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Więcej w „Poradniku Gazety Prawnej” nr 24

Już 25 czerwca 2013 r. przeczytasz o prawie pracy
Urlop w informacji 
o warunkach 
zatrudnienia

Przepisy Kodeksu pracy zobowią-
zują pracodawcę do informowania 
pracownika na piśmie, nie później niż 
w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy 
o pracę, m.in. o wymiarze przysługu-
jącego mu urlopu wypoczynkowego. 
Informacja o warunkach zatrudnienia 
powinna być podana pracownikowi 
na piśmie. Jeśli pracownik jest zatrud-
niony na okres próbny, to w informacji 
o warunkach zatrudnienia należy mu 
podać wymiar urlopu przysługującego 
w czasie trwania tej umowy. Gdy pra-
cownik jest zatrudniany na podstawie 
bezpośrednio następujących po sobie 
umów o pracę, pracodawca musi – za 
każdym razem – podawać mu infor-
mację o warunkach zatrudnienia, na-
wet jeśli w informacji nic się nie zmie-
niło. Także w sytuacji, gdy pracownik 
nabędzie prawo do wyższego wymia-
ru urlopu, należy mu przekazać aktu-
alną informację. Podobnie jest w przy-
padku zmiany wymiaru etatu albo 
korzystania z urlopu bezpłatnego lub 
innego okresu niewykonywania pracy, 
który ma wpływ na wymiar należnego 
urlopu wypoczynkowego.

Udzielanie urlopów 
wypoczynkowych

Urlopu należy udzielać w dni, któ-
re są dla pracownika dniami pracy, 
zgodnie z obowiązującym go rozkła-

dem czasu pracy, w wymiarze godzi-
nowym, odpowiadającym dobowemu 
wymiarowi czasu pracy pracownika 
w danym dniu. Pojęcie „dzień pracy” 
zostało związane z indywidualnym 
harmonogramem czasu pracy pra-
cownika. Dniami pracy są np. niedzie-
le i święta, jeśli harmonogram pracy 
pracownika przewiduje pracę w te 
dni. Dniami pracy nie są dni wolne od 
pracy wynikające z rekompensowania 
wydłużonej pracy w inne dni. Dotyczy 
to np. pracowników zatrudnionych 
w równoważnym systemie czasu pra-
cy. Przy udzielaniu urlopu wypoczyn-
kowego stosujemy zasadę, że 1 dzień 
urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. 
Odnosi się to także do niepełnoeta-
towców.

Plan urlopów
Urlopy powinny być udzielane zgod-

nie z planem urlopów. Plan urlopów 
ustala pracodawca, biorąc pod uwagę 
wnioski pracowników i konieczność 
zapewnienia normalnego toku pra-
cy. Planem urlopów nie obejmuje się 
jednak tzw. urlopu na żądanie (4 dni 
w roku). Pracodawca nie ma obowiąz-
ku ustalania planu urlopów, jeżeli 
zakładowa organizacja związkowa 
wyraziła na to zgodę. Planu urlopów 
nie muszą ustalać także pracodawcy, 
u których nie działa zakładowa orga-
nizacja związkowa. W takich przypad-
kach pracodawca ustala termin urlo-
pu w porozumieniu z pracownikiem. 
Plan urlopów stosownie do potrzeb 

pracodawcy może dotyczyć całego 
roku kalendarzowego lub jego czę-
ści, np. kwartału, półrocza. W planie 
urlopów należy uwzględnić zarówno 
urlopy, do których pracownicy już na-
byli prawo, jak i te, do których nabędą 
prawo w trakcie okresu, na który plan 
jest sporządzany, czyli urlopy:
●  zaległe, niewykorzystane w po-

przednich latach,
●  kolejne, do których pracownicy na-

byli prawo 1 stycznia,
●  uzupełniające, do których prawo 

jest nabywane w trakcie roku ka-
lendarzowego,

●  dodatkowe, przysługujące niektó-
rym pracownikom na podstawie 
przepisów szczególnych.

Już wkrótce

Najem w działalności gospodarczej
NR 25  2–8 lipca 2013 r.

Rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby 
i zasiłków chorobowych cz. 1
NR 26  9–15 lipca 2013 r.
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Stan prawny na 4 czerwca 2013 r.

Prowadzenie działalności gospodarczej w dużej mierze zależne jest od 
umów między przedsiębiorcami. Każda ze stron ma na uwadze przede 
wszystkim swoje interesy, dlatego tak ważne jest takie ukształtowanie 
postanowień umowy, by jak najmniej było wątpliwości i miejsca na swo-
bodną interpretację. Regułą jest umieszczanie w treści umowy klauzul 
zabezpieczających strony przed konsekwencjami nienależytego wyko-
nania umowy. Umowa powinna precyzyjnie wskazywać sposób wykona-
nia określonego w niej zabezpieczenia. Zapewnia to zrekompensowanie 
ewentualnej szkody powstałej w wyniku nieprawidłowej realizacji kon-
traktu.

W praktyce obrotu gospodarczego dość często pojawia się pytanie 
o dopuszczalność aneksowania z mocą wsteczną umów zawieranych 
pomiędzy przedsiębiorcami. W niniejszym opracowaniu omawiamy kil-
ka typów aneksów do umów, które poddane zostaną ocenie pod kątem 
dopuszczalności nadania im przez strony mocy obwiązywania wstecz 
(a więc w określonym czasie sprzed spisania aneksu).

W ostatniej części naszej publikacji przedstawiamy zalety faktoringu 
jako coraz częściej stosowanej metody windykacji należności. Warto pa-
miętać, że faktoring może również stanowić sposób zabezpieczenia przed 
nieściągalnością dłużnika.

Zapraszamy do lektury.

PRACA ZBIOROWA

Opracował TOMASZ KOWALSKI

Umowy w obrocie 
gospodarczym
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Jak zabezpieczyć wykonanie 
umowy
W praktyce zawierania umów między 
przedsiębiorcami regułą jest umieszcza-
nie w ich treści klauzul zabezpieczających 
strony przed konsekwencjami nienależy-
tego wykonania umowy. Umowa powin-
na precyzyjnie wskazywać sposób wyko-
nania określonego w niej zabezpieczenia. 
Zapewnia to zrekompensowanie ewen-
tualnej szkody powstałej w wyniku nie-
prawidłowej realizacji kontraktu.

Wybór sposobu zabezpieczenia umowy za-
leży przede wszystkim od jej przedmiotu. 
Przedsiębiorca wynajmujący lokal użytkowy 
skorzysta z innej formy zabezpieczenia umo-
wy niż udzielający pożyczek. Drugim kryte-
rium jest koszt uzyskania zabezpieczenia. 
Wybór odpowiedniego zabezpieczenia zależy 
również od osoby dłużnika. Na przykład po-
ręczenie osoby trzeciej ma zastosowanie, gdy 
stroną umowy jest spółka kapitałowa, a porę-
czycielem członkowie zarządu. Takie porę-
czenie nie odgrywa roli, gdy stroną umowy są 
przedsiębiorcy działający w ramach spółki cy-
wilnej i wspólnicy ci mają być poręczycielami. 
W takim przypadku jako osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą i tak odpo-
wiadają za zobowiązania całym swoim mająt-
kiem i solidarnie ze sobą. Ich poręczenie jest 
wówczas niecelowe i nie zmienia poziomu za-
bezpieczenia wierzyciela.

Ryzyko związane z błędnym doborem part-
nerów handlowych jest jednym z elementów 
każdej formy aktywności gospodarczej. Naj-
bardziej uzasadnionym sposobem ogranicza-
nia ryzyka jest jego ocena w ramach badania 
wiarygodności kontrahenta i dostosowanie 
poziomu zabezpieczeń.

Warto pamiętać, że ustawa z 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, 
poz. 93 z późn. zm., dalej „k.c.”) daje stronom 
zawierającym umowę możliwość ułożenia 
stosunku prawnego według swego uznania, 
byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego (art. 3531 
k.c.). Zabezpieczenia, jakie przedsiębiorcy 
wprowadzają do umów, mogą być zatem for-
mułowane dosyć dowolnie, ale ich zapisy nie 
mogą być sprzeczne m.in. z takimi aktami 
prawnymi, jak ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumenta, ustawa o zwalczaniu nieuczci-

wej konkurencji czy Kodeks cywilny. Zasada 
swobody przejawia się również w tym, że 
umowa jest podpisywana przez strony, które 
wspólnie zgadzają się na jej postanowienia. 
Potencjalni kontrahenci mają prawo negocjo-
wać zapisy umowy dotyczące zabezpieczeń 
i podpisać ją we wspólnie ustalonym kształ-
cie.

W praktyce najczęściej stosowane są nastę-
pujące rodzaje zabezpieczeń:

 ● osobiste – związane z osobą dłużnika lub 
inną osobą, która będzie odpowiedzialna 
z dłużnikiem solidarnie lub za dłużnika: 
poręczenie cywilne (art. 876 i nast. k.c.), 
weksel, gwarancja bankowa, przystąpienie 
do długu (odpowiedzialność solidarna na 
zasadach określonych w art. 366 k.c.), pod-
danie się dobrowolnie egzekucji, przelew 
wierzytelności na zabezpieczenie;

 ● rzeczowe – związane z przedmiotem stano-
wiącym zabezpieczenie: kaucja, zastaw, hi-
poteka, przewłaszczenie.
Przedmiotem opracowania nie będą praw-

ne formy zabezpieczenia udziału w przetargu 
(gwarancje wadialne), zabezpieczenia te do-
tyczą bowiem przetargów, a nie umów.

Hipoteka

Hipoteka stanowi bardzo skuteczny spo-
sób zabezpieczenia spłaty przysługujących 
wierzytelności. Wynika to z tego, że daje ona 
wierzycielowi mocne uprawnienia także 
w przypadku ogłoszenia przez dłużnika upa-
dłości. Wadą hipoteki są koszty związane z jej 
ustanowieniem:

 ● opłata notarialna za sporządzenie aktu no-
tarialnego o ustanowieniu hipoteki,

 ● opłata sądowa za wpis hipoteki do księgi 
wieczystej,

 ● podatek od czynności cywilnoprawnych.
Wadą jest także czas potrzebny na dokona-

nie wpisu w księgach wieczystych. Dlatego 
hipoteka jest formą zabezpieczenia opłacalną 
tylko w przypadku dużych, wieloletnich kon-
traktów, np. kredytów bankowych.

Hipoteka to prawo, na mocy którego wie-
rzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieru-
chomości bez względu na to, czyją stała się 
własnością, i z pierwszeństwem przed wie-
rzycielami osobistymi właściciela nierucho-

wspólnicy

wierzytelności
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mości – art. 65 ust. 1 ustawy z 6 lipca 1982 r. 
o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. 
z 2001 r. nr 124, poz. 1361 z późn. zm., dalej 
„ustawa o hipotece”).

Hipoteka obejmuje nieruchomość wraz 
z przynależnościami i utrzymuje się na niej 
jako na całości aż do zupełnego wygaśnięcia 
wierzytelności, którą zabezpiecza (art. 84 
ustawy o hipotece).

Wierzycielowi hipotecznemu przysługują 
dwa uprawnienia:

 ● pierwszeństwo zaspokojenia roszczenia 
z nieruchomości przed dłużnikami osobi-
stymi;

 ● skuteczność wobec każdoczesnego właści-
ciela nieruchomości.
Ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

nie pozbawia dłużnika prawa do sprzedaży 
obciążonej nieruchomości, jednak hipoteka 
jest trwale związana z nieruchomością do 
czasu wygaśnięcia zobowiązania. Hipoteka 
zapewnia zaspokojenie zabezpieczonej wie-
rzytelności z nieruchomości niezależnie od 
tego, czyją stała się własnością. Jeżeli na 
nieruchomości ustanowiono kilka hipotek, 
hipoteka ustanowiona wcześniej ma pierw-
szeństwo zaspokojenia przed hipoteką usta-
nowioną później. Należy zatem uważać, czy 
już ustanowione hipoteki nie przekraczają 
wysokością zabezpieczeń wartości nierucho-
mości. Co więcej, od 20 lutego 2011 r. wła-
ściciel może zaproponować opróżnione 
miejsce hipoteczne dowolnie wybranemu 
przez siebie wierzycielowi (art. 1011 ustawy 
o hipotece). Takie miejsce daje pierwszeń-
stwo do otrzymania środków finansowych 
w razie egzekucji.

Od 20 lutego 2011 r. wprowadzono także 
możliwość zabezpieczenia kilku wierzytelno-
ści z różnych stosunków prawnych jedną hi-
poteką, jeżeli wierzytelności te przysługują 
temu samemu podmiotowi (art. 681 ustawy 
o hipotece). Zmiana ta pozwala przedsiębior-
com na zabezpieczenie jedną hipoteką kilku 
kredytów wynikających z jednej umowy ra-
mowej, przy czym wierzytelności zabezpie-

czone muszą służyć sfinansowaniu tego sa-
mego przedsięwzięcia, opisanego w umowie 
ustanawiającej hipotekę.

Właściciel nieruchomości ma także rosz-
czenie o zmniejszenie sumy hipoteki, gdyby 
zabezpieczenie było nadmierne (art. 68 ust. 2 
ustawy o hipotece).

Kaucja

Kaucje stanowią jedno z najbardziej rozpo-
wszechnionych zabezpieczeń umownych. 
Spotyka się je jako zabezpieczenie m.in. 
umów najmu czy umów o roboty budowlane. 
Kwestia kaucji nie została uregulowana 
w przepisach Kodeksu cywilnego (tzw. umo-
wa nienazwana). Według słownika języka 
polskiego, kaucja jest to suma pieniężna zło-
żona jako gwarancja dotrzymania zobowią-
zania i stanowiąca odszkodowanie w razie 
niedopełnienia zobowiązania.

Kaucja jest zwykle wpłacana na określony 
w umowie rachunek (możliwa jest także 
wpłata w gotówce – za pokwitowaniem) 
i zwracana wraz z odsetkami. Kwota zwrotu 
jest pomniejszana o koszt prowadzenia ra-
chunku oraz prowizji bankowych poniesio-
nych przez otrzymujących kaucję.

Zabezpieczenie wykonania umowy przez 
ustanowienie kaucji ma charakter gwarancyj-
ny, zabezpieczający. Druga strona umowy 
może zaspokoić się ze złożonej kaucji dopiero 
wówczas, gdy strona umowy, która złożyła 
kaucję, nie wywiąże się z niej.

Kaucja nie jest zaliczana na poczet ceny 
i podlega zwrotowi po zrealizowaniu warun-
ków umowy. Kaucja nie stanowi zatem części 
należności. Nie można jej uznać ani za zalicz-
kę, ani za zadatek, ani tym bardziej za przed-
płatę lub ratę.

Poniżej przedstawiono przykłady często 
spotykanych w praktyce umownych zapisów 
ustanawiających kaucję: kaucję w umowie 
najmu i kaucję gwarancyjną, wpisywaną np. 
do umów o usługi budowlane.

Wzór 1. Umowne zobowiązanie do ustanowienia hipoteki

§ …
1.  Kredytobiorca w celu zabezpieczenia opisanej w § ... umowy kredytu ustanowi na nierucho-

mości ………..........………., na rzecz kredytodawcy, hipotekę w kwocie ………………… 
zł (słownie: ………………….................…………………. złotych).

2.  Zabezpieczenie kredytu zostanie ustanowione najpóźniej do dnia uruchomienia kredytu.
3.  Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.

nieruchomość

odszkodowanie
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Gwarancje bankowe 
i ubezpieczeniowe

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe 
oraz poręczenia ze strony przedsiębiorstw 
i osób fizycznych są rozpowszechnioną for-
mą zabezpieczeń umownych stosowanych 
w obrocie gospodarczym. Podnoszą bezpie-
czeństwo transakcji i ograniczają ryzyko nie-
wywiązania się ze zobowiązań kontrakto-
wych przez kontrahenta. Ze względu na 
wysokie koszty (np. 2% wartości kontraktu) 
i sformalizowany tryb uzyskania gwarancji 
stosuje się je w przypadku znaczących umów 
lub kontraktów z zakresu zamówień publicz-
nych.

Gwarancja bankowa to jednostronne zobo-
wiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu 
przez beneficjenta określonych warunków 
zapłaty, które mogą być stwierdzone określo-
nymi w tym zapewnieniu dokumentami, ja-
kie beneficjent załączy do sporządzonego we 
wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten 
wykona świadczenie pieniężne na rzecz be-
neficjenta gwarancji – bezpośrednio lub za 

pośrednictwem innego banku (art. 81 ustawy 
z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.).

Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem 
banku (gwaranta), podjętym na zlecenie 
Klienta (zleceniodawcy), do wypłacenia oso-
bie uprawnionej (beneficjentowi) określonej 
sumy pieniężnej po otrzymaniu pisemnego 
żądania beneficjenta stwierdzającego, że 
zleceniodawca nie wykonał zobowiązań 
umownych zabezpieczonych Gwarancją 
Bankową. Jeżeli zatem umowa nie zostanie 
przez zleceniodawcę gwarancji wykonana, 
to bank wypłaci beneficjentowi określoną 
kwotę pieniężną.

Warunki umowy gwarancji bankowej, jej 
wysokość i okres ważności są określone w li-
ście gwarancyjnym i ustalane indywidualnie 
dla każdego klienta.

Dla ważności gwarancji niezbędne jest, aby 
w jej treści wystąpiły:

 ● stwierdzenie, że wypłaty kwoty gwarancji 
można żądać wobec niewykonania lub nie-
należytego wykonania umowy,

 ● określenie wysokości kwoty gwarancji,

Wzór 2. Kaucja w umowie o najem

1.  Na zabezpieczenie pokrycia należności Wynajmującego z tytułu najmu lokalu oraz bra-
ków i szkód w urządzeniu i umeblowaniu niespowodowanych zwyczajnym ich używa-
niem Najemca, obejmując lokal, wpłaci na konto Wynajmującego kaucję w wysokości 
.................... zł (słownie: .............................................................................. złotych).

2.  Kaucja ta zostanie zwrócona Najemcy w ciągu …. dni od oddania przedmiotu najmu, pod 
warunkiem niezgłoszenia w tym czasie roszczeń wynikających z tej umowy przeciwko 
Najemcy.

3.  Z powyższej kaucji Wynajmującemu przysługuje prawo potrącenia zaległego i bieżącego 
czynszu najmu oraz należnych opłat i świadczeń. Najemca powinien uzupełnić kaucję 
w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia od Wynajmującego.

 
Wzór 3. Kaucja gwarancyjna

1.  W celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, …........
.....................……. zobowiązuje się wpłacić na rachunek bankowy wskazany przez ……..
...............................…., kaucję gwarancyjną w wysokości ………. zł (słownie: ……..........
.................................................…. złotych) w czterech ratach płatnych w następujących 
terminach:

a. kwota ……….. zł (słownie ...................................……. złotych) płatna do …..……..,
b. kwota ……….. zł (słownie .................................………. złotych) płatna do …..……..,
c. kwota ……….. zł (słownie .................................………. złotych) płatna do …..……..,
d. kwota ……….. zł (słownie .................................………. złotych) płatna do …..……...
2.  Zwrot kaucji, o której mowa w ust. 1, nastąpi najpóźniej do dnia ..........………. r.
3.  Kaucja określona powyżej w ust. 1 nie będzie w żadnym wypadku zaliczana na poczet na-

leżności za towar sprzedany lub usługi świadczone przez ………. i nie będzie traktowana 
jako zaliczka albo zadatek.

kontrahent

bank
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 ● określenie terminu obowiązywania gwa-
rancji (przy czym dopuszczalne są gwaran-
cje bezterminowe).
Należy podkreślić, iż w interesie benefi-

cjenta leży, aby zapłata kwoty gwarancji na-
stępowała po spełnieniu jedynie przesłanek 
formalnych, w postaci złożenia żądania 
zapłaty. Tak więc niezwykle istotne jest, aby 
beneficjent domagał się od dłużnika wprowa-
dzenia do treści gwarancji stwierdzenia, że 
jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płat-
na na pierwsze żądanie uprawnionego.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego 
z 28 kwietnia 1995 r. (III CZP 166/94, niepu-
blikowane), bank udzielający gwarancji opa-
trzonej klauzulą, nieodwołalnie i bezwarun-
kowo oraz na pierwsze żądanie nie może 
skutecznie powoływać się – w celu ogranicze-
nia lub wyłączenia przypadającego na niego 
obowiązku zapłaty – na zarzuty wynikające 
ze stosunku podstawowego, w związku z któ-
rym gwarancja została wystawiona. Oznacza 
to, że gwarant może podnosić wobec benefi-
cjenta wyłącznie zarzuty oparte na stosunku 
zapłaty oraz zarzut nadużycia gwarancji. Do 
zarzutów, które można podnieść, należą za-
tem: po pierwsze – zarzuty negujące dojście 
do skutku umowy gwarancji (np. wady 
oświadczenia woli gwaranta, braki reprezen-
tacji czy zdolności do składania oświadczeń 
woli), po drugie – zarzuty wynikające z ist-
niejącej gwarancji (np. zarzut przedwczesne-
go zgłoszenia żądania gwarancyjnego, za-
rzut, że żądanie zapłaty zgłoszono w związku 
z innym stosunkiem zobowiązaniowym, za-
rzut niespełnienia warunków uprawniających 
do żądania zapłaty).

