej wierzytelności). Jed-

nakże jeżeli doszło do umorzenia jedynie części wierzytelności, prawa te pozostają w mocy co do pozostałej 

części wierzytelności, z tym że zastaw i hipoteka dalej obciążają całą rzecz. 

 

Potrącenie pozwala na wywiązanie się z zaciągniętego zobowiązania oszczędzając czas i środki, wywo-

łując skutki te same, co spełnienie świadczenia.  
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Funkcje potrącenia 

 

1. 

FUNKCJA  

ZAPŁATY 

2.  

FUNKCJA 

GWARANCYJNA 

3. 

FUNKCJA  

EGZEKUCYJNA 
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Schemat potrącenia 

 

 

B 
wierzytelność: 50 tys. zł 

dług: 100 tys. zł 

A 
wierzytelność: 100 tys. zł 

dług: 50 tys. zł 

 

oświadczenie o potrąceniu 

 

B 
dług: 50 tys. zł 

 

A 
wierzytelność: 50 tys. zł 
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Przesłanki potrącenia 

 

1. 

WZAJEMNOŚĆ 

WIERZYTELNOŚCI 

2.  

JEDNO-

RODZAJOWOŚĆ 

WIERZYTELNOŚCI 

3. 

WYMAGALNOŚĆ 

ROSZCZEŃ 

4. 

ZASKARŻALNOŚĆ 

WIERZYTELNOŚCI 



www.prokurent.com  

 

Przesłanki potrącenia 

1. Wzajemność wierzytelności:  

Dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami 

 

► Dłużnik nie może potrącić względem swego wierzyciela wierzytelności przysługującej mu wobec 

osoby trzeciej  

► Osoba trzecia niebędąca dłużnikiem tego, wobec kogo ma nastąpić potrącenie, nie może dokonać 

potrącenia. 

► Brak ograniczeń co do charakteru długów i wierzytelności, które można objąć potrąceniem. 

► Brak konieczności, aby obie wierzytelności wynikały z tego samego stosunku prawnego lub 

ze stosunków prawnych pozostających ze sobą w związku. 

► Potrącona może być także wierzytelność przedawniona, jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało 

się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.  

Można więc potrącić przedawnioną wierzytelność, jeżeli w chwili, gdy zostały spełnione wszelkie prze-

słanki potrącenia (powstał  tzw. „stan potrącalności”) i nie złożono jeszcze oświadczenia o potrąceniu, 

przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.   
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Przesłanki potrącenia 

2. Jednorodzajowość wierzytelności:  

Przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone 

tylko co do gatunku 

 

► Wierzytelności ulegające potrąceniu nie muszą być wyrażone w tej samej walucie. 

Zgodnie z art. 358 k.c., jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, 

dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źró-

dłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej. 

Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski 

z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi 

inaczej. W razie zwłoki dłużnika –  z dnia, w którym zapłata jest dokonana. 

► Rzeczy oznaczone co do gatunku muszą być tego samego gatunku i tej samej jakości.  

Nawet więc jeżeli przedmiotem świadczenia w obu wierzytelnościach będą rzeczy tego samego rodzaju, 

lecz różnej jakości (np. jedne średniej, drugie wysokiej) nie zostanie spełniona przesłanka jednorodza-

jowości wierzytelności i nie będzie można dokonać potrącenia. 
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Przesłanki potrącenia 

3. Wymagalność roszczeń: 

Obie wierzytelności są wymagalne 

 

► Wymagalność następuje wraz z nadejściem terminu spełnienia świadczenia. 

► WYJĄTEK: Jeżeli: 

■ dłużnik stał się niewypłacalny albo 

■ wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, zabezpieczenie wierzytelności 

uległo znacznemu zmniejszeniu, 

wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin. 

► Jeżeli nie ustalono terminu spełnienia świadczenia, świadczenie jest wymagalne niezwłocznie 

po wezwaniu dłużnika do jego wykonania. 

► Kodeks cywilny stanowi o konieczności wymagalności obu roszczeń podlegających potrące-

niu, doktryna zaś przyjmuje, że wymagalne musi być tylko świadczenie tego, kto potrą-

cenia dokonuje. 
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Przesłanki potrącenia 

4. Zaskarżalność wierzytelności:  

Obie wierzytelności mogą być dochodzone przed sądem lub innym organem państwo-

wym 

 

► Wymóg zaskarżalności należy odnosić do wierzytelności potrącającego. 
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Niemożność potrącenia 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego nie mogą być umorzone przez potrącenie: 

1. wierzytelności nie ulegające zajęciu, 

2. wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania, 

3. wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych, 

4. wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy szczególne, np. 

art. 122 § 1 k.p.c., art. 1087 k.p.c., art. 14 § 4 k.s.h., art. 87 § 1 pkt 3-4 i 7 k.p. 
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Forma dokonania potrącenia 

Art. 499.  

„Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.  

Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.” 

 

► Oświadczenie może być złożone w dowolnej formie. 

► Oświadczenie jest skuteczne z chwilą dojścia do drugiej strony w taki sposób, że mogła ona zapoznać 

się z jego treścią. 

► Nie ma konieczności uzyskania zgody drugiej strony. Potrącenia można dokonać nawet wbrew jej 

woli. 

Druga strona może przed sądem dochodzić ustalenia zasadności potrącenia jeśli się z nim nie zgadza. 

► Kwestia możliwości odwołania oświadczenia o potrącenia jest sporna. 

► Oświadczenie o potrąceniu prowadzi do umorzenia wierzytelności z mocą wsteczną od chwili, gdy zaist-

niał stan potrącalności. 

Oznacza to, iż wszelkie następstwa istnienia wierzytelności związane z upływem czasu powstałe między umorzeniem 

wierzytelności a złożeniem oświadczenia o potrąceniu uznaje się za niebyłe, np. obowiązek zapłaty odsetek za opóźnie-

nie. 
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Potrącenie a zarzut potrącenia 

Od potrącenia należy odróżnić zarzut potrącenia, który jest czynnością procesową. 

 

 „Od potrącenia jako czynności materialnoprawnej, odróżnić trzeba zarzut potrącenia będący 

czynnością procesową. Oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynno-

ścią materialnoprawną powodującą – w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 

k.c. – odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czyn-

nością procesową, polegającą na żądaniu oddalenia powództwa w całości lub w części z 

powołaniem się na okoliczność, że roszczenie objęte żądaniem pozwu wygasło wskutek po-

trącenia. Oświadczenie o potrąceniu stanowi zatem materialnoprawną podstawę zarzutu 

potrącenia”. 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2009 r., IV CSK 356/08 

 

Jeżeli przed podniesieniem zarzutu potrącenia nie dokonano potrącenia, przyjmuje się, iż wraz z 

podniesieniem zarzutu potrącenia jednocześnie zostaje złożone oświadczenie o potrąceniu. 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2004 r., I CK 204/04 
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Potrącenie a zarzut potrącenia 

 

ODPOWIEDNIE  

UMORZENIE  

WZAJEMNYCH  

WIERZYTELNOŚCI 

 

ODDALENIE POWÓDZTWA  

W ZAKRESIE POTRĄCENIA 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O POTRĄCENIU 

 

 

PODNIESIENIE  

ZARZUTU POTRĄCENIA  

 

POTRĄCENIE 

I ODDALENIE POWÓDZTWA 

W ZAKRESIE POTRĄCENIA 

 

PODNIESIENIE  

ZARZUTU POTRĄCENIA GDY 

WCZEŚNIEJ NIE ZŁOŻONO 

OŚWIADCZENIA  

O POTRĄCENIU 
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Potrącenie a zarzut potrącenia 

Ograniczenia zarzutu potrącenia 

1. Postępowanie nakazowe 

W wypadku wnoszenia zarzutów od nakazu zapłaty, do potrącenia mogą być przedstawione 

tylko wierzytelności udowodnione: 

► dokumentem urzędowym, 

► zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, 

► wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, 

► zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i nie zapłaconym 

z powodu braku środków na rachunku bankowym. 

 

2. Postępowanie uproszczone 

► Zarzut potrącenia jest dopuszczalny tylko jeżeli roszczenia będące przedmiotem tego zarzutu 

nadają się do rozpoznania w postępowaniu uproszczonym. 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

 

 

 

Prezentację przygotowano na podstawie: 

► ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93), 

► ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964.43.296), 

► A. Rzepecka-Gil, „Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania – część ogólna”, LEX/el., 2011, 

► H. Ciepła, „Prawo cywilne – zobowiązania. Skrypt dla aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Warszawie”, Warszawa 2012, s. 127, 

► K. Zagrobelny [w:] E. Gniewek, „Kodeks cywilny. Komentarz”, Warszawa 2011, 

► M. Pyziak-Szafnicka [w:] M. Safjan, „System prawa prywatnego, t. VII, Warszawa 2001, s. 1096, 

► L. Stępniak, Z. Banaszczyk, A. Kuźniar, „Potrącenie w systemie polskiego prawa cywilnego”, Wrocław 1975, s. 58; K. 

Gandor, [w:] „System prawa cywilnego”, t. III, cz. 1, Wrocław 1981, s. 862, 

► K. Zawada, [w:] K. Pietrzykowski (red.), „Kodeks cywilny. Komentarz”, t. I, Warszawa 2005, s.96; T. Wiśniewski, [w:] G. 

Bieniek (red.), „Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia”, t. I, Warszawa 2005, s. 654,  

► L. Stecki, [w:] „Kodeks cywilny z komentarzem, praca zbiorowa pod redakcją J. Winiarza”, t. I, Warszawa 1989, s. 515.  