Gwarancja ubezpieczeniowa to zagwaran-
towanie wypłaty przez gwaranta (zakład 
ubezpieczeń) na rzecz beneficjenta gwarancji 
(gwarantariusza) określonego świadczenia 
pieniężnego na wypadek zajścia wymienione-
go w gwarancji zdarzenia losowego.

Poniżej przedstawiamy wzór umownego 
zobowiązania do przedstawienia bankowej 
lub ubezpieczeniowej gwarancji wykonania 
umowy.

 Weksel

Weksel to papier wartościowy, z którego 
wynika bezwarunkowe zobowiązanie do za-
płacenia przez wystawcę lub przez osobę 
przez niego wskazaną określonej na doku-
mencie sumy pieniężnej. Określa przy tym 
termin i miejsce zapłaty. Zawsze musi być 
zaopatrzony we własnoręczny podpis wy-
stawcy.

Weksel to samodzielne zobowiązanie, nie-
zależne od umowy. Oznacza to, że jeśli 
znajdzie się w rękach osoby innej niż pier-
wotny kontrahent dłużnika, to ten ostatni 
będzie musiał zapłacić posiadaczowi bez 
względu na to, czy umowa, którą zabezpie-
czył wek slem, została prawidłowo wykona-
na, a także niezależnie od tego, czy kontra-
hent jej dotrzymał. Trzeba też pamiętać, że 
po to, by zobowiązanie do zapłaty w formie 
weksla było ważne (aby można było żądać 
od dłużnika zapłaty), w dokumencie muszą 
się znaleźć wszystkie konieczne elementy 
formalne, przewidziane przez ustawę 
z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe 
(Dz.U nr 37, poz. 282 z późn. zm.). Są one 
różne w zależności od rodzaju weksla. Pra-
wo wekslowe wyróżnia dwa podstawowe ro-
dzaje weksli: własny i trasowany. Często 
używany jest dokument nazwany wekslem 
niezupełnym w chwili wystawienia, czyli 
weksel in blanco. Ze względu na cel wysta-
wienia, bywa on nazywany również wekslem 
gwarancyjnym, kaucyjnym względnie depo-
zytowym. Oczywiście weksel gwarancyjny 
wcale nie musi być in blanco, może być we-
kslem całkowicie wypełnionym.

Wzór 4. Zobowiązanie do przedstawienia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

1.  Wykonawca wręczy Zlecającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej na kwotę …% wynagrodzenia 
określonego w paragrafie … niniejszej Umowy.

2.  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie wystawiona przez instytucję finansową 
zaakceptowaną przez Zlecającego.

3.  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi zawierać postanowienia o jej nieodwołal-
ności, bezwarunkowości i płatności na żądanie Zlecającego. 

4.  Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa może być użyta na zaspokojenie wierzytelności 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.

zapłata

weksel 
in blanco
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Zapłatę weksla przez wystawcę lub trasata 
(osobę, której wystawca poleca zapłatę sumy 
wekslowej) można dodatkowo zabezpieczyć 
poręczeniem wekslowym (avalem). Jest ono 
korzystniejsze od poręczenia zwykłego, ure-
gulowanego w Kodeksie cywilnym, ponieważ 
poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo 
jak ten, za kogo poręczył, czyli tak, jakby sam 
wystawił weksel. Może ono być zawarte na 
każdym rodzaju weksla – zarówno własnym, 
jak i trasowanym, zupełnym i in blanco.

Weksel in blanco. Przy zabezpieczeniu 
wek slowym najczęściej stosuje się weksel in 
blanco. Jest to weksel zawierający co najmniej 
podpis wystawcy złożony w zamiarze zacią-
gnięcia zobowiązania wekslowego. Wraz 

z wekslem in blanco wystawca przedkłada za-
zwyczaj deklarację wekslową – która jednak 
nie jest warunkiem ważności weksla – precy-
zującą treść porozumienia między stronami 
co do sposobu wypełnienia weksla. Deklara-
cja ta powinna zawierać:

 ● wskazanie przypadków uprawniających do 
wypełnienia weksla (np. upływ terminu 
umownego),

 ● określenie kwoty, na którą weksel może 
być wypełniony (np. do wysokości wyna-
grodzenia),

 ● określenie terminu płatności – według 
uznania posiadacza weksla lub w sposób 
dopuszczalny prawem wekslowym, czyli 
w oznaczonym dniu, w pewien czas po da-

Wzór 5. Deklaracja wekslowa

........................., dnia ......................

Deklaracja wystawcy weksla własnego niezupełnego (in blanco)

1.  Ja, niżej podpisany ................................................., zam. ul. ........................................., 
PESEL .........................................., w załączeniu składam do dyspozycji ......................... 
weksel własny niezupełny (in blanco) przeze mnie wystawiony, jako zabezpieczenie wie-
rzytelności ............................................ z tytułu umowy ................................ z dnia 
.............................. w kwocie ...................................

2.  .............................. ma prawo wypełnić ten weksel w każdym czasie na sumę odpowiada-
jącą mojemu zadłużeniu wobec .................................. z tego tytułu łącznie z odsetkami, 
prowizją i kosztami oraz weksel ten opatrzyć datą płatności według swego uznania, za-
wiadamiając mnie listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru pod wyżej 
wskazanym adresem najpóźniej na ............ dni przed terminem płatności.

3.  Miejscem płatności weksla jest .........................................................................................
4.  Walutą weksla jest waluta wierzytelności, którą weksel zabezpiecza.
5.  Weksel może być uzupełniony następującymi klauzulami: „na zlecenie” i „bez protestu”.
6.  Przyjmuję do wiadomości, iż po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności zostanę pi-

semnie wezwany do odebrania weksla oraz wyrażam zgodę na komisyjne zniszczenie 
wek sla, jeżeli nie odbiorę go we wskazanym w wezwaniu terminie.

7.  I. Potwierdzam otrzymanie informacji, że:
1)  Administratorem danych jest ................................ z siedzibą w .............................., przy 

ul. .......................................................
2)  Dane zbierane są w związku ze świadczoną przez ......................... usługą i mogą być wy-

korzystane do celów związanych z działalnością ..............................................................
3)  Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszech-

nie obowiązującego prawa, w szczególności w ustawie – Prawo bankowe.
4)  Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warun-

kach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
5)  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
II.  Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych upoważniam 

............................ do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. 
z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej o udostępnienie informacji gos-
podarczych dotyczących moich zobowiązań.

 ……..........................................
                                                                                                                                    (podpis wystawcy)

poręczyciel 
wekslowy

płatność
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cie wystawienia za okazaniem lub w pe-
wien czas po okazaniu.
Wypełnienie weksla niezgodnie z zawar-

tym porozumieniem nie stanowi o nieważno-
ści weksla, jest jedynie przesłanką sprzyjającą 
uchyleniu się od odpowiedzialności z weksla. 
Deklaracja wekslowa nie jest warunkiem 
ważności weksla.

W celu zwiększenia realnej ochrony wyni-
kającej z zabezpieczenia wekslowego można 
żądać także poręczenia wekslowego.

Dochodzenie należności z weksla. Wierzy-
ciel wekslowy ma do wyboru kilka sposobów 
realizacji zobowiązania wekslowego. Powi-
nien zacząć od przedstawienia weksla do za-
płaty, czyli okazać do zapłaty oryginał w okre-
ślonym czasie i miejscu zobowiązanemu.

Jeśli jednak dłużnik nie wykupi weksla 
bądź w ogóle nie stawi się w miejscu przed-
stawienia do zapłaty, należy przed wniesie-
niem sprawy do sądu oprotestować go u nota-
riusza. Protest jest to notarialnie stwierdzony 
fakt niezapłacenia weksla. Jego sporządzenie 
jest warunkiem koniecznym do możliwości 
dochodzenia należności od indosantów (ale 
nie od trasata albo od wystawcy weksla włas-
nego). Ponieważ większość weksli nie ma in-
dosów i dużo weksli jest wystawianych z klau-
zulą bez protestu, dokonywanie protestów 
jest bardzo rzadkie.

W sądzie należności z weksla można do-
chodzić zarówno w postępowaniu zwykłym, 
jak i nakazowym. Ta druga forma jest częst-
sza ze względu na prostotę i stosunkowo krót-
ki czas, w którym można uzyskać nakaz za-
płaty. Ten zaś jest tytułem egzekucyjnym.

Zastaw

W praktyce obrotu gospodarczego istnieją 
dwa rodzaje zastawów: zwykły i rejestrowy. 
Zastaw zwykły jest regulowany przepisami 
Kodeksu cywilnego (art. 306–335). Z kolei 
zastaw rejestrowy regulują przepisy ustawy 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
W obu przypadkach skorzystanie z tego ro-
dzaju zabezpieczenia wymaga zawarcia umo-
wy na piśmie (albo wpisania stosownej klau-
zuli do dużego kontraktu). Zastaw rejestrowy 
wpisuje się też do rejestru zastawów.

Zastaw zwykły. W celu zabezpieczenia 
oznaczonej wierzytelności rzecz ruchomą 
można obciążyć prawem, na mocy którego 
wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspoko-
jenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała 
się własnością, z pierwszeństwem przed 
wierzycielami osobistymi właściciela rzeczy, 

wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przy-
sługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw 
można ustanowić także w celu zabezpiecze-
nia wierzytelności przyszłej lub warunkowej 
(art. 306 k.c.). Zaletą zastawu zwykłego jest 
fakt, że zbycie zastawionej rzeczy nie prowa-
dzi do wygaśnięcia zastawu. Co więcej, jeżeli 
w chwili ustanowienia zastawu rzecz jest już 
obciążona innym prawem rzeczowym, za-
staw powstały później ma pierwszeństwo 
przed prawem powstałym wcześniej, chyba 
że zastawnik działał w złej wierze. Zastaw ma 
sens przede wszystkim w razie udzielenia po-
życzki przez jednego przedsiębiorcę drugie-
mu, choć może zabezpieczać zarówno wie-
rzytelności istniejące, jak i przyszłe, a także 
warunkowe oraz roszczenia o nieprzedaw-
nione odsetki czy odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania.

Zastaw nie jest szczególnie popularny przy 
zabezpieczaniu kontraktów między przedsię-
biorcami. W odniesieniu bowiem do najbar-
dziej atrakcyjnych przedmiotów zastawu, np. 
maszyn produkcyjnych, uniemożliwia ich 
użytkowanie przez dłużnika. Konieczność 
wydania rzeczy ruchomej będącej przedmio-
tem zastawu wierzycielowi albo osobie trze-
ciej, na którą strony się zgodziły, wynika 
z brzmienia art. 307 § 1 k.c.

W przypadku sprzedaży przedmiotu zasta-
wu prawo wierzyciela do zastawu przechodzi 
na uzyskaną cenę, która powinna być złożona 
do depozytu sądowego. Zastaw nie może być 
przeniesiony bez wierzytelności, którą zabez-
piecza, a w razie przeniesienia wierzytelności 
z wyłączeniem zastawu po prostu wygasa.

Przedmiotem zastawu mogą być także pra-
wa, jeżeli są zbywalne (art. 327 k.c.). Ta sytu-
acja znajdzie częstsze praktyczne zastosowa-
nie, zwłaszcza jeśli chodzi o zastaw 
ustanowiony na papierach wartościowych 
(weksle, akcje) lub udziałach w spółce z o.o.

Częstą formą zabezpieczenia wierzytelno-
ści jest ustanowienie zastawu na akcjach. Na-
leży pamiętać, że przedmiotem zastawu jest 
wówczas prawo, jakie przysługuje akcjona-
riuszowi spółki, nie zaś dokument akcji. 
W przypadku akcji imiennych ustanowienie 
zastawu odbywa się przez:

 ● zawarcie umowy między akcjonariuszem 
a wierzycielem,

 ● wręczenie dokumentu akcji zastawnikowi.
Umowa o zastaw na akcjach imiennych po-

winna być zawarta w osobnym dokumencie 
w formie pisemnej z datą pewną (zob. 
art. 329 § 1 k.c.). Na dokumencie akcji można 
(na podstawie art. 339 k.s.h) umieścić 

dłużnik

zobowiązanie 
wekslowe
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wzmiankę o ustanowieniu zastawu, która ma 
tylko znaczenie informacyjne, na przykład 
dla przyszłych nabywców akcji.

Podobnie ustanowienie zastawu odbywa 
się przy akcjach na okaziciela. Jeżeli zabez-

pieczenie wierzytelności polega na ustano-
wieniu zastawu na określonej liczbie akcji 
zapisanych na rachunku papierów wartościo-
wych klienta (zastawcy), tj. akcjach dopusz-
czonych do publicznego obrotu, dom makler-

Wzór 6. Umowa ustanowienia zastawu

UMOWA USTANOWIENIA ZASTAWU
 
W dniu .................................... w .................. pomiędzy Panem .......................... zamiesz-
kałym w ................................. przy ul. ...................................., legitymującym się dowo-
dem osobistym nr ............, zwanym w dalszej części umowy „Zastawcą”,
a Panem ................................ zamieszkałym w ........................ przy ul. ........................., 
legitymującym się dowodem osobistym nr ............, zwanym w dalszej części umowy „Za-
stawnikiem”,
została zawarta umowa następującej treści:

§ 1
W celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej Zastawnika w wysokości ........................ 
(słownie: .................................) powstałej na mocy umowy nr .......... z dnia ........................., 
Zastawca obciąża prawem zastawu przedmiot zastawu na rzecz Zastawnika ....................... 
będący jego własnością o wartości ..................

§ 2
Zastawca zobowiązuje się wydać Zastawnikowi przedmiot zastawu w dniu zawarcia umowy.

§ 3
Zastaw zabezpiecza roszczenia związane z zabezpieczoną umową pożyczki, w szczególno-
ści kwotę pożyczki, odsetki oraz koszty postępowania.

§ 4
Pożytki, które przynosi rzecz obciążona zastawem, Zastawnik ma prawo pobierać i zaliczać 
na poczet zabezpieczonej wierzytelności. Po wygaśnięciu zastawu jest on zobowiązany zło-
żyć Zastawcy rozliczenie otrzymanych pożytków. 

§ 5
W razie przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej zastawem nastąpi przeniesienie zasta-
wu na nabywcę wierzytelności. 

§ 6
Zastaw wygasa po spłaceniu całej kwoty pożyczki Zastawnikowi wraz z odsetkami i koszta-
mi dochodzenia należności. Zastawnik ma wówczas obowiązek niezwłocznie wydać przed-
miot zastawu Zastawcy.

§ 7
Wszelkie koszty ustanowienia zastawu poniesie Zastawca.

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cy-
wilnego.

§ 9
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każ-
dej ze Stron.
 

......................................                                                              ......................................
                          (Zastawca)                                                                                            (Zastawnik)
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ski, po otrzymaniu umowy zastawu i złożeniu 
przez klienta pisemnej dyspozycji, dokonuje 
na rachunku zastawcy blokady tych papie-
rów. Po ustanowieniu blokady wystawia się 
imienne świadectwo depozytowe, opiewające 
na te papiery. W treści świadectwa zamiesz-
cza się wzmiankę o ustanowieniu blokady, 
czasie jej trwania oraz o wysokości zabezpie-
czonej wierzytelności. Zastawnikowi przysłu-
gują wszelkie zapisane w akcji prawa mająt-
kowe, które można określić jako pożytki 
z prawa, m.in. prawo do dywidendy i do par-
tycypacji w masie likwidacyjnej.

Zastaw rejestrowy. Zastaw rejestrowy jest 
uregulowany w ustawie z 6 grudnia 1996 r. 
o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 
(t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 67, poz. 569 z późn. 
zm., dalej „ustawa o zastawie”). Tylko w spra-
wach nieuregulowanych należy stosować tu 
przepisy Kodeksu cywilnego (art. 1 ust. 2 
ustawy o zastawie).

Zastaw rejestrowy może być ustanowiony 
na rzecz każdego przedsiębiorcy. W praktyce 
najczęściej korzystają z niego banki i firmy le-
asingowe.

Wierzytelność zabezpieczona zastawem re-
jestrowym podlega zaspokojeniu z rzeczy 
z pierwszeństwem przed innymi wierzytelno-
ściami, z wyjątkiem kosztów egzekucyjnych, 
należności alimentacyjnych, należności za 
pracę za okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz 
rent z tytułu odszkodowania za wywołanie 
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub 
śmierci, jak również kosztów ostatniej choro-
by i zwykłego pogrzebu dłużnika (art. 20 
ustawy o zastawie).

■ ZAPAMIĘTAJ
Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytel-
ności wyrażone w polskiej lub obcej walu-
cie i to zarówno już istniejące, jak i przy-
szłe lub warunkowe.

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą 
być:

 ● rzeczy ruchome, z wyjątkiem statków mor-
skich oraz statków w budowie mogących 
być przedmiotem hipoteki morskiej,

 ● prawa majątkowe, jeżeli są zbywalne, 
z wyjątkiem praw mogących być przedmio-
tem hipoteki i wierzytelności, na których 
ustanowiono hipotekę (art. 7 ust. 1 ustawy 
o zastawie).
Najpopularniejszy jest zastaw rejestrowy na 

samochodach. Największą zaletą zastawu re-
jestrowego w stosunku do zastawu zwykłego 
jest to, że rzeczy obciążone zastawem reje-
strowym mogą być pozostawione w posiada-

niu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej 
w umowie o ustanowienie zastawu, jeśli wy-
raziła ona na to zgodę. Jeżeli zastawca może 
korzystać z rzeczy, powinien dbać o zachowa-
nie jej w stanie nie gorszym niż wynikający 
z prawidłowego utrzymania. Zastawca jest 
zobowiązany umożliwić zbadanie stanu 
przedmiotu zastawu. W przypadku niezgod-
nego z umową zbycia rzeczy zastawnik może 
żądać natychmiastowego zaspokojenia wie-
rzytelności. Gdy umowa zastawnicza nie sta-
nowi inaczej, zastaw rejestrowy obejmuje 
przysługujące zastawcy roszczenia o odszko-
dowanie z tytułu utraty, zniszczenia, uszko-
dzenia lub obniżenia wartości rzeczy. Do 
ustanowienia zastawu rejestrowego potrzeb-
na jest umowa między zastawcą-osobą 
uprawnioną do rozporządzania przedmiotem 
zastawu i zastawnikiem-wierzycielem oraz 
wpis do rejestru zastawów.

Zastawnik powinien na piśmie zawiadomić 
zastawcę o zamierzonym podjęciu działań 
zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń 
wynikających z zastawu rejestrowego bezpo-
średnio przed podjęciem czynności mających 
na celu zaspokojenie go z przedmiotu zasta-
wu rejestrowego (art. 25 ustawy o zastawie 
rejestrowym). Zastawca może w ciągu 7 dni 
od dnia zawiadomienia zaspokoić zastawnika 
bądź wystąpić do sądu z powództwem o usta-
lenie, że wierzytelność nie istnieje albo nie 
jest wymagalna w całości lub w części.

Umowa może przewidywać zaspokojenie 
wierzyciela przez przejęcie przez niego rze-
czy na własność, jeżeli:

 ● zastaw został ustanowiony na instrumen-
tach finansowych zapisanych na rachunku 
papierów wartościowych lub na innym ra-
chunku; wartość przejętych instrumentów 
ustala się po kursie notowań z końca dnia 
przejęcia, a jeżeli w tym dniu ich nie noto-
wano, wartość tę ustala się po kursie z koń-
ca dnia ostatniego ich notowania,

 ● przedmiotem zastawu są rzeczy występują-
ce powszechnie w obrocie towarowym,

 ● przedmiotem zastawu są rzeczy, wierzytel-
ności i prawa, których wartość została ści-
śle oznaczona w umowie zastawniczej.
Kolejną zaletą zastawu rejestrowego jest to, 

że pozwala wierzycielowi na zaspokojenie 
swoich roszczeń przed innymi. Zastawnik od-
zyskuje należności w sądowym postępowaniu 
egzekucyjnym lub przez przejęcie na włas-
ność przedmiotu zastawu rejestrowego. Może 
też przejąć w zarząd firmę, w skład której 
wchodzi przedmiot zastawu rejestrowego, 
choć ta ewentualność musi zostać wyraźnie 
przewidziana w umowie.

choroba

instrumenty
finansowe
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■ ZAPAMIĘTAJ
Tak jak zastaw zwykły, zastaw rejestrowy 
wymaga pisemnej umowy stron, przy czym 
konieczny jest tu dodatkowo wpis do reje-
stru zastawów, o który może wystąpić za-
równo wierzyciel, jak i dłużnik.

Zastaw na stanie magazynowym. Umowa 
zastawnicza może dotyczyć zbioru rzeczy ru-
chomych lub praw, stanowiącego całość gospo-
darczą, choćby skład tego zbioru był zmienny 
(art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy o zastawie rejestro-
wym). Zastaw na stanie magazynowym to wła-
śnie umowa zastawu na zbiorze rzeczy rucho-
mych o zmiennym składzie. Należy przy tym 
pamiętać, że taki zastaw ma sens tylko wtedy, 
gdy można założyć, że przedsiębiorca będzie 
prowadził firmę przynajmniej do końca obo-
wiązywania zabezpieczanego kontraktu i sprze-
dawane rzeczy będzie uzupełniał.

W umowie o zastaw na stanie magazynowym 
warto wstawić klauzulę mówiącą, że zastawca 
może zużyć przedmiot zastawu do produkcji 
lub go przetworzyć czy nawet spieniężyć, ale 
pod warunkiem zastąpienia rzeczy zużytych, 
przetworzonych lub zbytych rzeczami tego sa-
mego rodzaju, tej samej ilości i jakości, na które 
przejdzie obciążenie zastawem.

Poręczenie

Poręczenie to umowa, na mocy której porę-
czyciel zobowiązuje się względem wierzycie-
la wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby 
dłużnik tego nie uczynił (art. 876 k.c.). Istnie-
je możliwość poręczenia za dług przyszły do 
z góry oznaczonej wysokości. Jeżeli nie ozna-
czono wysokości długu, cała umowa poręcze-
nia jest nieważna. Bezterminowe poręczenie 
za dług przyszły może być przed powstaniem 
długu odwołane w każdym czasie (art. 878 
k.c.). Poręczenie ma charakter akcesoryjny, 
czyli zależy od istnienia głównego długu. In-
nymi słowy, o zakresie zobowiązania poręczy-
ciela rozstrzyga wielkość zakresu zobowiąza-
nia dłużnika. Jeśli zatem dłużnik główny 
zwróci część pieniędzy, to od razu maleje zo-
bowiązanie żyranta.

■ ZAPAMIĘTAJ
Czynność prawna dokonana przez dłużni-
ka z wierzycielem po udzieleniu poręcze-
nia nie może zwiększyć zobowiązania po-
ręczyciela.

Oświadczenie poręczyciela powinno być 
– pod rygorem nieważności – złożone na pi-

śmie (art. 876 § 2 k.c.). Nie może zatem dojść 
do ustnego przyjęcia zobowiązania. Podobnie 
nie będzie skuteczne przesłanie oświadczenia 
faksem lub zwykłym mailem bez e-podpisu 
(nie ma tu własnoręcznego podpisu).

PRZYKŁAD

Komis Sp. z o.o. zawarł z Janem Nowa-
kiem umowę sprzedaży samochodu cię-
żarowego. Zabezpieczeniem tej umowy 
było pisemne poręczenie zapłaty ceny 
przez Stefana Kowalskiego. Kilka tygo-
dni później strony zgodnie zwiększyły 
aneksem do umowy sprzedaży wartość 
samochodu. Zmiana wynikała z za-
montowania przez sprzedawcę dodat-
kowego wyposażenia w samochodzie. 
Zwiększenie odpowiedzialności Stefana 
Kowalskiego jako poręczyciela będzie 
możliwe tylko wtedy, gdy wyrazi on na 
takie rozwiązanie zgodę na piśmie.

Zaletą poręczenia jest to, że (jeżeli umowa 
nie przewiduje innego rozwiązania) poręczy-
ciel, poza zwrotem głównego długu (art. 881 
k.c.), ma także obowiązek zapłaty:

 ● świadczeń ubocznych (np. odsetek za 
opóźnienie) i

 ● kosztów niezbędnych do zabezpieczenia 
lub dochodzenia roszczenia.
Zakres odpowiedzialności poręczyciela 

obejmuje także szkodę wyrządzoną wierzy-
cielowi na skutek niewykonania lub nienale-
żytego wykonania zobowiązania. Poręczyciel 
odpowiada również za wady rzeczy.

Dług poręczyciela jest wymagalny już 
z chwilą, gdy główny dłużnik opóźni się ze 
spełnieniem swego świadczenia. Tym samym 
brak zawiadomienia poręczyciela o opóźnie-
niu nie ma wpływu na wymagalność roszcze-
nia. Jeżeli termin płatności długu nie jest 
oznaczony albo jeżeli płatność długu zależy 
od wypowiedzenia, poręczyciel ma możli-
wość żądania, aby wierzyciel wezwał dłużni-
ka do zapłaty albo z najbliższym terminem 
dokonał wypowiedzenia Możliwość ta po-
wstaje po upływie sześciu miesięcy od daty 
poręczenia, a jeżeli poręczył za dług przyszły 
– od daty powstania długu. Jeżeli wierzyciel 
nie zrealizuje żądania, zobowiązanie porę-
czyciela wygasa.

Poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel 
dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić 
niezwłocznie dłużnika, wzywając go do wzię-
cia udziału w sprawie (art. 884 § 1 k.c). Brak 

żyrant

odpowiedzialność
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udziału dłużnika w sprawie oznacza, że nie 
może on podnieść przeciwko poręczycielowi 
zarzutów, które mu przysługiwały przeciwko 
wierzycielowi, a których poręczyciel nie pod-
niósł z tego powodu, że o nich nie wiedział.

Poręczyciel ma obowiązek niezwłocznego 
zawiadomienia dłużnika o zapłacie, jeżeli 
przekazał pieniądze (art. 885 k.c.). Gdyby 
tego nie uczynił, a dłużnik zobowiązanie wy-
konał, poręczyciel nie mógłby żądać od dłuż-

nika zwrotu tego, co zapłacił wierzycielowi. 
Jeśli poręczenie zostało udzielone za wiedzą 
dłużnika, to ten ostatni powinien niezwłocz-
nie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zo-
bowiązania. Gdyby bowiem tego nie uczynił, 
poręczyciel miałby prawo żądać zwrotu tego, 
co wierzycielowi zapłacił.

Wszystkie opisane tu zawiadomienia po-
winny mieć formę pisemną na wypadek, gdy-
by miały stanowić dowód w sprawie.

Wzór 7. Umowa poręczenia

Umowa poręczenia
 
zawarta w dniu ................................ w ............................ pomiędzy ...................................
............................................. zamieszkałym w .................................... przy ul. ...................
...................., zwanym w dalszej części umowy „Poręczycielem”, 
a 
............................................................ zamieszkałym w ..................................................... 
przy ul. ............................................................, zwanym w dalszej części umowy „Wierzy-
cielem”, 
o następującej treści:

§ 1
Poręczyciel oświadcza, iż został poinformowany o fakcie zawarcia umowy sprzedaży 
nr ........................... z dnia ..................... pomiędzy Wierzycielem i .................. zam. ..........
................................, zwanym w dalszej części umowy Dłużnikiem, na mocy której Wierzy-
ciel dostarczył Dłużnikowi towary: .................................................
o łącznej wartości ........................ zł (słownie zł: .......................................................).
Zapłata nastąpi w dniu..................

§ 2
Mocą niniejszej umowy Poręczyciel poręcza w całości/do kwoty ................... zł (słownie zł: 
........................................) za opisane w § 1 zobowiązania Dłużnika.

§ 3
Poręczenie zostaje udzielone na okres od ........................ do ......................

§ 4
W przypadku zwłoki Dłużnika w wykonaniu zobowiązań wobec Wierzyciela, o których 
mowa w § 1, Wierzyciel prześle Dłużnikowi i Poręczycielowi wezwanie do zapłaty, a po bez-
skutecznym upływie wyznaczonego terminu może żądać od Poręczyciela spełnienia świad-
czenia.

§ 5
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego.

§ 6
Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każ-
dej ze Stron.

......................................                                                              ......................................
                           (Poręczyciel)                                                                                        (Wierzyciel)

zapłata

poręczyciel
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Jeżeli poręczenie zostało udzielone za wie-
dzą dłużnika, dłużnik powinien niezwłocznie 
zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobo-
wiązania (art. 886 k.c.). Jeżeli tego nie uczy-
nił, poręczyciel może żądać od dłużnika 
zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba 
że działał w złej wierze. Jeżeli wierzyciel wy-
zbył się zabezpieczenia wierzytelności albo 
środków dowodowych, ponosi on względem 
poręczyciela odpowiedzialność za wynikłą 
stąd szkodę.

Wszystkich wskazanych zawiadomień nale-
ży ze względów dowodowych dokonywać na 
piśmie.

Przelew wierzytelności 
na zabezpieczenie

Przelew wierzytelności na zabezpieczenie po-
lega na tym, że dłużnik przekazuje wierzycielo-
wi określoną wierzytelność w celu zabezpiecze-
nia spłaty swojego długu. Przelew wierzytelności 
został uregulowany w art. 509–517 k.c.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wierzyciel nie może rozporządzać wierzy-
telnością udzieloną na zabezpieczenie.

Majątek wierzyciela powiększa się do czasu 
wygaśnięcia zabezpieczonego zobowiązania. 
Po wygaśnięciu zobowiązania (np. po zapła-
cie ceny za kupowany towar) przelana wie-
rzytelność powinna zostać zwrócona.

W przypadku przelewu wierzytelności jej 
zbywca ponosi względem nabywcy odpowie-
dzialność za to, że wierzytelność mu przysłu-
guje. Za wypłacalność dłużnika w chwili prze-
lewu ponosi jednak odpowiedzialność tylko 
o tyle, o ile ją na siebie przyjął.

Dłużnikowi przysługują przeciwko nabyw-
cy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał 
przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiado-
mości o przelewie. Dłużnik może z przelanej 
wierzytelności potrącić wierzytelność, która 
mu przysługuje względem zbywcy, chociażby 
stała się wymagalna dopiero po otrzymaniu 
przez dłużnika zawiadomienia o przelewie. 
Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy wierzy-
telność przysługująca względem zbywcy stała 
się wymagalna później niż wierzytelność bę-
dąca przedmiotem przelewu.

Przedmiotem przelewu może być każda 
wierzytelność, jeśli jej zbyciu nie sprzeciwia 
się ustawa, zastrzeżenie umowne lub właści-
wość zobowiązania. Wraz z wierzytelnością 
na nabywcę przechodzą wszelkie związane 
z nią prawa – zwłaszcza roszczenie o zaległe 

odsetki, zabezpieczenia wierzytelności (za-
staw, poręczenie) oraz prawo do dalszego 
przelewu.

PRZYKŁAD

Budpol Sp. z o.o. prowadzi działalność 
budowlaną. Budpol jest wierzycielem 
firmy Generalny Wykonawca SA na kwo-
tę 2 mln zł z tytułu robót montażowych. 
Budpol Sp. z o.o. nabył materiały bu-
dowlane z odroczonym terminem płat-
ności. Sprzedawca materiałów budowla-
nych zażądał zabezpieczenia. Będąc 
więc winnym hurtowni materiałów bu-
dowlanych, Budpol scedował na nią swą 
wierzytelność przysługującą od General-
nego Wykonawcy SA. Jeśli jednak Bud-
pol spłaci swoje zadłużenie, to ze spółką 
Generalny Wykonawca SA będzie się 
rozliczał sam, a nie jego wierzyciel– 
–sprzedawca materiałów budowlanych.

W treści umowy przelewu wierzytelności 
na zabezpieczenie należy podkreślić, iż prze-
lew ma charakter powierniczy, czyli że zama-
wiający może zaspokoić się z posiadanej wie-
rzytelności jedynie w razie nienależytego 
wykonania robót przez wykonawcę (zob. § 4 
wzoru nr 8, zamieszczonego na str. 17). Umo-
wa powinna także zawierać zobowiązanie 
wykonawcy do zawiadomienia swego dłużni-
ka o dokonanym przelewie. W razie braku ta-
kiego zawiadomienia dłużnik ma prawo speł-
nić świadczenie do rąk wykonawcy – chyba że 
wiedział o dokonanym przelewie.

Strony mają możliwość wyboru rodzaju 
wierzytelności, które staną się przedmiotem 
przelewu – dopuszczalny jest przelew części 
wierzytelności oraz samych odsetek bez 
należności głównej. Możliwy jest także prze-
lew wierzytelności przyszłych, jednak muszą 
być one na tyle skonkretyzowane w umowie 
przelewu, aby w przyszłości możliwa była ich 
jednoznaczna identyfikacja. Mogą to być 
w szczególności wierzytelności warunkowe 
lub terminowe albo jeszcze niewymagalne, 
mogą to być także wierzytelności wynikające 
z umów planowanych, lecz jeszcze niezawar-
tych – muszą jednak być precyzyjnie określo-
ne.

■ ZAPAMIĘTAJ
Ze względu na charakter zobowiązania, 
przedmiotem przelewu nie mogą być wie-
rzytelności niezbywalne.

środki
dowodowe

należność 
główna
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Wzór 8. Umowa przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w ….......................... dnia ............................. r.
pomiędzy:
................................... z siedzibą w ................, ul. ................................., reprezentowanym 
przez ..........................................., zwanym dalej „Cedentem”,
a 
...................................... z siedzibą w ............................, ul. ....................................., repre-
zentowaną przez ................................., zwanym dalej „Cesjonariuszem”.

§ 1
Cedent oświadcza, że z tytułu umowy o ....................... zawartej w dniu ..............................
................ w ..................................... (załącznik nr 1 do umowy), ma zapłacić na rzecz 
Cesjonariusza kwotę .................................. zł.

§ 2
1.  Cedent oświadcza, że jest wierzycielem ........................... z siedzibą w ........................... 

z umowy sprzedaży nr ................ z dnia................ r. ( załącznik nr 2 do umowy).
2.  Cedent oświadcza ponadto, że określona w pkt 1 wierzytelność istnieje, jest wymagalna i wol-

na od obciążeń oraz że uprawnienie do jej zbycia na rzecz osób trzecich nie zostało wyłączone.

§ 3
1.  Cedent przelewa na rzecz Cesjonariusza wierzytelność z umowy wskazanej w § 2 celem 

zabezpieczenia wierzytelności Cesjonariusza wobec Cedenta z umowy wskazanej w § 1, 
a Cesjonariusz wyraża zgodę na powyższe i przedmiotową wierzytelność na zabezpiecze-
nie przyjmuje.

2.  Przelew następuje jedynie do wysokości wierzytelności przysługującej Cesjonariuszowi 
wobec Cedenta z umowy określonej w § 1.

§ 4
W przypadku braku terminowej zapłaty przez Cedenta całości lub części długu wynikające-
go z umowy wskazanej w § 1 Cesjonariusz jest uprawniony do zaspokojenia swoich roszczeń 
z wierzytelności wskazanej w § 2, do wysokości istniejącego zadłużenia.

§ 5
Umowa traci moc po całkowitym zaspokojeniu przysługującej Cesjonariuszowi wierzytelno-
ści wobec Cedenta wynikającej z umowy określonej w § 1.

§ 6
Cedent zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od podpisania 
niniejszej umowy, zawiadomić ................* z siedzibą w ................ o zawarciu przedmioto-
wej umowy, w szczególności o jej zakresie i warunkach.

§ 7
Cedent nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność .............. z siedzibą w ......................

§ 8
Cesjonariusz bez pisemnej zgody Cedenta nie może przenieść bądź obciążyć na rzecz 
osoby trzeciej wierzytelności stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

§ 9
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pi-
semnej pod rygorem nieważności.
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 Odsetki karne
Jedną z najczęściej stosowanych i najbar-

dziej skutecznych form zabezpieczenia kon-
traktu są odsetki za opóźnienie w jego wyko-
naniu.

■ ZAPAMIĘTAJ
Odsetki mogą dotyczyć tylko należności 
pieniężnych.

Jeśli wysokość odsetek nie została ozna-
czona w umowie, to należą się odsetki usta-
wowe (art. 359 § 2 k.c.). Umowa może prze-
widywać odsetki wyższe od ustawowych, ale 
nie mogą one przekraczać wysokości okre-
ślonej w ustawie, czyli czterokrotności stopy 
kredytu lombardowego NBP (art. 359 § 21 
k.c.). Obecnie stawka odsetek ustawowych 
wynosi 13%. Ustanowienie odsetek nie wy-

klucza też naprawienia szkody na zasadach 
ogólnych.

Warto przypomnieć, że jeżeli dłużnik opóź-
nia się ze spełnieniem świadczenia pieniężne-
go, wierzyciel może żądać odsetek za czas 
opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej 
szkody i chociażby opóźnienie było następ-
stwem okoliczności, za które dłużnik odpo-
wiedzialności nie ponosi (art. 481 k.c.). To 
odróżnia pojęcie „opóźnienia” od pojęcia 
„zwłoki” – to drugie jest pojęciem kwalifiko-
wanym i w takim przypadku dłużnik może 
uwolnić się od odpowiedzialności względem 
wierzyciela, jeśli wykaże, że niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest 
skutkiem okoliczności, za które nie ponosi 
odpowiedzialności. Przy konstruowaniu zapi-
sów umownych konieczne staje się przeanali-
zowanie ich w tym zakresie. Zastrzeżenie 

§ 10
W sprawach nieunormowanych w przedmiotowej umowie mają zastosowanie przepisy Ko-
deksu cywilnego.

§ 11
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z niniejszej umowy będzie odpowiedni sąd po-
wszechny w ......................

§ 12
Wymienione w umowie załączniki stanowią integralną jej część.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Cedenta 
i dla Cesjonariusza.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

......................................                                                              ......................................
                            (Cedent)                                                                                           (Cesjonariusz)

* Wpisać kontrahenta, którego Cedent jest wierzycielem.

Wzór 9.  Ustanowienie odsetek w umowie (1)

§ ...
W razie opóźnienia wykonawcy z oddaniem przedmiotu umowy zamawiającemu należą 
się odsetki umowne w wysokości ...% w skali roku wartości wynagrodzenia określonego 
w § ... umowy.

Wzór 10.  Ustanowienie odsetek w umowie (2)

§ ...
W razie opóźnienia w zapłacie kwot określonych w umowie klient zapłaci wykonawcy od-
setki umowne w wysokości 20% w skali roku.

odsetki 
ustawowe

świadczenie 
pieniężne
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odsetek umownych za niewykonanie zobo-
wiązania pieniężnego w razie zwłoki dłużni-
ka jest dla przedsiębiorcy niekorzystne.

Dodatkowe zabezpieczenie w formie odse-
tek jest niezwykle proste. Należy dodać 
w umowie oddzielny paragraf.

■ ZAPAMIĘTAJ
Wierzyciel nie ma możliwości dowolnej ka-
pitalizacji odsetek. Od zaległych odsetek 
można żądać odsetek za opóźnienie dopie-
ro od chwili wytoczenia o nie powództwa, 
chyba że po powstaniu zaległości strony 
zgodziły się na doliczenie zaległych odse-
tek do dłużnej sumy.

Nie dotyczy to pożyczek długoterminowych 
udzielanych przez instytucje kredytowe. 
W tym przypadku wcześniejsza kapitalizacja 
jest dopuszczalna.

Odmienne zasady stosujemy w przypadku 
transakcji określonych w ustawie z 8 mar-
ca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403).

Kary umowne 
i odszkodowania

Odszkodowania i kary umowne to najbar-
dziej popularne formy zabezpieczenia intere-
sów majątkowych stron różnego rodzaju sto-
sunków zobowiązaniowych. Są one 
powszechnie stosowane w przypadku kon-
traktów między przedsiębiorcami. Celem od-
szkodowania jest pokrycie szkody, jakiej stro-
na doznała w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania 
przez drugą stronę. Odszkodowanie pokrywa 
rzeczywiście poniesioną szkodę, ale może 
również obejmować utracone korzyści.

W razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania kara umowna nale-
ży się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten 
wypadek wysokości bez względu na wyso-

kość poniesionej szkody (art. 484 § 1 k.c.). 
Żądanie odszkodowania wyższego niż wyso-
kość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, 
chyba że strony postanowiły inaczej. Stąd nie-
jednokrotnie w umowach pojawiają się do-
datkowe zapisy umożliwiające dochodzenie 
odszkodowania za niewykonanie lub nienale-
żyte wykonanie zobowiązania w sytuacji, gdy 
wartość szkody jest wyższa niż wartość za-
strzeżonych w umowie kar.

Przepisy prawa cywilnego dopuszczają 
możliwość zastrzeżenia w umowie, że na-
prawienie szkody wynikłej wskutek niewy-
konania lub nienależytego wykonania zobo-
wiązania nastąpi przez zapłatę kary 
umownej (art. 483 § 1 k.c.). Kara umowna 
dotyczy zobowiązań niepieniężnych, wobec 
zwłoki w zobowiązaniach pieniężnych mają 
zastosowanie odsetki za zwłokę. Zasadni-
czym celem kar umownych jest zagrożenie 
wykonawcy sankcją za naruszenie warun-
ków kontraktu.

Należy podkreślić, że dłużnik nie może bez 
zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiąza-
nia przez zapłatę kary umownej (art. 483 
§ 2 k.c.). Kary umowne zastrzega się zarów-
no na wypadek odstąpienia od umowy, jak 
i za opóźnienie w wykonaniu świadczenia 
niepieniężnego (np. za każdy dzień opóźnie-
nia w oddaniu zamówionego dzieła).

Dopuszczalna jest sytuacja, w której wie-
rzyciel nie poniesie szkody na skutek działa-
nia/zaniechania dłużnika, a i tak zażąda kary 
umownej. Potwierdził to Sąd Najwyższy 
w uchwale z 6 listopada 2005 r. (III CZP 
61/03). Nie dotyczy to sytuacji, gdy szkoda 
została wyrządzona umyślnie.

Przedsiębiorcy mają pewną swobodę w za-
kresie formułowania zapisów o ustanowieniu 
kary umownej. I tak, możliwe jest zastrzeże-
nie kary umownej tzw.:

 ● alternatywnej – wierzyciel jest uprawniony 
do dokonania wyboru między żądaniem 
kary umownej a żądaniem odszkodowania 
na zasadach ogólnych;

Wzór 11. Zapis o karze umownej w umowie o dzieło
 

1.  W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysoko-
ści .........% wartości dzieła za każdy dzień zwłoki.

2.  W razie niewykonania dzieła Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysoko-
ści ........%  wartości niewykonanego dzieła.

3.  Zam.awiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
karę umowną.

4.  W razie zwłoki w wykonaniu dzieła Zamawiający może odstąpić od umowy bez koniecz-
ności wyznaczania dodatkowego terminu.

przedsiębiorca

sankcja
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 ● zaliczanej – wierzyciel jest uprawniony do 
dochodzenia oprócz kary umownej od-
szkodowania uzupełniającego do wysoko-
ści poniesionej szkody;

 ● kumulatywnej – wierzyciel może żądać za-
równo kary, jak i odszkodowania.
Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej 

części wykonane, dłużnik może żądać zmniej-
szenia kary umownej. To samo dotyczy przy-
padku, gdy kara jest rażąco wygórowana oraz 
gdy wierzyciel przyczynił się do jej powstania 
(art. 484 § 2 k.c.).

■ ZAPAMIĘTAJ
Karę umowną można zastrzec tylko w od-
niesieniu do zobowiązania niepieniężnego.

Przewłaszczenie majątku 
na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest ro-
dzajem umowy powierniczej, na podstawie 
której jeden podmiot (wierzyciel) jest czaso-
wo właścicielem rzeczy, która stanowi przed-
miot zabezpieczenia wierzytelności, a drugi 
podmiot (zobowiązany) przenosi na określo-
ny czas własność rzeczy na wierzyciela, jed-
nocześnie utrzymując prawo do korzystania 
z rzeczy w okresie przewłaszczenia.

Umowa ta może być zawarta pod warun-
kiem rozwiązującym lub zawieszającym, przy 
czym:

 ● warunek rozwiązujący zachodzi wówczas, 
gdy kontrakt zostanie zrealizowany prawi-
dłowo,

 ● warunek zawieszający ma miejsce wów-
czas, gdy postanowienia umowy prze-
właszczenia zawierają stwierdzenie, że 
przejście własności nastąpi dopiero w przy-
padku niewykonania kontraktu w wyzna-
czonym umową terminie.
Wykonawca powinien ponadto złożyć 

oświadczenie, iż nie dokona w tym czasie 
zbycia lub obciążenia przedmiotu przewłasz-
czenia. Odrębnym – z uwagi na swą specyfikę 
– przedmiotem przewłaszczenia jest prze-

właszczenie udziałów w spółce z o.o. oraz 
przewłaszczenie akcji.

Z reguły przewłaszczona rzecz pozostaje 
we władaniu dłużnika (jak przy zastawie re-
jestrowym). Stosunkiem prawnym, na pod-
stawie którego dokonujący przewłaszczenia 
zachowa posiadanie nieruchomości, podob-
nie jak w sytuacji rzeczy ruchomych ozna-
czonych indywidualnie i rodzajowo, jest sto-
sunek użyczenia. Czas trwania użyczenia 
będzie w tym przypadku oznaczony – pokry-
wać się będzie z czasem trwania stosunku 
prawnego, stanowiącego przyczynę przenie-
sienia własności rzeczy, czyli czasem trwa-
nia długu. Użyczenie, będąc umową realną, 
dla swej skuteczności wymaga wydania bio-
rącemu w użyczenie przedmiotu umowy. 
Przy przewłaszczeniu na zabezpieczenie 
przekazywana w użyczenie rzecz zazwyczaj 
znajduje się już w posiadaniu biorącego 
w użyczenie, a więc do dokonania tej czyn-
ności konieczne jest wyłącznie oświadczenie 
woli w akcie notarialnym.

Umowa przewłaszczenia jest umową niena-
zwaną (nie występuje w Kodeksie cywilnym). 
W praktyce jest to częsty rodzaj umów zawie-
ranych między przedsiębiorcami. Generalnie 
umowa przewłaszczenia jest w swej istocie 
zbliżona do zastawu, a polega na przeniesie-
niu przez wykonawcę na zamawiającego wła-
sności rzeczy lub praw z tytułu zabezpiecze-
nia należytego wykonania kontraktu.

Dopuszczalność przewłaszczenia na zabez-
pieczenie nieruchomości. Większość kontro-
wersji, co do dopuszczalności przewła sz-
czenia na zabezpieczenie nieruchomości, 
dotyczyła art. 157 § 1 k.c. przewidującego za-
kaz przenoszenia własności nieruchomości 
pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.

✔ CO NA TO SĄD?
Umowa przeniesienia własności nieruchomo-
ści na zabezpieczenie spłaty kredytu, w której 
kredytodawca zobowiązał się do przeniesie-
nia z powrotem na kredytobiorcę własności 
nieruchomości niezwłocznie po spłacie kre-

Wzór 12. Zapis o karze umownej za opóźnienia w dostawie

„W razie opóźnienia w dostawie dostawca zapłaci odbiorcy karę umowną w wysokości 
xxx zł za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej nie wyłącza dochodzenia przez 
odbiorcę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez dostawcę zo-
bowiązania na zasadach ogólnych”.

właściciel

stosunek
prawny
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dytu, nie jest umową przeniesienia własności 
zawartą pod warunkiem.
Wyrok Sądu Najwyższego z 29 maja 2000 r., 
III CKN 246/2000, OSNC 2000/11/213

Sąd Najwyższy, definitywnie dopuszczając 
przewłaszczenie nieruchomości na zabezpie-
czenie, sprecyzował dwie potencjalne kon-
strukcje, umożliwiające wykorzystanie prawa 
własności nieruchomości jako przedmiotu za-
bezpieczenia:

 ● bezwarunkowe przeniesienie własności nie-
ruchomości na osobę beneficjenta zabezpie-
czenia (wierzyciela) – umowa o skut kach 
przewidzianych w art. 155 § 1 k.c., z rów-
noczesnym zobowiązaniem się ze strony 
wierzyciela, na mocy umowy powierniczej, 
do powrotnego przeniesienia własności 
w razie zaspokojenia wierzytelności zabez-
pieczonej. Spłata wierzytelności jest warun-
kiem zawieszającym dodanym do umowy 
powierniczej, który po stronie beneficjenta 
zabezpieczenia kreuje zobowiązanie do po-
wrotnego przewłaszczenia własności;

 ● zawarcie umowy zobowiązującej do prze-
niesienia własności z zastrzeżeniem wa-
runku zawieszającego, którym w tym przy-
padku jest niespełnienie zabezpieczonej 
wierzytelności.
W obu przypadkach spełnienie warunku 

określonego w umowie prowadzi do powsta-
nia obowiązku przeniesienia własności w try-
bie przewidzianym w art. 157 § 2 k.c.

Umowa przeniesienia własności na zabez-
pieczenie nieruchomości, zgodnie z wymo-
giem art. 158 k.c., powinna mieć formę aktu 
notarialnego. Podobny wymóg istnieje wobec 
umowy rzeczowej przenoszącej własność 
nieruchomości, w wykonaniu powstałego 
uprzednio zobowiązania do przeniesienia 
własności. Co więcej, zobowiązanie to powin-
no zostać ujawnione w akcie zawierającym 
treść umowy, np. sprzedaży nieruchomości.

Należy także pamiętać, że ustawa o księ-
gach wieczystych i hipotece nakłada na 
właściciela nieruchomości obowiązek ujaw-
nienia tego prawa w księdze wieczystej. 
Wpis nie jest przesłanką konieczną dla sku-
teczności umowy przenoszącej własność 
(poza wyjątkami wskazanymi w ustawie, 
które pozostają bez znaczenia w omawia-
nym temacie). Stąd w prawie polskim przyj-
muje się deklaratoryjność wpisu do księgi. 
Dokonanie takiego wpisu leży jednak w in-
teresie nabywcy (wierzyciela), a to z powo-
du domniemania prawa własności nieru-
chomości wypływającego z treści art. 3 
wspomnianej ustawy.

■ ZAPAMIĘTAJ
Podpisując umowę o przewłaszczenie nie-
ruchomości na zabezpieczenie należy ujaw-
nić nabycie we właściwej księdze wieczy-
stej.

Atrakcyjność przewłaszczenia na zabezpie-
czenie polega na jego większej skuteczności 
egzekucji niż w przypadku zastawu czy hipo-
teki. W sytuacji gdy dłużnik nie spełni ciążą-
cego na nim zobowiązania w terminie, wyga-
sa warunkowe uprawnienie dłużnika do 
powrotnego prawa własności przewłaszczo-
nej rzeczy lub nie ustają skutki przeniesienia 
prawa własności, a wierzyciel może przystą-
pić do zaspokojenia swojej wierzytelności. 
Sposób i warunki zaspokojenia wierzyciela 
z przeniesionego prawa, w przypadku gdy 
dłużnik nie zaspokoi wierzytelności zabezpie-
czonej, wymagają dookreślenia w umowie 
przewłaszczenia. Elastyczne podejście w tym 
względzie prezentuje Sąd Najwyższy, który 
w wyroku z 27 czerwca 1995 r. przyjął, iż 
w sytuacji braku takich postanowień w umo-
wie, wierzyciel może zaspokoić się w każdy 
sposób, który nie jest sprzeczny z treścią sto-
sunku prawnego łączącego strony, umową 
lub zasadami współżycia społecznego (wyrok 
Sądu Najwyższego z 27 czerwca 1995 r., 
I CR 7/95, niepublikowany).

W praktyce umów przewłaszczenia na za-
bezpieczenie najczęściej przewidziane są na-
stępujące sposoby zaspokojenia wierzytelności 
przez wierzyciela:

 ● może on zbyć rzecz, zaliczając na poczet 
zadłużenia uzyskaną cenę,

 ● jest uprawniony rzecz wynająć lub wy-
dzierżawić, a uzyskany czynsz przeznaczyć 
na pokrycie wierzytelności,

 ● ma także prawo do zatrzymania rzeczy, 
przyjmując, że wartość rzeczy odpowiada 
wysokości wierzytelności.
Istnieje także możliwość, by do zaspokoje-

nia wierzyciela doszło przez sprzedaż rzeczy 
przez dłużnika, na podstawie udzielonego 
mu upoważnienia rzeczowego lub pełnomoc-
nictwa.

W momencie upływu terminu na wypełnie-
nie zobowiązania, zgodnie z konstrukcją 
umowy o przewłaszczenie, przedmiot zabez-
pieczenia znajduje się w faktycznym włada-
niu dłużnika. W takich okolicznościach wie-
rzyciel może żądać wydania rzeczy na 
podstawie art. 222 § 1 k.c.

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie 
jest stosowana coraz szerzej nie tylko w prak-
tyce zabezpieczania wierzytelności banko-
wych. Wykorzystując jako formę zabezpiecze-

spłata 
wierzytelności

sprzedaż
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Wzór 12. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie

UMOWA PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE

zawarta w dniu ….............……… r. w ……….................… pomiędzy:
……................…… z siedzibą w ..............………… przy ul. ............................………,  kod 
pocztowy ..-…, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy 
.........................… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ….................……, kapitał zakładowy ……....…… zł, NIP ……….....…, REGON 
…………, reprezentowaną przez ……....……………, zwaną dalej „Wierzycielem”,
a
„…….........……”. z siedzibą w ..............………… przy ul. ….........................………, kod 
pocztowy ..-…, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy … 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ….........………, ka-
pitał zakładowy ……….......… zł, NIP ………..…, REGON ……...……, reprezentowaną przez 
………….…………, zwaną dalej „Dłużnikiem”,
o następującej treści:

§ 1
W dniu ………… r. Dłużnikowi został udzielony przez Wierzyciela kredyt w wysokości 
………........… zł na warunkach i terminach spłaty określonych w porozumieniu między stro-
nami z dnia ….............……… r.
W celu zabezpieczenia wierzytelności Wierzyciela z tytułu udzielonego kredytu, Dłużnik 
przenosi na kredytodawcę własność rzeczy ruchomej w postaci …………......................… 
(wartość rzeczy …..........……… zł).

§ 2
Dłużnik oświadcza, że wymieniona rzecz stanowi jego wyłączną własność i znajdującą się 
w jego swobodnej dyspozycji oraz nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

§ 3
W sytuacji gdy w określonym umową terminie kredyt zostanie spłacony, przeniesienie włas-
ności traci moc.

§ 4
W przypadku niespłacenia kredytu wraz z odsetkami w terminie umownym Wierzyciel jest 
uprawniony zbyć przewłaszczone rzeczy, zaliczając uzyskaną cenę na spłatę zadłużenia 
Dłużnika z tytułu udzielonego kredytu.

§ 5
Koszty i opłaty związane z umową ponosi Dłużnik.

§ 6
W sprawach nieobjętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7
Zmiany umowy można dokonać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.

.....................................................                                      ..................................................... 
  (Podpis Dłużnika)                                                                                                 (Podpis Wierzyciela)
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nia prawo własności, umowa przewłaszczenia 
kreuje niezwykle silną pozycję wierzyciela 
w stosunku do dłużnika i osób trzecich. Efek-
tywny sposób egzekucji, z pierwszeństwem 
wobec pozostałych wierzycieli dłużnika, moż-
liwość pozostawienia przedmiotu zabezpie-
czenia w faktycznym władztwie dłużnika, 
uwiarygodniające spłatę wierzytelności są 
niewątpliwymi zaletami tej instytucji. Z dru-
giej strony podkreśla się niepewną sytuację 
dłużnika, gdyż z powodu braku szczegóło-
wych uregulowań w prawie znaczna więk-
szość postanowień charakteryzujących sto-
sunki między stronami będzie wynikać 
z umowy.

Warto zauważyć, że w przypadku prze-
właszczenia na zabezpieczenie nieruchomo-
ści konieczne będzie uwzględnienie w umo-
wie większej liczby elementów.

Niezbędne elementy treści umowy prze-
właszczenia na zabezpieczenie nieruchomo-
ści są następujące:

 ● określenie strony umowy;
 ● powołanie się na istnienie wierzytelności, 

która jest zabezpieczana przez przewłasz-
czenie;

 ● określenie przedmiotu przewłaszczenia;
 ● wskazanie, jakie będą skutki niewywiąza-

nia się dłużnika z umowy; w grę mogą 
wchodzić następujące rozwiązania:
–  wierzyciel pozostaje właścicielem prze-

właszczonej nieruchomości bez dalszych 
rozliczeń (niezależnie od tego, jaka bę-
dzie relacja wartości nieruchomości do 
wartości niespłaconego długu), a prawo 
do powrotnego przeniesienia wygaśnie,

–  wierzyciel pozostaje właścicielem nieru-
chomości, prawo do ponownego przenie-
sienia wygaśnie, ale wierzyciel ma prawo 
do zaspokojenia się z ceny sprzedaży nieru-
chomości, a uzyskana nadwyżka zostanie 
zwrócona dłużnikowi (emitentowi) po po-
trąceniu wszelkich kosztów i zobowiązań;

 ● oświadczenie dłużnika, że jest właścicie-
lem nieruchomości potwierdzone:
–  dokumentami potwierdzającymi nabycie 

nieruchomości (np. aktem notarialnym),
–  odpisem z księgi wieczystej,
–  wypisem z rejestru gruntów,
–  oświadczeniem dłużnika (emitenta) 

o przeniesieniu własności nieruchomości 
na rzecz wierzyciela;

 ● oświadczenie o wydaniu nieruchomości 
nowemu właścicielowi oraz oświadczenie 
o wydaniu nieruchomości przez nowego 
właściciela dłużnikowi, jeżeli będzie on ko-
rzystał z nieruchomości na zasadzie uży-
czenia (czynność realna);

 ● zobowiązanie się wierzyciela do powrotne-
go przeniesienia własności nieruchomości 
po dokonaniu całkowitej spłaty zadłużenia 
z określeniem terminu przeniesienia (np. 
w ciągu 14 dni od daty spłaty zadłużenia);

 ● wyrażenie zgody przez dłużnika na po-
nowne nabycie nieruchomości i przejęcie 
posiadania w razie spłaty zadłużenia;

 ● wniosek do właściwego Sądu Rejonowego 
dla położenia nieruchomości (odpowiedni 
Wydział Ksiąg Wieczystych) o:
–  wpis w dziale II nowego właściciela,
–  wpis w dziale III roszczenia dłużnika 

(emitenta) o powrotne przeniesienie 
własności wynikające z zawartej umowy 
(aktu notarialnego).

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy może wynikać z po-
stanowień umowy lub bezpośrednio z przepi-
sów Kodeksu cywilnego. W przypadku umów 
o dzieło Kodeks cywilny przewiduje trzy pod-
stawowe przypadki uzasadniające odstąpie-
nie od umowy z powodu wadliwego jej wyko-
nywania przez wykonawcę:

 ● jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się 
z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła 
tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, 
żeby zdołał je zakończyć w czasie umówio-
nym, zamawiający może bez wyznaczania 
terminu dodatkowego od umowy odstąpić 
jeszcze przed upływem terminu do wyko-
nania dzieła (art. 635 k.c.);

 ● jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje 
dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny 
z umową, zamawiający może go wezwać 
do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
w tym celu odpowiedni termin. Po bezsku-
tecznym upływie wyznaczonego terminu 
zamawiający może od umowy odstąpić 
albo powierzyć poprawienie lub dalsze wy-
konywanie dzieła innej osobie na koszt 
i niebezpieczeństwo przyjmującego zamó-
wienie (art. 636 § 1 k.c.);

 ● jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może 
żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym 
celu przyjmującemu zamówienie odpo-
wiedni termin z zagrożeniem, że po bez-
skutecznym upływie wyznaczonego termi-
nu nie przyjmie naprawy. Gdy wady nie 
dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności 
wynika, że przyjmujący zamówienie ich 
nie zdoła usunąć w odpowiednim czasie 
lub jeżeli nie usunął wad w terminie wy-
znaczonym przez zamawiającego, wów-
czas zamawiający może odstąpić od umo-

egzekucja

wady
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wy – jeżeli wady są istotne, a jeżeli wady 
nie są istotne, zamawiający może żądać ob-
niżenia wynagrodzenia w odpowiednim 
stosunku (art. 637 § 1 i 2 k.c.)
Niezależnie od powyższego Kodeks cywilny 

dopuszcza odstąpienie od umowy w przypad-
ku zwłoki w wykonaniu umowy wzajemnej 
(art. 491 § 1 k.c.). Jeżeli jedna ze stron umo-
wy wzajemnej dopuszcza się zwłoki, druga 
strona może wyznaczyć jej odpowiedni ter-
min z zagrożeniem, iż w razie jego bezsku-
tecznego upływu może odstąpić od umowy.

Natomiast jeżeli chodzi o umowne prawo 
odstąpienia, podstawą prawną są w tej mie-
rze przepisy art. 395 w związku z art. 492 k.c. 
Na ich podstawie stronom przysługuje prawo 
odstąpienia w przypadku spełnienia się wa-
runku z reguły niewykonania lub nienależy-
tego wykonania zobowiązania, za które dłuż-
nik ponosi odpowiedzialność. Strony powinny 
precyzyjnie określić przypadki nienależytego 
wykonania umowy przez wykonawcę, które 
mogą być przyczyną odstąpienia.

Zadatek i zaliczka

Zadatek. W razie braku odmiennego za-
strzeżenia w podpisanej umowie zadatek 
dany przez jedną ze stron ma to znaczenie, że 
w przypadku niewykonania umowy przez 
jedną ze stron druga strona może – bez wy-
znaczenia dodatkowego terminu – odstąpić 

od umowy i zatrzymać otrzymany zadatek, 
a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwu-
krotnie wyższej (art. 394 k.c.).

Jeżeli umowa zostanie wykonana, zadatek 
ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, 
która go dała, a gdy jest to niemożliwe, podle-
ga zwrotowi. W razie rozwiązania umowy za-
datek powinien być zwrócony, a obowiązek za-
płaty dwukrotnie wyższej kwoty nie powstaje. 
To samo dotyczy sytuacji, gdy niewykonanie 
umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za któ-
re żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialno-
ści, albo za które odpowiedzialność ponoszą 
obie strony (art. 394 § 3 k.c.).

Zadatek jest zatem szczególną umowną sank-
cją za niewykonanie umowy. Jego podstawową 
funkcją jest dyscyplinowanie stron w dotrzyma-
niu zawartej umowy, potwierdzonej zadatkiem. 
Dlatego np. kwota wręczona kontrahentowi po 
zawarciu umowy nie może być uznana za uisz-
czoną z tytułu zadatku. Jeśli kontrahent, który 
dał zadatek, wycofa się z transakcji, jego part-
ner ma prawo ten zadatek zatrzymać (wyrok 
Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2006 r., I CSK 
175/05, niepublikowany).

Przyjęcie przez sprzedawcę zadatku 
w znacznej wysokości nie upoważnia do trak-
towania tego zadatku jako zaliczki na poczet 
ceny (wyrok Sądu Najwyższego z 13 lute-
go 2002 r., IV CKN 672/00, niepublikowany). 
Jeśli od umowy odstępuje jedna ze stron, to 
tym samym nie może następnie od niej odstą-
pić druga strona tej umowy. „Odstąpienie” 

Wzór 14. Zapis w umowie dotyczący odstąpienia od umowy

§ …
Odstąpienie od umowy
1.  Inwestor może odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cy-

wilnym.
2.  Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Inwestor ma prawo odstąpić od ni-

niejszej Umowy w przypadku, gdy:
a)  Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc, poza 

ewentualną przerwą związaną z warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi 
wykonanie robót,

b)  Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, zgłosi wniosek 
o ogłoszenie upadłości bądź zaistnieją przyczyny określone przepisami prawa, które 
będą stanowić przeszkodę w wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań określonych 
niniejszą Umową.

3.  Oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważ-
ności.

4.  W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Inwestora w ciągu … dni od dnia 
doręczenia oświadczenia o odstąpieniu Wykonawca sporządzi, przy udziale Inwestora, 
protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od 
Umowy.

umowa 
wzajemna

odpowiedzialność
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zaś przez obie strony jednocześnie jest rów-
noznaczne ze zwykłym (tj. za obopólną zgo-
dą) rozwiązaniem umowy (wyrok Sądu Naj-
wyższego z 25 stycznia 2007 r., V CSK 
411/06, niepublikowany). W takim przypad-
ku zadatek powinien zostać zwrócony.

Zatrzymanie zadatku lub żądanie sumy 
dwukrotnie wyższej jest możliwe jedynie 
wtedy, gdy wyłączną odpowiedzialność za 
niewykonanie zobowiązania ponosi druga 
strona. Wynika to z art. 394 § 3 k.c., zgodnie 
z którym, jeżeli niewykonanie umowy nastą-
piło wskutek okoliczności, za które żadna ze 
stron nie ponosi odpowiedzialności albo za 
które ponoszą odpowiedzialność obie strony, 
to zadatek powinien być zwrócony, a obowią-
zek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpa-
da. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w zdaniu 
pierwszym, w wyroku z 21 maja 2005 r. 
(V CK 577/04, niepublikowany).

Zaliczka. Zaliczka jest często definiowana 
jako płatność dokonana przed terminem, 
w którym powstał obowiązek zapłaty za całą 
dostawę lub za całe wykonane świadczenie. 
Zaliczka ma służyć zabezpieczeniu interesu 
stron w dążeniu do sfinalizowania transakcji. 
Instytucja zaliczki nie została wprost uregulo-
wana w przepisach prawa cywilnego, 
w związku z czym skutki jej wręczenia i póź-
niejszego rozliczenia określają ogólne przepi-
sy Kodeksu cywilnego o wykonaniu i skut-
kach niewykonania zobowiązań z umów 
wzajemnych.

■ ZAPAMIĘTAJ
Jeśli umowa została wykonana prawidło-
wo, to zaliczkę przekazuje się na poczet 
ceny dostawy lub usługi. W przeciwnym 
razie strona, która wręczyła zaliczkę, ma 
prawo żądać jej zwrotu.

Tabela 1. Porównanie efektów zapłaty zadatku i zaliczki

Zdarzenie
Skutki dla danego zabezpieczenia

Zaliczka Zadatek

Umowa zostaje rozwiązana 
za zgodą obu stron

Wraca do strony, która ją 
wręczyła

Wykonawca zwraca zadatek 
stronie, która go wręczyła

Należyte wykonanie umowy Zaliczenie na poczet wyna-
grodzenia

Niewykonanie umowy przez 
stronę, która dała zaliczkę/
wpłaciła zadatek

Zaliczka przepada na rzecz 
drugiej strony

Zadatek przepada na rzecz 
drugiej strony

Niewykonanie umowy przez 
stronę, która otrzymała za-
liczkę

Obowiązek zwrotu zaliczki Strona, która wręczyła zada-
tek, może odstąpić od umowy 
i żądać zwrotu zadatku w po-
dwójnej wysokości

 

Wzór 15. Zapis o ustanowieniu zadatku

§ …
1.  Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu  ................. 

od Kupującego gotówką kwotę ................................... złotych tytułem zadatku.
2.  W przypadku niewykonania umowy przez Sprzedawcę, zwróci on Kupującemu zadatek 

w podwójnej wysokości.
3.  W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.

Wzór 16. Zapis o zaliczce (umowa o dzieło)

Zamawiający zapłaci Wykonawcy w terminie … dni od podpisania niniejszej umowy za-
liczkę w wysokości …. zł, o którą zostanie pomniejszone wynagrodzenie końcowe.

niewykonanie 
zobowiązania
niewykonanie 
zobowiązania

interes 
stron
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 Poddanie się egzekucji

Popularną formą zabezpieczenia wierzytel-
ności jest dobrowolne poddanie się przez dłuż-
nika egzekucji w akcie notarialnym (art. 777 
§ 1 pkt 4–6 i § 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. 
nr 43, poz. 296 z późn. zm., dalej „k.p.c.”).

Największą zaletą oświadczenia dłużnika 
o poddaniu się egzekucji jest to, że pozwala 
ono wierzycielowi uniknąć długotrwałego 
i kosztownego procesu, w którym musiałby 
dochodzić swoich należności. Akt notarialny 
jest w tym przypadku tytułem egzekucyjnym.

Wystarczy więc złożenie dokumentu w są-
dzie rejonowym właściwości ogólnej dłużnika 
przez wierzyciela, by sąd nadał klauzulę wyko-

nalności aktowi. Wniosek ten sąd rozpatruje 
w ciągu trzech dni (art. 7811 k.p.c.). Po uzy-
skaniu tytułu wykonawczego wierzyciel może 
złożyć go u komornika, który rozpocznie po-
stępowanie egzekucyjne. Dłużnik poddaje się 
egzekucji tylko co do zobowiązań, które zosta-
ły opisane w oświadczeniu, a termin, od któ-
rego takie zabezpieczenie działa, może być 
wyznaczony przez datę lub przez nadejście 
określonego zdarzenia. Należy podkreślić, że 
wartość, co do której dłużnik poddaje się egze-
kucji, musi być określona w akcie notarialnym.

Szczególnie polecanym zabezpieczeniem 
jest poddanie się egzekucji w połączeniu z hi-
poteką. W takich sytuacjach bowiem skraca 
się droga wierzyciela do skorzystania z obcią-
żenia ciążącego na nieruchomości.

Wzór 17. Akt notarialny z zapisem o poddaniu się egzekucji

REPERTORIUM A Numer ………..
AKT NOTARIALNY

Dnia ……........... r. przed notariuszem  
 w Kancelarii Notarialnej w ……..............….....................................……….. stawili się:
1.  Pan ............................., syn …..........…….. i ……................…, PESEL ………............., 

zamieszkały w ….......................................................................................................
2.  Pan ............................., syn …..........…….. i ……................…, PESEL ………............., 

zamieszkały w ….......................................................................................................
działający w niniejszym akcie notarialnym wyłącznie w imieniu i na rzecz 
„……….......................” z siedzibą w ………......................................................................., 
REGON ……….., NIP ……….., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ……….. 
Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych, których serie 
i numery wpisano wyżej, odpowiednio obok nazwisk, a numery NIP według oświadczeń. 

UGODA
§ 1. Stawający oświadczają, że:

–  na podstawie umowy pożyczki z dnia ....…. r. …...…….. udzielił ….....…….. pożyczki 
w łącznej wysokości ……........….. zł (słownie: ….................................…….. złotych), 

–  umowy zostały przez ………....……….. należycie wykonane, w szczególności uzgod-
nione kwoty pożyczek przekazane ……..............................................................…..,

–  wobec faktu, iż spłata udzielonych pożyczek nie nastąpiła w terminach określonych 
w wyżej opisanych umowach ze względu na sytuację finansową ……….., stawający 
zawierają niniejszą ugodę dotyczącą spłaty zaciągniętych pożyczek.

§ 2. ……..........….. oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, lecz wyżej w § 1 opisa-
nych pożyczek udzielił poza zakresem swojej działalności gospodarczej.
§ 3.  ………...........……….. oświadcza, że:

–  jego umocowanie do działania w imieniu …......... nie wygasło ani nie zostało odwołane,
–  nie istnieją żadne przeszkody do zawarcia niniejszej ugody, w szczególności do jej za-

warcia nie jest konieczna uchwała zgromadzenia wspólników reprezentowanej spół-
ki, ani zgoda jakiegokolwiek innego organu spółki.

§ 4. Spłata zobowiązania wynikającego z opisanej w § 1 umowy, w łącznej wysokości 
….…….. zł (słownie: …...............…….. złotych) nastąpi w 4 (czterech) równych ratach, po 
……….. zł (słownie: …..................…….. złotych) każda rata, płatnych comiesięcznie, 
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, i tak:

–  zapłata pierwszej raty nastąpi do dnia ................................... r., 

proces

oświadczenie
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–  zapłata drugiej raty nastąpi do dnia ....................................... r.,
–  zapłata trzeciej raty nastąpi do dnia ....................................... r.,
–  a zapłata czwartej – ostatniej raty nastąpi do dnia ....……….. r. 

Zapłata nastąpi na rachunek bankowy do dnia ..……….. r. Co do terminowej zapłaty po-
szczególnych rat w terminach określonych powyżej, ...........……….. poddaje się na podsta-
wie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. egzekucji z niniejszego aktu notarialnego.
§ 5. Spłata całej kwoty pożyczki na warunkach określonych w § 4 powyżej skutkować będzie 
wygaśnięciem wszystkich zobowiązań wynikających z umów wskazanych powyżej w § 1, 
w szczególności wszelkie roszczenia ………...……….. z tego tytułu zostaną zaspokojone.
§ 6. Wypisy niniejszego aktu notarialnego można w dowolnej wysokości wydawać spółce 
oraz …...............……...
§ 7. Koszty związane ze sporządzeniem niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka.
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Podpisali:
– ………................................. ,
– ………................................. ,
– …....................…...........….. – notariusz.

SŁAWOMIR BILIŃSKI

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 65 ustawy o księgach wieczy-
stych i hipotece
1. W celu zabezpieczenia oznaczonej 
wierzytelności wynikającej z określone-
go stosunku prawnego można nierucho-
mość obciążyć prawem, na mocy którego 
wierzyciel może dochodzić zaspokojenia 
z nieruchomości bez względu na to, czy-
ją stała się własnością, i z pierwszeń-
stwem przed wierzycielami osobistymi 
właściciela nieruchomości (hipoteka).
2. Przedmiotem hipoteki może być tak-
że:

1)  użytkowanie wieczyste wraz z bu-
dynkami i urządzeniami na użytko-
wanym gruncie stanowiącymi włas-
ność użytkownika wieczystego,

2)  spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu,

3)  wierzytelność zabezpieczona hipo-
teką.

3. Hipoteką może być obciążona część 
ułamkowa nieruchomości, jeżeli stano-
wi udział współwłaściciela, oraz przy-
sługujący współuprawnionemu udział 
we wspólności praw wymienionych 
w ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Do hipotek określonych w ust. 2 i 3 
stosuje się odpowiednio przepisy o hi-
potece na nieruchomości.

Aneksowanie umów 
handlowych z mocą wsteczną
W praktyce obrotu dość często pojawia 
się pytanie o dopuszczalność, zgodność 
z prawem, a tym samym ważność anek-
sowania z mocą wsteczną umów handlo-
wych zawieranych pomiędzy przedsię-
biorcami. Artykuł przedstawia kilka ty-
pów występujących w obrocie gospodar-
czym aneksów do umów, które poddane 
zostaną ocenie pod kątem dopuszczalno-
ści nadania im przez strony mocy obwią-
zywania wstecz (a więc w określonym 
czasie sprzed spisania aneksu).

Problematyka aneksowania umów z mocą 
wsteczną nie jest w literaturze prawniczej 
szeroko poruszana. Nie jest także przed-
miotem znacznej liczby orzeczeń Sądu Naj-
wyższego. Tymczasem w praktyce dość czę-
sto pojawia się pytanie o dopuszczalność, 
zgodność z prawem, a tym samym ważność 
aneksowania z mocą wsteczną umów hand-
lowych zawieranych pomiędzy przedsię-
biorcami. Niestety, na tak postawione 
pytanie trudno udzielić jednoznacznej od-
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powiedzi. Choć zasadniczo należy zgodzić 
się z tezą o dopuszczalności tego typu zgod-
nych oświadczeń woli stron stosunku praw-
nego, ocena dopuszczalności zawarcia każ-
dego aneksu z mocą wsteczną wymaga 
pełnego odniesienia do konkretnego stanu 
faktycznego. W udzieleniu odpowiedzi na 
powyższe pytanie – w stosunku do określo-
nej sytuacji – niezbędne będzie odwołanie 
się do ogólnych zasad Kodeksu cywilnego 
dotyczącego swobody umów (art. 3531 
k.c.), formy czynności prawnych (art. 73–81 
k.c.), czy też wykładni woli stron (art. 65 
§ 2 k.c.), a także przepisów szczególnych 
regulujących dany typ umowy. Nie wydaje 
się także, aby każde aneksowanie umowy 
z mocą wsteczną było równoznaczne ze 
zmianą łączącego strony stosunku umow-
nego. Nie każdy bowiem aneks (rozumiany 
jako pisemne porozumienie zmieniające 
treść dokumentu, na którym wcześniej spi-
sano poszczególne postanowienia umowy) 
musi od razu stanowić właściwą umowę 
zmieniającą. Strony mogą jedynie w ten 
sposób (zawierając aneks) potwierdzić na 
piśmie określone postanowienia łączącej je 
umowy, które już wcześniej poczyniły w in-
nej formie (ustnie, w korespondencji elek-
tronicznej itp.), albo też sprecyzować na pi-
śmie sposób wykładni postanowień łączącej 
ich umowy.

Aneks jako rzeczywista 
zmiana umowy z mocą 
wsteczną

Zawarcie aneksu do umowy w praktyce 
rzeczywiście najczęściej będzie oznaczało za-
warcie przez strony umowy zmieniającej, 
a więc takiej umowy, na mocy której w sferze 
łączącego już strony stosunku umownego na-
stąpi zmiana jakiegokolwiek obowiązku, 
bądź też ustanowienie nowego obowiązku za-
miast – czy obok – już istniejących. 

W takim przypadku granice dopuszczalno-
ści zmiany umowy należy utożsamić z ogól-
nymi granicami swobody umów, wyznaczo-
nymi treścią art. 3531 k.c. Przepis ten stanowi, 
że strony zawierające umowę mogą ułożyć 
stosunek prawny według swego uznania, by-
leby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani 
zasadom współżycia społecznego. Na tym 
gruncie niewątpliwie dopuszczalna jest zmia-
na łączącego strony stosunku umownego, na 
skutek zgodnego oświadczenia woli obu 
stron. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Należy uznać, że w granicach swobody 
umów mieści się również swoboda zmiany 
danej umowy z mocą wsteczną. 

W związku z powyższym, zmiana danej 
umowy – także z mocą wsteczną – będzie do-
puszczalna o tyle, o ile zmiana taka nie będzie 
sprzeczna z ustawą (tj. przepisami prawa po-
wszechnie obowiązującego), właściwością 
(naturą) łączącego strony stosunku, ani też za-
sadami współżycia społecznego. W przypadku 
oceny dopuszczalności aneksowania umowy 
z mocą wsteczną przez pryzmat braku sprzecz-
ności z przepisami prawa (ustawą) należy 
uznać taki zabieg za dopuszczalny, jeżeli prze-
pisy regulujące dany stosunek prawny (głów-
nie będą to przepisy kodeksu cywilnego, ale 
także mogą być to przepisy ustaw szczegól-
nych) nie zakazują dokonywania określonej 
zmiany umowy z mocą wsteczną. Na gruncie 
poszczególnych regulacji trudno doszukać się 
jednak tak sformułowanych przepisów (a więc 
przepisów, które wprost zakazywałyby doko-
nywania zmiany określonej umowy z mocą 
wsteczną). W dużej liczbie przypadków prze-
pisy prawa będą się odnosić głównie do do-
puszczalności określonego ukształtowania łą-
czącego strony stosunku, niezależnie od 
momentu, od którego takie ukształtowanie 
miałoby wywołać skutek (tj. niezależnie od 
tego, czy określona zmiana umowy miałaby 
nastąpić ze skutkiem wstecznym, czy też mia-
łaby obowiązywać jedynie na przyszłość).

PRZYKŁAD

W zawartym 1 lipca aneksie do umowy 
najmu lokalu użytkowego strony posta-
nowiły zmienić umowę w ten sposób, że 
od 1 stycznia tego samego roku (a więc 
na pół roku przed zawarciem aneksu) 
termin przedawnienia roszczeń wynaj-
mującego względem najemcy z tytułu 
zapłaty umówionego czynszu miałby 
wynosić jeden rok. Taką zmianę umowy 
należałoby uznać za nieważną z mocy 
prawa (art. 58 § 1 k.c.) nie z tego powo-
du, że miałaby ona obowiązywać 
z mocą wsteczną, ale dlatego, że wbrew 
wyraźnemu brzmieniu przepisu art. 119 
k.c. strony skróciłyby przez czynność 
prawną ustawowe terminy przedawnie-
nia. W przypadku umowy najmu tylko
niektóre (wskazane w art. 677 k.c.)

czynność
prawna

moc
wsteczna
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roszczenia wynajmującego przeciwko 
najemcy przedawniają się z upływem 
roku liczonego od dnia zwrotu rzeczy 
(dotyczy to roszczeń o naprawienie 
szkody z powodu uszkodzenia lub po-
gorszenia rzeczy). Roszczenie o zapłatę 
czynszu przedawnia się na zasadach 
ogólnych, a więc z upływem terminu 
trzyletniego (art. 118 k.c.).

W niektórych jednak sytuacjach sprzecz-
ność z ustawą danej zmiany umowy może wy-
nikać właśnie z zamiaru dokonania tej zmia-
ny z mocą wsteczną. Szerokie zastosowanie 
w tym zakresie może znaleźć przepis art. 387 
§ 1 k.c., zgodnie z którym umowa o świadcze-
nie niemożliwe jest nieważna, czy też przepi-
sy k.c. traktujące o nieważności niemożliwe-
go do dochowania warunku zawieszającego 
bądź terminu (art. 94 i art. 116 k.c.). W przy-
padku zmiany umowy niemożliwość określo-
nego świadczenia (warunku bądź terminu) 
należałoby oceniać na moment zawierania 
aneksu. Chcąc zmienić umowę z mocą 
wsteczną, strony muszą więc uważać na to, 
aby zmienione postanowienia umowy nie 
wprowadzały obowiązku takiego świadcze-
nia (albo też nie zastrzegły takiego warunku 
lub terminu), które, np. ze względu na upływ 
czasu, nie byłoby już możliwe do spełnienia. 
W szczególności może to dotyczyć zmiany 
terminu wykonania zobowiązania na unie-
możliwiający rzeczywiste dochowanie tego 
terminu bądź wprowadzenia określonych po-
stanowień na wypadek niedochowania termi-
nu, który już upłynął. Niemożliwość może 
wynikać także z innych okoliczności faktycz-
nych sprawy.

PRZYKŁAD

W umowie sprzedaży strony wyznaczy-
ły termin do 30 sierpnia na spełnienie 
świadczenia przez obie strony. W prak-
tyce jednak sprzedawca wydał kupują-
cemu rzecz już 30 czerwca. W związku 
z wcześniejszym wydaniem rzeczy, na 
wniosek sprzedawcy, w połowie lipca 
strony zawarły aneks do umowy, zakre-
ślający obu stronom termin spełnienia 
świadczenia do 30 czerwca. Kupujący 
zapłacił cenę niezwłocznie po zawarciu 
aneksu do umowy. O ile spełnienie  
wiadczenia sprzedawcy należałoby

uznać za możliwe do wykonania w ter-
minie zakreślonym w aneksie do umo-
wy (spełnił on swoje świadczenie 30 
czerwca), o tyle świadczenie kupujące-
go na moment zawierania aneksu (tj. 
w połowie lipca) nie było już możliwe 
do wykonania w tym terminie. Taką 
zmianę umowy należałoby uznać za 
nieważną (np. sprzedawca nie mógłby 
dochodzić od kupującego odsetek za 
opóźnienie w zapłacie ceny).

PRZYKŁAD

W aneksie do umowy sprzedaży strony 
zawarły postanowienie dotyczące za-
strzeżenia na rzecz kupującego kary 
umownej na wypadek niedochowania 
przez sprzedawcę umówionego terminu 
wydania rzeczy. Aneks do umowy został 
zawarty już po upływie tego terminu. 
Taką zmianę umowy należałoby uznać 
za nieważną z mocy prawa (art. 58 § 1 
k.c.) z tego powodu, że na moment za-
strzeżenia kary umownej, z oczywistych 
powodów (upływ terminu), niemożliwe 
było już dochowanie przez sprzedawcę 
określonego w umowie terminu wyda-
nia rzeczy. Kupujący nie mógłby docho-
dzić od sprzedawcy kary umownej wy-
nikającej z aneksu.

Analizując kolejny czynnik limitujący 
swobodę umów, należy zauważyć, że niektó-
rym zmianom umów można zarzucić sprzecz-
ność z właściwością (naturą) danej umowy, 
właśnie ze względu na zamiar wstecznego ich 
obowiązywania. W powyższym zakresie na 
uwagę zasługują orzeczenia Sądu Najwyższe-
go dotyczące niedopuszczalności rozwiązywa-
nia z mocą wsteczną umów o charakterze cią-
głym. Sąd Najwyższy uznał za sprzeczne 
z naturą zobowiązania trwałe, zarówno roz-
wiązanie z mocą wsteczną za zgodą obu stron 
– jak i wypowiedzenie z mocą wsteczną przez 
jedną ze stron – umowy o charakterze ciągłym 
(tj. niepolegającej na jednorazowym spełnie-
niu danego świadczenia, ale ciągłym lub perio-
dycznym jego spełnianiu), a więc takiej umo-
wy, która właśnie mogłaby zostać zmieniona 
w trakcie jej obowiązywania (wyrok SN 
z 8 października 2004 r., V CK 670/03, OSNC 
2005/9/162; wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., 
II CK 739/04, niepublikowany; wyrok SN 
z 5 października 2005 r., II CK 122/05, niepu-

postanowienia 
umowy

swoboda 
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blikowany; wyrok SN z 15 lutego 2007 r., 
II CSK 484/06, niepublikowany; wyrok SN 
z 17 marca 2010 r., II CSK 454/09, OSNiC 
2010/10/142). Powyższe może dotyczyć więk-
szości typów umów handlowych (w tym nie-
nazwanych), jak najem, dzierżawa, leasing, 
świadczenie usług, roboty budowlane, czy też 
franchising.

PRZYKŁAD

Strony zawarły na okres 10 lat umowę 
dzierżawy nieruchomości rolnej składa-
jącej się z działki nr 10/1. W wyniku po-
działu geodezyjnego w miejsce działki 
nr 10/1 powstała działka nr 10/2 i dział-
ka nr 10/3. Nowo powstała działka 
nr 10/3 została przez wydzierżawiające-
go wystawiona na sprzedaż. Już po za-
warciu umowy sprzedaży nowo wydzie-
lonej działki, strony umowy dzierżawy 
zawarły aneks do tej umowy zawierający 
postanowienie o wyłączeniu z gruntów 
dzierżawionych działki nr 10/3 z mocą 
wsteczną, tj. datą sprzed zawarcia umo-
wy sprzedaży działki. Aneks do umowy 
dzierżawy wyłączający z mocą wsteczną 
spod reżimu tej umowy część wydzierża-
wianej nieruchomości rolnej należałoby 
uznać za nieważny, jako sprzeciwiający 
się naturze stosunku dzierżawy. Świad-
czeń wydzierżawiającego, polegających 
na udostępnieniu rzeczy do używania 
i pobierania pożytków, nie można uznać 
za niebyłe. Cel mającej działać z mocą 
wsteczną umowy rozwiązującej nie może 
być osiągnięty.

Biorąc pod uwagę orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego, należy jednak przyjąć, że w grani-
cach swobody umów mieści się możliwość 
zmiany także umowy już skonsumowanej 
(bądź w części skonsumowanej), jeśli zgodne 
oświadczenie woli stron nie wypacza sensu 
(celu) wcześniejszego funkcjonowania danej 
umowy w obrocie. Zmiana taka może bowiem 
dotyczyć wzajemnych praw i obowiązków 
o charakterze zupełnie pobocznym do istoty 
spełnionych już przez strony świadczeń, nie-
mniej z różnych względów ważnych dla obu 
stron transakcji (przykładowo, na potrzeby 
wykonywania innych umów będących w toku). 
Zmiana taka mogłaby również dotyczyć pew-
nych postanowień obowiązujących jeszcze 
przez jakiś czas od spełnienia świadczeń głów-
nych (np. udzielone gwarancje, zachowane 

kaucje, itp.). W granicach swobody umów wy-
daje się również dopuszczalna zmiana umowy 
o charakterze ciągłym z mocą wsteczną, także 
w zakresie zmiany kształtu (wielkości, warto-
ści) świadczeń już spełnionych, jeśli np. zmia-
na taka miałaby być kompensowana w dal-
szym okresie trwania umowy (określone 
korekty w zakresie wzajemnych rozliczeń 
stron determinowane, przykładowo, względa-
mi księgowymi lub podatkowymi).

PRZYKŁAD

Strony łączy zawarta na czas nieokre-
ślony umowa o świadczenie komplek-
sowych usług IT. Strony określiły 
w umowie zryczałtowane miesięczne 
wynagrodzenie dostawcy usług w wy-
sokości 10 000 zł. W drugiej połowie 
roku zamawiający usługi musiał ogra-
niczyć roczny budżet outsourcingu 
działu IT z dotychczasowej kwoty 
120 000 zł do kwoty nieprzekraczają-
cej 100 000 zł. Z końcem października 
zamawiający wykorzystałby cały rocz-
ny budżet, a tym samym musiałby wy-
powiedzieć umowę z dotychczasowym 
i zawrzeć umowę z tańszym dostawcą 
usług. Strony zdecydowały się jednak 
zawrzeć aneks do umowy, określając 
miesięczne wynagrodzenie dostawcy 
usług na poziomie 8300 zł z datą obo-
wiązującą od początku roku. Strony za-
strzegły, że dotychczasowe płatności 
zaliczone zostaną na poczet przyszłych 
należności. Zawarcie takiego aneksu 
należałoby uznać za dopuszczalne. 
Obniżenie z mocą wsteczną wynagro-
dzenia miesięcznego – choć zmienia 
wielkość spełnionych już przez zama-
wiającego świadczeń – nie niweczy 
celu, dla jakiego umowa została zawar-
ta i nie czynił „niebyłymi” żadnych ze 
spełnionych już świadczeń, tym bar-
dziej, jeśli strony zawarły postanowie-
nie odnośnie do odpowiedniego rozli-
czenia kwot już zapłaconych.

Dopuszczalność – w granicach swobody 
umów – dokonania zmiany danej umowy 
z mocą wsteczną należy wreszcie oceniać 
z punktu widzenia zgodności z zasadami 
współżycia społecznego. W grę wchodzić tu 
może wiele zasad, w tym w szczególności za-
sada tzw. słuszności (sprawiedliwości) kon-
traktowej (zwana też zasadą ekwiwalentno-
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ści świadczeń), rozumianej jako równomierny 
rozkład uprawnień i obowiązków w stosunku 
prawnym, czy też korzyści i ciężarów oraz 
szans i ryzyk związanych z powstaniem i re-
alizacją tego stosunku. Jako sprzeczne z po-
wyższą zasadą można by uznać przypadki na-
rzucania jednej stronie pewnych pozornie 
zgodnych postanowień umownych przez dru-
gą stronę umowy. W skrajnych przypadkach, 
kwalifikowanych jako nadużywanie pozycji 
dominującej w rozumieniu przepisów anty-
monopolowych, postanowienia takie byłyby 
nieważne z mocy ustawy (art. 9 ust. 3 ustawy 
z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów – Dz.U. z 2007 r. nr 50, 
poz. 331 z późn. zm.). Co do zasady, w samej 
zgodnej chęci obu stron do zmiany łączącej 
ich umowy z mocą wsteczną trudno jednak 
doszukiwać się sprzeczności z zasadami 
współżycia społecznego.

Aneks jako pisemne 
potwierdzenie wcześniejszych 
postanowień stron

Zawarcie aneksu do umowy rozumiane jest 
jako zawarcie na piśmie porozumienia (umo-
wy) zmieniającego, spisaną wcześniej przez 
strony treść umowy. Skoro strony uprzednio 
na piśmie potwierdziły treść umowy, również 
na piśmie chcą potwierdzić zmianę w zakresie 
jej treści. Niemniej nie każdy taki aneks 
w praktyce stanowi właściwą umowę zmienia-
jącą. Przedsiębiorcy często umawiają się mię-
dzy sobą (a więc zawierają umowy) w innej 
formie niż pisemna. Gdy przepis ustawy nie 
zastrzega dla danej umowy (bądź umownego 
postanowienia) formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, umowa zawarta w innej formie 
jest ważna. Ustawowe zastrzeżenie formy pi-
semnej, ale bez rygoru nieważności, czynione 
jest wyłącznie dla celów dowodowych. Wów-
czas zawarcie umowy w formie słabszej niż pi-
semna (np. ustnie) nie czyni jej nieważną 
z mocy prawa, choć utrudnia dochodzenie 
przed sądem roszczeń wynikających z tej umo-
wy. Niemniej, na mocy art. 74 § 3 k.c., przepi-
sów o formie pisemnej przewidzianej dla ce-
lów dowodowych nie stosuje się do czynności 
prawnych w stosunkach między przedsiębior-
cami. Oznacza to, że treść umowy zawartej 
między przedsiębiorcami bez zachowania pra-
wem przewidzianej formy pisemnej (jeśli, 
oczywiście, ustawa nie zastrzega rygoru nie-
ważności) może być ustalona w oparciu o każ-
dy dowód, nie zaś tylko według treści doku-
mentu, na którym spisano umowę. Powyższe 

obejmuje wszystkie umowy, a więc również 
umowy zmieniające. 

■ ZAPAMIĘTAJ
Umowa zawarta na piśmie może być póź-
niej przez strony zmieniona w dowolnej 
formie. 

Będąc stronami licznych umów handlo-
wych, przedsiębiorcy dokonują zmian tych 
umów także w formie innej niż pisemna (np. 
za pomocą poczty elektronicznej, telefonicz-
nie). Dotyczy to również umów zawartych 
wcześniej na piśmie. Niekiedy przedsiębiorcy 
chcą takie zmiany następczo jeszcze spisać 
w formie aneksu do umowy. W takim przy-
padku do zawarcia właściwej umowy zmie-
niającej dochodzi wcześniej, zaś aneks po-
twierdza jedynie na piśmie dokonaną już 
zmianę. Ponadto, w praktyce obrotu dość 
często spotkać można umowy, które podpisy-
wane w formie pisemnej potwierdzają jedy-
nie (na piśmie), że strony wcześniej zawarły 
daną umowę i, co więcej – niekiedy zaczęły tę 
umowę realizować bądź nawet ją zrealizowa-
ły. Taka umowa sporządzana jest dla celów 
dowodowych i nie wpływa na ważność i treść 
stosunku już wcześniej powstałego między 
stronami.

Należy więc uznać, że w sytuacji gdy nie zo-
stał zastrzeżony rygor nieważności dla niedo-
chowania formy pisemnej, zwłaszcza pomię-
dzy przedsiębiorcami możliwe jest budowanie 
stosunku umownego na bazie umowy spisa-
nej, aczkolwiek następnie modyfikowanej na 
mocy porozumień poczynionych w innej for-
mie (w drodze korespondencji e-mailowej, 
ustnie, telefonicznie itp.). Aneks zawierany 
na piśmie może jedynie następczo potwier-
dzać tak dokonaną zmianę umowy. Nawet je-
śli w treści aneksu strony nadadzą mu 
„wsteczną” moc obowiązywania, aneks ten 
nie będzie stanowił właściwej umowy zmie-
niającej z mocą wsteczną (jak to zostało 
przedstawione we wcześniejszej części arty-
kułu), a jedynie będzie określał moment, 
w którym strony rzeczywiście dokonały – choć 
w formie innej niż pisemna – zmiany umowy.

PRZYKŁAD

Strony zawartej na piśmie umowy do-
stawy uzgodniły za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, że od nowego 
miesiąca o 10% zmniejszony zostanie
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wolumen towaru dostarczanego odbior-
cy. Po kilku miesiącach strony zawarły 
aneks do umowy z mocą obowiązującą 
wstecz, tj. od miesiąca w którym nastą-
piło uzgodnione wcześniej zmniejszenie 
dostaw. Podobnie jak w wyżej wskaza-
nym przykładzie, zawarcie aneksu do 
umowy „z mocą wsteczną” potwierdza 
jedynie na piśmie dokonaną już wcze-
śniej zmianę umowy.

Aneks do umowy, będący pisemnym po-
twierdzeniem wcześniejszych postanowień 
poczynionych przez strony w innej formie, 
choć ściśle związany ze zmianą umowy, sam 
w sobie takiej zmiany nie stanowi. Należałoby 
więc uznać, że w przedmiotowej sytuacji 
nadanie aneksowi „wstecznej mocy obowią-
zywania” pozbawione jest większej doniosło-
ści prawnej, bowiem stanowi jedynie pisemne 
odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji praw-
nej stron. Biorąc jednak pod uwagę względy 
praktyczne, warto zauważyć, że w przypadku 
następczego spisania aneksu potwierdzające-
go, że strony już wcześniej zmodyfikowały 
treść łączącej je umowy, odpadnie problem 
kwestii dowodowych dla ustalenia treści sto-
sunku rzeczywiście łączącego strony. Treść 
zmienionej umowy będzie wynikać z doku-
mentu, na którym spisano umowę, oraz do-
kumentu, na którym spisano aneks. Nawet je-
śli w chwili rzeczywistej zmiany umowy, 
a także w chwili potwierdzenia tej zmiany na 
piśmie (właśnie w formie aneksu do umowy) 
strony są zgodne co do treści łączącej je umo-
wy, nie wyklucza to pojawienia się w przy-
szłości sytuacji spornej. Niekiedy też strony 
umów handlowych mogą potrzebować przed-
stawić ich treść osobom trzecim (np. na po-
trzeby zawarcia innej umowy, czy też na po-
trzeby audytu), w tym organom administracji 
publicznych (np. dana umowa może potwier-
dzać spełnienie przez przedsiębiorcę obo-
wiązku publicznoprawnego). Wówczas najła-
twiej będzie wykazać treść umowy, 
przedstawiając dokument umowy wraz 
z aneksami.

Aneks jako potwierdzenie 
sposobu wykładni treści 
umowy

Niekiedy zawarcie aneksu nie musi być 
w ogóle połączone z zawarciem jakiejkol-
wiek umowy zmieniającej. W praktyce spo-
tkać można aneksy, które zarówno same nie 

stanowią umowy zmieniającej, jak i nie po-
twierdzają faktu uprzedniego zawarcia 
przez strony (w formie innej niż pisemna) 
żadnej takiej umowy. Aneks może jedynie 
precyzować pewne postanowienia spisanej 
umowy, potwierdzając przyjęty przez obie 
strony sposób wykładni treści umowy. Aneks 
może także potwierdzać istnienie pewnych 
postanowień umowy funkcjonujących od sa-
mego początku jej obowiązywania, jednak 
uprzednio niespisanych przez strony. W każ-
dym razie chodzi tu o zaistnienie takiej sytu-
acji, w której strony, mimo braku zawarcia 
w treści spisanej umowy pewnych postano-
wień, od samego początku uważały, że takie 
postanowienia z umowy wynikają i są dla 
nich wiążące. Niemniej później – z różnych 
względów (np. księgowych, podatkowych, 
na potrzeby audytu, na potrzeby zawarcia 
innej umowy, czy też potwierdzenia wy-
pełnienia publicznoprawnego obowiązku) 
– zdecydowały się dostosować literalną treść 
umowy do dotychczas stosowanego przez 
siebie sposobu jej wykładni. Jak wynika 
wprost z art. 65 § 2 k.c., w umowach należy 
raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron 
i cel umowy, aniżeli opierać się na jej do-
słownym brzmieniu. Dlatego też w umo-
wach handlowych często ważniejsze będzie 
to, jak strony same rozumieją poszczególne 
postanowienia umowy, niż to, co dosłownie 
w treści umowy spisały. Potwierdzona na 
gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego 
tzw. kombinowana (stosowanie wzorca su-
biektywnego przed obiektywnym) metoda 
wykładni przyznaje w przypadku oświad-
czeń woli składanych innej osobie pierw-
szeństwo temu znaczeniu oświadczenia, któ-
re rzeczywiście nadawały mu obie strony 
w chwili jego złożenia (subiektywny wzo-
rzec wykładni). Pierwszeństwo to jest wy-
prowadzane właśnie z treści art. 65 § 2 k.c. 
Zapatrywanie o niemożności uznania praw-
nej doniosłości znaczenia nadawanego 
oświadczeniu woli przez same strony – gdy 
znaczenie to odbiega od jasnego sensu 
oświadczenia woli wynikającego z reguł ję-
zykowych – pozostaje w oczywistej sprzecz-
ności z art. 65 § 2 k.c. (wyrok SN z 25 mar-
ca 2004 r., II CK 116/03, OSNC 
2004/10/33–34). To, jak same strony rozu-
miały oświadczenie woli w chwili jego złoże-
nia, można wykazywać za pomocą dowodu 
z przesłuchania stron i wszelkich innych 
środków dowodowych. Na rozumienie to 
może wskazywać także zachowanie się stron 
po złożeniu oświadczenia woli, np. sposób 
wykonania umowy (por. wyrok SN z 17 lute-
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go 1998 r., I PKN 532/97, OSNAPiUS 
1999/3/81). Dopiero gdy okaże się, że stro-
ny nie porozumiały się co do treści złożone-
go oświadczenia woli, za prawnie wiążące 
należy uznać jego znaczenie ustalone we-
dług obiektywnego wzorca wykładni (por. 
wyrok SN z 8 października 2004 r., V CK 
670/03, OSNC 2005/9/162). Na takim 
gruncie prawnym nie ulega najmniejszej 
wątpliwości dopuszczalność zawarcia 
„z mocą wsteczną” aneksu, który precyzo-
wałby literalną treść umowy według tego, 
jak strony od samego początku odczytywały 
jej treść.

PRZYKŁAD

W zawartej na piśmie umowie najmu 
lokalu użytkowego strony ustaliły, że 
oprócz umówionego czynszu, najemca 
zobowiązany będzie do pokrywania 
kosztów i opłat funkcjonowania loka-
lu. Strony ustnie wyjaśniły, że powyż-
sze koszty i opłaty dotyczą nie tylko 
opłat za zużyte media, ale również co-
miesięcznych opłat należnych admini-
stratorowi budynku, jak też opłat 
rocznych z tytułu udziału w użytko-
waniu wieczystym gruntu oraz podat-
ków od nieruchomości. W później-
szym czasie strony postanowiły 
zawrzeć aneks, w którym precyzyjnie 
wskazały, o jakie koszty i opłaty cho-
dzi. W treści aneksu strony zawarły 
postanowienie, że wchodzi on w życie 
od chwili zawarcia umowy. Zawarcie 
takiego aneksu jest dopuszczalne 
w świetle art. 65 § 2 k.c. Strony fak-
tycznie nie zawierają (ani nie potwier-
dzają wcześniejszego zawarcia) żad-
nej umowy zmieniającej, a jedynie 
dokonują – za pomocą aneksu – wy-
kładni treści łączącej je umowy.

Aneks będzie stanowił potwierdzenie na 
piśmie istnienia pewnych postanowień – nie 
zaś faktyczną zmianę treści umowy – także 
w przypadku, w którym strony umowy pier-
wotnie nie spisały tych postanowień, ale 
w praktyce stosowały się do nich, a dopiero 
później postanowiły aneksem uzupełnić li-
teralną treść umowy. Do takiego aneksu 
można wprost wprowadzić postanowienie 
potwierdzające, że strony od samego po-
czątku łączył stosunek o treści sprecyzowa-
nej aneksem.

PRZYKŁAD

Strony zawarły umowę najmu powierzch-
ni biurowej w budynku usługowo-miesz-
kalnym. Mimo braku zamieszczenia 
w treści umowy stosownych postano-
wień, strony zgodnie przyjmowały, że 
w skład przedmiotu najmu wchodzą tak-
że przynależne miejsca parkingowe. 
W celu wyeliminowania wątpliwości 
podnoszonych przez osoby trzecie, strony 
zawarły aneks obowiązujący „wstecz”, tj. 
od dnia wejścia w życie umowy, w któ-
rym określiły, że w skład przedmiotu naj-
mu wchodzą określone miejsca parkingo-
we. Podobnie jak w poprzednim 
przykładzie, aneks wskazuje przyjęty 
przez strony sposób wykładni umowy, 
w rzeczywistości nie zmieniając jej.

Stosując subiektywny wzorzec wykładni 
umów, należy także dopuścić możliwość ko-
rygowania aneksem pewnych błędów i omy-
łek, które strony poczyniły na etapie sporzą-
dzania na piśmie umowy, a które odbiegały 
od rzeczywistego zamiaru stron. Błędy w za-
pisie umowy mogą dotyczyć także kluczo-
wych elementów, takich jak okres, na który 
umowa została zawarta, kwota wynagrodze-
nia, czy też ilość towaru dostarczanego 
w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli stro-
ny już po zawarciu umowy zorientują się, że 
do treści dokumentu, na którym spisały 
umowę, wkradł się błąd, mogą chcieć taki 
błąd skorygować stosownym aneksem. Rów-
nież w takiej sytuacji dopuszczalne będzie 
określenie o „wstecznej” mocy obowiązują-
cej aneksu, tj. od początku obowiązywania 
umowy.

PRZYKŁAD

W treści spisanej przez strony umowy 
znalazło się postanowienie, jakoby 
umowa zawarta została na okres 36 dni, 
podczas gdy intencją stron było zawar-
cie umowy na okres 365 dni. Już po 
upływie tego terminu strony postanowi-
ły w drodze aneksu – z mocą obowiązu-
jącą od początku trwania umowy 
– wskazać prawidłowy okres, na jaki za-
warły umowę. Na gruncie art. 65 § 2 k.c. 
należy dopuścić możliwość zgodnego 
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korygowania przez strony błędów doty-
czących także kluczowych dla umów 
postanowień.

Podobnie należy ocenić sytuację, w której 
strony, choć zawarły w spisanej umowie wprost 
określone postanowienie (np. odnośnie do ceny 
lub czasu trwania umowy), w praktyce stoso-
wały się do warunków wynikających z innych 
dokumentów lub aktów prawnych (np. z cenni-
ków, taryf czy nawet przepisów ustawy).

Zawarcie aneksu określającego sposób wy-
kładni treści umowy – podobnie jak w przy-
padku aneksów potwierdzających uprzednią 
zmianę umowy w formie innej niż pisemna 
– także będzie przydatne na wypadek ewen-
tualnej późniejszej potrzeby wykazania rze-
czywistej treści łączącej strony umowy.

Wnioski dla wspólników

Na podstawie zgodnego porozumienia, 
strony zasadniczo dowolnie mogą ułożyć łą-
czący je stosunek umowny. Należy uznać, że 
w granicach swobody umów mieści się możli-
wość zmiany (aneksowania) umowy także 
z mocą wsteczną (byleby taka zmiana nie 
była sprzeczna z ustawą, naturą stosunku ani 
zasadami współżycia społecznego).

W praktyce można spotkać również i takie 
aneksy obowiązujące „z mocą wsteczną”, 
które nie stanowią rzeczywistej podstawy 
zmiany umowy, a jedynie potwierdzają na 
piśmie treść łączącego już strony stosunku 
prawnego. Możliwość zawierania takich 
aneksów także nie powinna budzić wątpli-
wości prawnych. Niemniej jednak dopusz-
czalność aneksowania danej umowy z mocą 
wsteczną należy każdorazowo oceniać na 
gruncie konkretnego stanu faktycznego spra-
wy, biorąc pod uwagę wszystkie towarzyszą-
ce temu okoliczności.

MARIUSZ RYPINA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 65 Kodeksu cywilnego
§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłu-
maczyć, jak tego wymagają ze względu 
na okoliczności, w których złożone zo-
stało, zasady współżycia społecznego 
oraz ustalone zwyczaje.
§ 2. W umowach należy raczej badać, 
jaki był zgodny zamiar stron i cel umo-
wy, aniżeli opierać się na jej dosłownym 
brzmieniu.

Kiedy warto korzystać 
z faktoringu
Faktoring stanowi źródło środków pie-
niężnych. Pozwala przedsiębiorcy na za-
chowanie płynności finansowej. Jest też 
coraz częściej stosowaną metodą windy-
kacji należności. Może również stanowić 
sposób zabezpieczenia przed nieściągal-
nością dłużnika.

Faktoring należy do umów nienazwanych, 
czyli takich, które nie są unormowane w prze-
pisach Kodeksu cywilnego, lecz funkcjonują 
zgodnie z zasadą wolności umów (swobody 
kontraktowania). Umowa faktoringu jest umo-
wą mieszaną zawierającą elementy zlecenia, 
pożyczki, sprzedaży, ale przede wszystkim 
przelewu wierzytelności. Jest alternatywą dla 
kredytu bankowego. Stronami umowy są:

 ● faktor – jednostka wyspecjalizowana w na-
bywaniu wierzytelności; zazwyczaj są to 
spółki z udziałem banków;

 ● faktorant – przedsiębiorca.
Korzystając z faktoringu, przedsiębiorca ma 

możliwość stosowania wobec kontrahentów 
wydłużonych terminów płatności, a jednocze-
śnie utrzymuje płynność finansową i termino-
wo reguluje swoje zobowiązania. Pomoże to 
zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
co jest niezwykle trudne w obecnych czasach, 
jednocześnie buduje w ten sposób pozytywny 
wizerunek w oczach kontrahentów.

Faktoring jest szczególnie polecany, gdy 
przedsiębiorstwo:

 ● chce mieć szybki dostęp do pieniędzy,
 ● rozpoczyna współpracę z nowym kontra-

hentem i nie zna jego pozycji rynkowej ani 
zdolności do terminowego regulowania zo-
bowiązań,

 ● ma stałych odbiorców towarów i usług,
 ● chce zdyscyplinować dłużników, by termi-

nowo wywiązywali się z płatności,

akty 
prawne

stan
faktyczny
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 ● chce planować wpływy i wydatki,
 ● ponosi wysokie koszty z tytułu udzielanych 

kredytów kupieckich.
Jak działa faktoring? Jaka jest rola fakto-

ranta i faktora jako dwóch stron umowy fak-
toringu? Odpowiedzi na te pytania znajdzie-
my w tabeli 2.

Faktoring może dotyczyć:
 ● faktur sprzedaży – faktor płaci faktoranto-

wi za jego faktury sprzedaży przed termi-
nem płatności, pomniejszając tę kwotę 
o należne odsetki i prowizję,

 ● faktur zakupu – faktor płaci wierzycielowi 
faktoranta za jego faktury zakupu w termi-

Tabela 2. Prawa i obowiązki stron umowy

Faktor Faktorant

Faktor nabywa wierzytelności przysługujące 
faktorantowi od jego dłużników, czyli nabyw-
ców (odbiorców) sprzedawanych przez fak-
toranta towarów lub usług.

Faktorant otrzymuje zapłatę za sprzedaż to-
warów lub usług wcześniej, niż wynika to 
z umowy z nabywcą tego dobra lub usługi.

Faktor czasami nabywa ryzyko niewypłacal-
ności dłużnika faktoranta.

Faktorant czasami przenosi ryzyko niewypła-
calności nabywcy na faktora.

Faktor w zamian za podjęcie ryzyka otrzymu-
je wynagrodzenie – prowizje i odsetki (odset-
ki dotyczą okresu kredytowania, natomiast 
prowizja to wynagrodzenie dla faktora za wy-
konaną przez niego usługę).

Faktorant płaci faktorowi wynagrodzenie za 
usługę w postaci odsetek i prowizji.

Tabela 3. Rodzaje faktoringu ze względu na ryzyko niewypłacalności dłużnika

Rodzaj 
faktoringu Opis Korzyści

Pełny (inaczej 
właściwy, 
prawidłowy, 
bez regresu)

W przypadku faktoringu pełnego 
faktor w pełni przyjmuje na siebie 
ryzyko niewypłacalności dłużnika. 
Po dokonaniu cesji wierzytelności 
faktor wypłaca faktorantowi kwotę 
stanowiącą równowartość wierzy-
telności pomniejszoną o swoje wy-
nagrodzenie. W następstwie zawar-
cia umowy faktoringu właściwego 
dochodzi do definitywnego prze-
niesienia danej wierzytelności 
z przedsiębiorcy na faktora (faktor 
nabywa od faktoranta określoną 
wierzytelność).

W przypadku niewypłacalności dłuż-
nika faktor nie może na drodze re-
gresu żądać od przedsiębiorcy kwo-
ty, na którą opiewa przelana na 
niego wierzytelność. Ponieważ fak-
toring pełny wiąże się z największym 
ryzykiem dla faktora, pociąga także 
większe koszty usługi faktoringu dla 
przedsiębiorcy.

Niepełny 
(niewłaściwy, 
nieprawidłowy, 
z regresem)

W przypadku faktoringu niepełne-
go ryzyko niewypłacalności dłużni-
ka nadal ponosi faktorant. Nabycie 
wierzytelności przez faktora nie jest 
definitywne.

W razie wystąpienia niewypłacalno-
ści dłużnika lub innych problemów 
ze ściągnięciem długu od nabywcy 
towaru lub usługi wierzytelność po-
wraca do przedsiębiorcy. Ten zobo-
wiązany jest zwrócić kwotę, którą 
otrzymał z tego tytułu od faktora.

Mieszany Faktoring mieszany zawiera w so-
bie cechy faktoringu właściwego 
i niewłaściwego.

W przypadku faktoringu mieszanego 
faktor przejmuje na siebie ryzyko 
niewypłacalności dłużnika tylko do 
pewnej wysokości lub w stosunku do 
pewnej grupy dłużników faktoranta.

kredyt
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nie płatności, faktor zwraca wydatkowane 
kwoty powiększone o odsetki i prowizje 
w późniejszym terminie.
Bardzo często spotyka się w umowach fakto-

ringowych, że faktor przelewa na konto fakto-
ranta 50–95% kwoty wierzytelności jako za-
liczkę. Pozostała kwota wierzytelności zostanie 
przelana dopiero po otrzymaniu zapłaty od 
dłużnika przedsiębiorcy-faktoranta. Najczę-
ściej też faktor potrąca swoją prowizję i należ-
ne odsetki z przelewanej wierzytelności.

Umowa faktoringowa zazwyczaj określa: li-
mit finansowania dla poszczególnych dłużni-
ków oraz globalny, poziom finansowania 
w dniach i procentach dla indywidualnych 
wierzytelności, wysokość prowizji (np. od li-
mitu, prowizja faktoringowa, minimalna) 
i odsetek, sposoby zgłaszania wierzytelności 
do faktora, pozostałe obowiązki faktoranta 
oraz dodatkowe dokumenty, jakie jest on zo-
bowiązany przedstawiać faktorowi.

Obecnie bardzo dużo firm działa na rynku, 
oferując usługi faktoringu. Decydując się na 
nie, jednostka musi pamiętać, że ważny jest 
wybór nie tylko usługodawcy, lecz także formy 
faktoringu. Ze względu na przejmowane przez 
faktora ryzyko niewypłacalności dłużnika jed-
nostka może wybrać jedną z trzech możliwo-
ści. Dla celów ewidencji księgowej istotne jest, 
z której formy faktoringu jednostka korzysta.

Jeżeli wierzyciel decyduje się na umowę 
faktoringową, musi też podjąć decyzję, czy 
poinformować o tym dłużnika. W tym zakre-
sie ma trzy warianty do wyboru:

 ● może pisemnie informować dłużnika 
o przelewie wierzytelności na rzecz faktora 
(faktoring otwarty),

 ● może informować dłużnika jedynie o ko-
niczności zapłaty na wskazany rachunek 
bankowy faktora (faktoring półotwarty),

 ● może w ogóle nie informować dłużnika 
o umowie faktoringu (faktoring tajny).

Tabela 4. Ewidencja księgowa przy faktoringu pełnym

Nr Operacja gospodarcza Wn konto Ma konto

1. Sprzedaż towaru przez fak-
toranta

Rozrachunki z odbiorcami VAT należny
Przychody ze sprzedaży

2. Przekazanie wierzytelności 
faktorowi

Pozostałe rozrachunki z fak-
torem

Przychody finansowe

3. Wyksięgowanie wartości księ-
gowej faktury

Koszty finansowe Rozrachunki z odbiorcami

4. Faktura od faktora za jego 
usługę

Usługi obce
VAT naliczony

Pozostałe rozrachunki z fak-
torem

5. Przelew wierzytelności przez 
faktora po potrąceniu prowi-
zji i odsetek

Rachunek bankowy Pozostałe rozrachunki z fak-
torem

Tabela 5. Ewidencja księgowa przy faktoringu niepełnym

Nr Operacja gospodarcza Wn konto Ma konto

1. Sprzedaż towaru przez fak-
toranta

Rozrachunki z odbiorcami VAT należny
Przychody ze sprzedaży

2. Przekazanie wierzytelności 
faktorowi

Pozostałe rozrachunki z fak-
torem

Przychody finansowe

3. Dokonanie odpisu aktuali-
zującego

Koszty finansowe Odpis aktualizujący należ-
ności

4. Faktura od faktora za jego 
usługę

Usługi obce
VAT naliczony

Pozostałe rozrachunki z fak-
torem

5. Przelew wierzytelności przez 
faktora po potrąceniu prowi-
zji i odsetek

Rachunek bankowy Pozostałe rozrachunki z fak-
torem

6. Wyksięgowanie wartości księ-
gowej faktury

Odpis aktualizujący wartość 
należności

Rozrachunki z odbiorcami

prowizja

niewypłacalność
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Jak wykazać umowę 
faktoringową w księgach 
rachunkowych

Ewidencja księgowa faktoringu zależy od 
tego, czy mamy do czynienia z faktoringiem 
pełnym, polegającym na przeniesieniu odpo-
wiedzialności dłużnika na nabywcę, czy z fak-
toringiem niepełnym. W pierwszym przypad-
ku faktorant może wyksięgować przekazane 
należności z ksiąg rachunkowych. W przy-
padku faktoringu niepełnego faktor ma 
prawo regresu, dlatego faktorant nie może wy-
księgować należności z ksiąg rachunkowych.

Przy faktoringu niepełnym, czyli z regresem, 
wyksięgowanie może nastąpić dopiero po do-
konaniu zapłaty wierzytelności przez dłużnika 
na konto faktora. Jeżeli faktor ma prawo regre-
su od faktoranta i dłużnik pierwotny spóźnia 
się z zapłatą, to saldo konta „Pozostałe rozra-
chunki – rozrachunki z faktorem” wskazuje na 
niespłaconą należność przez nabywcę towaru 
lub usługi. Podobne saldo zawiera konto „Roz-
rachunki z odbiorcami”, które stosownie do 
okoliczności może stanowić podstawę odpisu 
aktualizującego. Faktor ma bowiem nadal 
roszczenie o zapłatę z umowy sprzedaży w sto-
sunku do swojego dłużnika.

PRZYKŁAD

Spółka sprzedała towary za kwotę 5000 zł netto. Dłużnik zalega z zapłatą dwa tygodnie. 
Spółka musi uregulować swoje zobowiązania, dlatego wierzytelność przekazuje bankowi 
(faktor).

Wariant 1 – faktoring pełny
Faktor przekazuje na rachunek bankowy spółki 4500 zł, tj. cenę sprzedaży pomniejszoną 
o prowizję.
Ewidencja księgowa
1. Sprzedaż towaru przez faktoranta:
Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 6150 zł
Ma „VAT należny” 1150 zł
Ma „Przychody ze sprzedaży” 5000 zł
2.  Przekazanie wierzytelności faktorowi – cena sprzedaży 4500 zł:
Wn „Pozostałe rozrachunki z faktorem” 4500 zł
Ma „Przychody finansowe” 4500 zł
3. Wyksięgowanie wartości księgowej należności:
Wn „Koszty finansowe” 6150 zł
Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 6150 zł
4. Faktura od faktora za usługę:
Wn „Usługi obce” 500 zł
Wn „VAT naliczony” 115 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki z faktorem” 650 zł
5.  Przelew wierzytelności przez faktora po potrąceniu prowizji i odsetek:
Wn „Rachunek bankowy” 3885 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki z faktorem” 3885 zł

Rachunki z odbiorcami VAT należny
1) 6150 6150  (3 1150  (1

Przychody ze sprzedaży Pozostałe rozrachunki z faktorem
5000  (1 2) 4500 615  (4

3885  (5

Przychody finansowe Koszty finansowe
4500  (2 3) 6150

prawo
regresu

saldo
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Usługi obce VAT naliczony
4) 500 1) 115

Rachunek bankowy
5) 3885

 
Wariant 2 – faktoring niepełny
Faktor przekazuje na rachunek bankowy spółki 4500 zł, tj. cenę sprzedaży pomniejszoną 
o prowizję.
Ewidencja księgowa
1. Sprzedaż towaru przez faktoranta:
Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 6150 zł
Ma „VAT należny” 1150 zł
Ma „Przychody ze sprzedaży” 5000 zł
2. Przekazanie wierzytelności faktorowi – cena sprzedaży 4500 zł:
Wn „Pozostałe rozrachunki z faktorem” 4500 zł
Ma „Przychody finansowe” 4500 zł
3. Dokonanie odpisu aktualizującego na należności w pełnej wysokości:
Wn „Koszty finansowe” 6150 zł
Ma „Odpis aktualizujący wartość należności” 6150 zł
4. Faktura od faktora za usługę:
Wn „Usługi obce” 500 zł
Wn „VAT naliczony” 115 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki z faktorem” 650 zł
5. Przelew wierzytelności przez faktora po potrąceniu prowizji i odsetek:
Wn „Rachunek bankowy” 3885 zł
Ma „Pozostałe rozrachunki z faktorem” 3885 zł
6. Wyksięgowanie należności:
Wn „Odpis aktualizujący wartość należności” 6150 zł
Ma „Rozrachunki z odbiorcami” 6150 zł

Rachunki z odbiorcami VAT należny
1) 6150 6150  (6 1150  (1

Przychody ze sprzedaży Pozostałe rozrachunki z faktorem
5000  (1 2) 4500 615  (4

3885  (5

Przychody finansowe Koszty finansowe
4500  (2 3) 6150

Usługi obce VAT naliczony
4) 500 1) 115

Rachunek bankowy
Odpis aktualizujący wartość 

należności
5) 3885 1) 6150 6150  (3



Umowy w obrocie gospodarczym

Poradnik Gazety Prawnej nr 23 (789)  | 3918–24 czerwca 2013

Skutki podatkowe 
umowy faktoringu

Umowa faktoringowa dotyczy wierzytelno-
ści powstałej z tytułu dostaw towarów lub 
usług, którą faktorant, zgodnie z przepisami 
ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
nr 74, poz. 397 z późn. zm.), zaliczył do przy-
chodów podatkowych („Za przychody zwią-
zane z działalnością gospodarczą (...) uważa 
się także należne przychody, choćby nie zo-
stały jeszcze faktycznie otrzymane”). Przy 
czym kwota otrzymana od faktora nie jest 
przychodem podatkowym dla faktoranta.

Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby 
Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 2009 r. 
(IBPBI/2/423-127/09/AM): „Ze względu na 
specyficzny charakter umowy faktoringu, sta-
nowi ona jedynie sposób wyegzekwowania 
środków finansowych, pochodzących z prowa-
dzenia działalności gospodarczej, przed termi-
nem płatności wystawianych faktur. W konse-
kwencji zbywanie wierzytelności w ramach 
takiej umowy generuje dla faktoranta jedynie 
koszty w postaci wynagrodzenia faktora za 
świadczone przez niego usługi (spełniające co 
do zasady warunki zaliczenia w poczet kosz-
tów uzyskania przychodów)”.

Zbywanie wierzytelności w ramach faktorin-
gu powoduje powstanie „straty” w sensie eko-
nomicznym wskutek konieczności uiszczenia 
wynagrodzenia na rzecz faktora za świadczo-
ne przez niego usługi. Jednakże straty z tytułu 
zbycia wierzytelności, pochodzących z prowa-
dzonej przez faktoranta działalności gospodar-
czej, które jako takie zostaną przed zbyciem 
zarachowane jako przychód należny, stosow-
nie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 39 usta-
wy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, nie zostały wyłączone z kosztów 
uzyskania przychodów. Nie ma przy tym zna-
czenia fakt, iż zarachowanie wierzytelności 
w poczet przychodów zostanie dokonane 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 12 
ust. 4 pkt 9 powyższej ustawy, tzn. bez należ-
nego podatku od towarów i usług. Bowiem 

przepis art. 16 ust. 1 pkt 39 literalnie wiąże 
możliwość zaliczenia w poczet kosztów uzy-
skania przychodów strat z tytułu odpłatnego 
zbycia wierzytelności jedynie z faktem uprzed-
niego zarachowania wierzytelności jako przy-
chodu należnego, nie wprowadzając dodatko-
wego warunku dokonania tegoż zarachowania 
w jakiejś określonej wartości. Według Spółki 
nie dojdzie do powstania straty na sprzedaży 
wierzytelności, w rozumieniu przepisów usta-
wy o podatku dochodowym od osób praw-
nych, skutkującego ograniczeniem możliwości 
zaliczenia kosztów nabycia usługi faktoringo-
wej w poczet kosztów uzyskania przychodów.

Umowa faktoringu nie rodzi obowiązków 
podatkowych w zakresie podatku od towa-
rów i usług po stronie faktoranta. Podatek na-
liczony na fakturach VAT dotyczących wyko-
nanej przez faktora usługi podlega odliczeniu 
na zasadach ogólnych.

W sytuacji gdy zawarta umowa faktoringu 
jest faktoringiem właściwym i dochodzi do 
zbycia własnych wierzytelności przez przed-
siębiorcę, nie występuje podatek od czynno-
ści cywilnoprawnych ze względu na brzmie-
nie art. 2 pkt 4 ustawy z 9 września 2000 r. 
o podatku od czynności cywilnoprawnych 
– t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 z późn. 
zm. (jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytu-
łu dokonania tej czynności jest opodatkowa-
na podatkiem od towarów i usług).

MONIKA KWIATKOWSKA

ZGODNIE Z PRAWEM

Art. 3531 Kodeksu cywilnego
Strony zawierające umowę mogą ułożyć 
stosunek prawny według swego uzna-
nia, byleby jego treść lub cel nie sprzeci-
wiały się właściwości (naturze) stosun-
ku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. 

Już w następnym numerze 
szczegółowo omówimy urlopy wypoczynkowe. 

Doradzimy m.in.: ✹ jak obliczyć urlop ✹ kiedy należy się ekwiwalent 
✹ jak powinna wyglądać dokumentacja ✹ jak udzielać urlopu w wymiarze 

proporcjonalnym ✹ jak odwołać pracownika z urlopu 
albo przesunąć termin wypoczynku. 

przychody 
podatkowe

wynagrodzenie

faktury

Informacje i zamówienia: Biuro Obsługi Klienta tel. 22 761 30 30, 801 626 666, e-mail bok@infor.pl
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Teleporadnia INFORLEX.PL 
Eksperci radzą

O to pytają Księgowi

Anna 
Welsyng 

Beata 
Skrobisz-Kaczmarek 

Joanna 
Skrobisz

Marek 
Żochowski

  Problem   Czy dłużnik musi korygować VAT, gdy przed upływem 150 dni podpisano porozumienie o przesunięciu 
terminu płatności? 

  Odpowiedź   Jeżeli przesunięcie terminu płatności następuje przed upływem pierwotnego terminu płatności, nie 
trzeba korygować VAT, nawet gdy minął 150. dzień od upływu terminu płatności. W pozostałych przypadkach korekta 
jest konieczna.

Uzasadnienie  W obecnym stanie prawnym – niezależnie od 
tego, czy wierzyciel zdecyduje się na skorzystanie z ulgi, 
czy też nie – dłużnik musi skorygować podatek naliczony 
(w razie zajścia określonych w ustawie przesłanek, w tym 
przede wszystkim upływu 150 dni od terminu płatności). 
Dotyczy to wierzytelności powstałych 4 sierpnia 2012 r. lub 
później.
To, co ewentualnie pozostaje wierzycielowi – jeśli z róż-
nych przyczyn zależy mu, aby dłużnik nie musiał kory-
gować podatku naliczonego z niezapłaconych faktur po 
upływie 150 dni od dnia terminu płatności (niekiedy może 
to pozwolić dłużnikowi na zachowanie płynności finanso-
wej, co będzie chroniło go przed upadłością, która dla 
wierzyciela może oznaczać koniec nadziei na uzyska-
nie płatności), to próba przesunięcia terminu płatności. 
Jeśli zostanie ustalony inny termin płatności, to okres 
150-dniowy (o którym mowa w przepisach o uldze na złe 
długi) będzie rozpoczynał bieg później, a to będzie skut-
kowało faktycznym przesunięciem terminu ewentualnej 
korekty podatku naliczonego.
Jednak wydłużenie czy przesunięcie terminu płatności 
musiałoby nastąpić przed upływem pierwotnego terminu 
płatności. Nie można bowiem wydłużyć czy przesunąć 

terminu, który już upłynął. Nie jest wystarczające przesu-
nięcie terminu płatności czynnością czy oświadczeniem 
mającym miejsce do czasu upływu 150 dni od terminu płat-
ności. Trzeba byłoby to zrobić przed upływem terminu płat-
ności. Przynajmniej powinno to wynikać z dokumentów.

Przykład  
Faktura VAT została wystawiona 11 marca 2013 r. 
Termin płatności – 10 maja 2013 r. Termin 150-dniowy 
upływa w październiku 2013 r. Jeśli strony ustaliłyby 
we wrześniu 2013 r. nowy termin płatności, ustalenie 
to nie będzie skuteczne. Nadal w październiku trze-
ba by skorygować podatek naliczony (w razie braku 
płatności). Jeśli jednak termin płatności zostałby np. 
z dniem 5 maja 2013 r. przedłużony na 10 czerwca 
2013 r., wówczas 150-dniowy termin upłynie w listo-
padzie 2013 r.

PODSTAWA PRAWNA
● art. 89b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
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Umowy w obrocie gospodarczym
Jak wykazać leasing zwrotny w księgach korzystającego

PYTANIE
Firma zamierza kupić maszynę pro-
dukcyjną za 90 000 zł, a następnie 
bezpośrednio po zakupie chce ją 
sprzedać leasingodawcy (w ramach 
leasingu zwrotnego) za 1 000 
000 zł. Jak taką transakcję należy 
potraktować dla celów księgowych 
i wykazać w rachunku zysków 
i strat – jako zakup i sprzedaż towa-
ru czy zakup i sprzedaż środka 
trwałego? Czy przychód powstały 
w związku z tą transakcją należy 
rozliczyć jednorazowo, czy w okre-
sie trwania umowy leasingu? Spół-
ka nie podlega badaniu przez bie-
głego rewidenta.

ODPOWIEDŹ
W opisanym przypadku mamy do 

czynienia z leasingiem zwrotnym, 
gdy cena sprzedaży jest wyższa od 
ceny zakupu przedmiotu umowy le-
asingu. Nadwyżkę ceny nabycia nad 
wartością rynkową należy rozliczać 
w czasie przez okres trwania leasingu 
w pozostałe przychody operacyjne.

WYJAŚNIENIE
W ustawie o rachunkowości nie ma 

definicji pojęcia „leasing”. Z art. 3 
ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 330) wynikają jedynie warunki 
zaliczenia przyjętych do odpłatnego 
używania środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych do 
majątku trwałego korzystającego (le-
asing finansowy) lub finansującego 

(leasing operacyjny). Przepis zawiera 
zamknięty katalog siedmiu warun-
ków umowy. Gdy choć jeden z nich 
jest spełniony, jednostka powinna za-
liczyć przedmiot umowy, z którego 
korzysta, do aktywów trwałych. Wy-
mogi te są tak skonstruowane, że 
w praktyce każda umowa leasingu je 
spełnia i dla celów bilansowych jest 
traktowana jako tzw. leasing finanso-
wy.

Ustawa nie zawiera także pojęcia 
„leasing zwrotny”. Dlatego zgodnie 
z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowo-
ści jednostki mogą w sprawach nie-
uregulowanych przepisami ustawy 
stosować Krajowe Standardy Rachun-
kowości (KSR), a w przypadku braku 
odpowiedniego KSR, także Międzyna-
rodowe Standardy Rachunkowości 
(MSR) (art. 10 ust. 3 ustawy o ra-
chunkowości).

Problematyka leasingu została ure-
gulowana w KSR nr 5 „Leasing, najem, 
dzierżawa”. Należy pamiętać, że stan-
dard ma także zastosowanie do leasin-
gobiorców, których sprawozdanie fi-
nansowe nie podlega badaniu i którzy 
mogą stosować uproszczenia m.in. 
w zakresie kwalifikacji umów leasingo-
wych. Uproszczenia dotyczące ewiden-
cji umów leasingowych mogą być jed-
nak stosowane pod warunkiem, że nie 
będzie to miało istotnego wpływu na sy-
tuację finansową i majątkową jednostki 
oraz jej wynik finansowy. Takim uprosz-
czeniem jest to, że jednostki, które nie 
podlegają obowiązkowi badania przez 
biegłego rewidenta, mogą stosować do 

umów leasingu przepisy podatkowe, tj. 
art. 17b–17f ustawy z 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób praw-
nych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 
z późn. zm.).

Leasing zwrotny polega na zakupie 
przedmiotu leasingu przez korzysta-
jącego, odsprzedaży finansującemu, 
a następnie przyjęciu go do użytkowa-
nia na zasadzie leasingu operacyjne-
go lub finansowego.

Na transakcję leasingu zwrotnego 
– w świetle Kodeksu cywilnego – skła-
dają się:

 ● umowa sprzedaży określonych skład-
ników aktywów (etap pierwszy),

 ● umowa oddania tych składników 
w leasing sprzedającemu przez na-
bywcę (etap drugi).
Dla celów księgowych obydwie 

umowy rozpatrywane są łącznie.

Etap pierwszy

Pierwszym etapem transakcji le-
asingu zwrotnego jest zbycie przed-
miotu umowy przez jego dotychcza-
sowego właściciela finansującemu.

Pierwszy etap transakcji leasingu 
zwrotnego – u zbywcy przedmiotu umo-
wy – ujmuje się tak samo jak typową 
umowę sprzedaży, np. środka trwałego.

W przypadku pierwszego etapu 
transakcji leasingu zwrotnego zbywca 
przedmiotu umowy wykazuje wyłącz-
nie zysk lub stratę na transakcji. 
W sensie ekonomicznym nie dochodzi 
do typowej umowy sprzedaży.

korzystający finansujący

odsprzedaż (etap pierwszy)

leasing (etap drugi)

leasing finansowyleasing operacyjny

Schemat 1. Leasing zwrotny
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Etap drugi

Finansujący oddaje nabyte składni-
ki aktywów do używania korzystają-
cemu, którym jest zbywca, na zasa-
dach leasingu operacyjnego lub 
finansowego.

Przyjęcie sprzedanego środka trwa-
łego do użytkowania na podstawie 
umowy leasingu i dalsza jego ewiden-
cja zależą od klasyfikacji leasingu 
i wyniku na sprzedaży.

Jeżeli transakcja obejmuje maszy-
nę produkcyjną, należy ją zakwalifi-
kować jako operację dotyczącą środ-
ka trwałego i zastosować konta 
pozostałych kosztów i przychodów 
operacyjnych. Sposób ewidencji za-
leżeć będzie nie tylko od kwalifikacji 
umowy leasingu, ale także od wyni-
ku na sprzedaży. Jeśli przy zakupie 
przedmiotu późniejszej umowy le-
asingu i przy sprzedaży finansujące-
mu stosowane są ceny rynkowe, wy-
nik z transakcji wpływa na wynik 

finansowy okresu. Inaczej należy po-
traktować transakcje kupna i sprze-
daży, gdy cena sprzedaży przedmio-
tu przez korzystającego odbiega od 
ceny rynkowej, ponieważ koryguje 
przyszłe opłaty leasingowe. W takim 
przypadku stratę na sprzedaży (przy 
cenie sprzedaży niższej niż cena za-
kupu) lub zysk (w sytuacji odwrot-
nej) ujmuje się na koncie rozliczeń 
międzyokresowych kosztów lub przy-
chodów i rozlicza proporcjonalnie do 
czasu trwania umowy leasingu.

Tabela 1. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu zwrotnego przez korzystającego

Operacja gospodarcza Konto Wn Konto Ma

Sprzedaż środka trwałego „Pozostałe rozrachunki” – wartość brutto „Pozostałe przychody operacyjne” – war-
tość netto
„Rozrachunki publicznoprawne – VAT”

Wyksięgowanie środka trwałego „Pozostałe koszty operacyjne” „Środki trwałe” (wartość netto) lub 
„Środki trwałe w budowie”

Tabela 2. Leasing w księgach korzystającego

Leasing operacyjny Leasing finansowy

Cena sprzedaży + opłaty le-
asingowe = wartość rynkowa 
przedmiotu lea singu

Cena sprzedaży < wartość 
rynkowa przedmiotu (stratę 
na sprzedaży rekompensują 
przyszłe opłaty leasingowe)

Cena sprzedaży > wartość 
rynkowa przedmiotu

 

Ewentualne zyski lub straty ze 
sprzedaży przedmiotu leasin-
gu wpływają u korzystającego 
na wynik finansowy okresu 
sprzedaży

W tym przypadku stratę nale-
ży rozliczyć w czasie przez 
okres leasingu:
Wn „Pozostałe rozliczenia 
międzyokresowe”,
Ma „Pozostałe przychody ope-
racyjne”
i odpisać proporcjonalnie do 
opłat leasingowych w koszty:
Wn „Koszty działalności”,
Ma „Pozostałe rozliczenia 
międzyokresowe”

W takim przypadku kwotę 
ceny sprzedaży przekraczają-
cą wartość rynkową należy 
rozliczyć w czasie przez okres 
trwania leasingu:
Wn „Pozostałe koszty opera-
cyjne”,
Ma „Rozliczenie międzyokre-
sowe przychodów”,
odpowiednio rozliczając opła-
ty leasingowe:
Wn „Rozliczenia międzyokre-
sowe przychodów”,
Ma „Koszty działalności”

Zysk lub strata na sprzedaży 
przedmiotu leasingu – jeżeli 
jest to kwota istotna – wyma-
ga rozliczenia w czasie przez 
okres leasingu:
– zysk:
Wn „Pozostałe koszty opera-
cyjne”,
Ma „Rozliczenia międzyokre-
sowe przychodów”
– strata:
Wn „Pozostałe rozliczenia 
międzyokresowe”,
Ma „Pozostałe przychody ope-
racyjne”.
Wartość przedmiotu leasingu 
należy skorygować o zysk lub 
stratę na sprzedaży:
Wn „Środki trwałe”,
Ma „Rozliczenia międzyokre-
sowe kosztów” lub
Wn „Rozliczenia międzyokre-
sowe przychodów”,
Ma „Środki trwałe”,
co odpowiednio wpływa na 
wysokość amortyzacji.
Ewentualne saldo rozliczeń z fi-
nansującym z tego tytułu – po-
zostające po zakończeniu umo-
wy leasingu – wpływa na 
pozostałe przychody lub kosz-
ty operacyjne
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Zazwyczaj przedmiot umowy pozostaje cały czas pod kontrolą zbywcy (jednocześnie korzystającego), zmienia się jedy-
nie podmiot będący właścicielem tych aktywów.

PRZYKŁAD

Cena nabycia maszyny wynosi 90 000 zł, a jej cena sprzedaży późniejszemu leasingodawcy – 1 000 000 zł. W tej sy-
tuacji sprzedaż maszyny finansującemu nastąpi po cenie różnej od ceny rynkowej, przy założeniu, że cena zakupu 
odpowiadała wartości rynkowej przedmiotu leasingu.
Ewidencja księgowa
1. Zakup maszyny:

Wn „Środki trwałe” 90 000 zł
Ma „Rozrachunki z dostawcami” 90 000 zł

2. Sprzedaż maszyny finansującemu:
Wn „Pozostałe rozrachunki” 1 000 000 zł
Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 1 000 000 zł

3. Wyksięgowanie sprzedanej maszyny:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 90 000 zł
Ma „Środki trwałe” 90 000 zł

4. Przeniesienie zysku ze sprzedaży maszyny:
Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 910 000 zł
Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 910 000 zł

5.  Rozliczenie raty miesięcznej ustalonej proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej (założono okres 
trwania 35 miesięcy): 26 000 zł
Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 26 000 zł
Ma „Koszty działalności” 26 000 zł

Kwota 26 000 zł wpływa na zmniejszenie kosztów naliczonej miesięcznej raty leasingowej.

Środki trwałe Rozrachunki z dostawcami
1) 90 000 90 000  (3 90 000  (1

Pozostałe rozrachunki Pozostałe przychody operacyjne
2) 1 000 000 1 000 000  (2

Pozostałe koszty operacyjne
Rozliczenia miedzyokresowe

przychodów
3) 90 000
4) 910 000

5) 26 000 910 000  (4

Koszty działalności
26 000  (5

Prezentacja w sprawozdaniu finanso-
wym:

 ● Bilans – nierozliczona część zysku ze 
sprzedaży środka trwałego jako inne 
rozliczenia międzyokresowe w po-
dziale na część dłu go- i krótkotermi-
nową (pasywa poz.  B.IV.2).

 ● Rachunek zysków i strat – łączne 
opłaty leasingowe jako koszt okresu, 

w zależności od przyjętego sposobu 
ewidencji.

 ● Wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego – polityka rachunko-
wości w zakresie kwalifikacji le-
asingu i rozliczania rat leasingo-
wych.

 ● Informacja dodatkowa – wykaz 
umów leasingowych z podaniem 

przedmiotu leasingu, wartości, okre-
su trwania umowy.

Krystyna Michaluk

PODSTAWA PRAWNA
 ● art. 3 ust. 4 i 6, art. 10 ust. 3 ustawy 

z 29 września 1994 r. o rachunkowo-
ści (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330),

 ● Krajowy Standard Rachunkowości 
nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa”.
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Rezerwy z tytułu 
niewykorzystanych 
urlopów

JOANNA GAWROŃSKA – BIEGŁY REWIDENT

Stan prawny na 4 czerwca 2013 r. 

W KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokreso-
we kosztów, zobowiązania warunkowe” wyjaśniono, że 
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów niewykorzy-
stanych urlopów w szczególności są dokonywane 
w związku z urlopami pracowników produkcyjnych po-
bierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy 
(np. akordowe). Ich celem jest właściwe odniesienie kosz-
tów do okresu, w którym jednostka faktycznie uzyskuje 
efekty pracy pracowników. W innych jednostkach pro-
dukcyjnych decyzja o tworzeniu rezerw z tytułu niewyko-
rzystanych urlopów pracowniczych należy do kierownika 
jednostki. 

Czy tworzyć rezerwę

Jednostka po przeanalizowaniu, jakiego typu pracowników 
zatrudnia i jaka jest szacowana wartość wynagrodzenia do za-
płaty w przyszłości z tytułu niewykorzystanych przez pracow-
ników urlopów, powinna podjąć decyzję o utworzeniu rezer-
wy bądź zaniechaniu jej tworzenia. By zobrazować problem 
na przykładzie załóżmy, że przy badaniu sprawozdania finan-
sowego kilku szpitali za 2011 r. biegły rewident nakazał utwo-
rzyć rezerwę z tytułu niewykorzystanych urlopów. Po uzyska-
niu stanowiska Departamentu Rachunkowości Ministerstwa 
Finansów w tej sprawie biegły rewident w kilku jednostkach 

Schemat 1. Sposób podejmowania decyzji przy tworzeniu rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
i ujawnianiu zobowiązań warunkowych
 

Źródło: załącznik B do Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiąza-
nia warunkowe”

Czy istnieje obecny obowiązek wynikający 
z obligującego zdarzenia?

Czy w związku z wypełnieniem obowiązku prawdopodobny jest 
wpływ środków zawierających korzyści materialne?

Czy możliwy jest wiarygodny szacunek kwoty obowiązku?

Czy obecny obowiązek jest związany z bieżącą (operacyjną) 
działalnoscią jednostki?

Utworzyć rezerwę Utworzyć bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

Ujawnić istnienie
zobowiązania warunkowego N ic nie robić

Czy istnieje możliwy obowiązek wynikający 
z obligującego zdarzenia?

Czy prawdopodobieństwo wystąpienia możliwego obowiązku
jest znikome?

Nie

Nie

Nie (rzadko) Nie Tak

Tak

Tak

Tak

TakNie

Nie
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odstąpił od swojego stanowiska. Jak można wyksięgować re-
zerwy tworzone na koniec 2011 r. i w latach następnych?

Temat rezerw na świadczenia pracownicze uregulowany 
jest w art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości. W myśl 
zapisów tego przepisu jednostki dokonują biernych rozli-
czeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopo-
dobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres spra-
wozdawczy, wynikających m.in. z obowiązku wykonania, 
związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń 
na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

W ustawie o rachunkowości temat rezerw uregulowany jest 
w bardzo ogólny sposób. Bardziej szczegółowe informacje na 
temat tych rezerw można uzyskać w Krajowym Standardzie 
Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia między-
okresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. Standard pre-
cyzuje także, z jakich tytułów tworzy się bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów na przyszłe świadczenia na rzecz 
pracowników, tj. dokonywane są w szczególności z tytułu: nie-
wykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych i rentowych, 
nagród jubileuszowych. W pytaniu poruszona jest kwestia za-
sadności tworzenia rezerw. Standard odpowiada na pytanie, 
czy utworzenie rezerwy jest konieczne, na podstawie schema-
tu przedstawionego w załączniku B do KSR nr 6. Przy czym 
warto zaznaczyć, że jednostka, podejmując decyzję o tworze-
niu bądź zaniechaniu tworzenia rezerw, powinna stosować za-
sady rachunkowości, w tym między innymi zasadę istotności.

Niewykorzystany urlop

Niewykorzystany urlop to urlop za dany rok kalenda-
rzowy i lata poprzednie, niewykorzystany przez pracow-
nika do 31 grudnia, przy uwzględnieniu stanu na dzień 
bilansowy, w przypadku gdy rok obrotowy jest różny od 
kalendarzowego. Bierne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów niewykorzystanych urlopów w szczególności są 
dokonywane na urlopy pracowników produkcyjnych, po-
bierających wynagrodzenie uzależnione od efektów pracy 
(np. akordowe). Celem ich dokonywania jest właściwe 
odniesienie kosztów do okresu, w którym jednostka fak-
tycznie uzyskuje efekty pracy pracowników.

Analizując ten schemat, można zauważyć, że istnieją sytu-
acje, kiedy jednostki nie tworzą rezerw lub nie jest zasadne 
dokonywanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, 
np. na świadczenia pracownicze. Nie wszystkie więc jednost-
ki tworzą rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze. 
Jeśli jednostka podejmie decyzję o tworzeniu rezerw, wów-
czas powinna zawrzeć ten fakt w przyjętej polityce rachunko-
wości. Warto zwrócić uwagę, że jednostka powinna na bieżą-
co weryfikować wartość rezerw i rozwiązywać je, gdy ustaną 
przyczyny, z powodu których były tworzone. Taka sytuacja 
będzie miała miejsce, gdy np. dni urlopu, na które była utwo-
rzona rezerwa, zostaną wykorzystane lub będzie wypłacone 
wynagrodzenie za niewykorzystany urlop.

PRZYKŁAD 1

Jednostka na dzień bilansowy 2012 r. utworzyła rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze w wysokości 
11 000 zł. Do końca maja wykorzystano część urlopów za 2012 r. Kwota odpowiadająca wykorzystanym urlopom 
wynosi 5000 zł. Ponadto w maju wypłacono wynagrodzenie za niewykorzystany urlop w wysokości 1500 zł.
Jednostka prowadzi ewidencje kosztów na kontach zespołu 4 i 5.
Ewidencja księgowa
1. Tworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze:

Wn „Koszty działalności podstawowej” 11 000 zł
Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 11 000 zł

2. Wykorzystanie część urlopów pracowniczych:
Wn „Wynagrodzenie” 5000 zł
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 5000 zł
– zapis równoległy
Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 5000 zł
Ma „Koszty działalności podstawowej” 5000 zł

3. Rozwiązanie rezerw z powodu wypłaty wynagrodzenia za niewykorzystane urlopy pracownicze:
Wn „Wynagrodzenie” 1500 zł
Ma „Rozrachunki z pracownikami” 1500 zł
– zapis równoległy
Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1500 zł
Ma „Koszty działalności podstawowej” 1500 zł

Koszty działalności podstawowej
Bierne rozliczenia 

międzyokresowe kosztów
1) 11 000 5000  (2 2) 5000 11 000  (1

1500  (3 3) 1500
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Wynagrodzenie Rozrachunki z pracownikami
2) 5000 5000  (2

3) 1500 1500  (3

Co zrobić, gdy tworzenie rezerwy 
okaże się nieuzasadnione

W przykładzie jednostka stwierdziła, że utworzenie re-
zerwy nie było zasadne. Dlatego w księgach rachunkowych 
2011 r. widniała niezasadnie utworzona rezerwa, a koszty 
zostały podwyższone. W związku z tym należy zastosować 
przepisy dotyczące korygowania błędów, tj. art. 54 ustawy 
o rachunkowości. W myśl tego przepisu istnieją trzy przy-
padki korygowania błędu:

 ● W razie uzyskania przez jednostkę informacji o zdarze-
niach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie finan-
sowe, po sporządzeniu rocznego sprawozdania finanso-
wego, ale przed jego zatwierdzeniem, jednostka 
powinna odpowiednio zmienić to sprawozdanie, doko-
nując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach 
rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie 
finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewiden-
ta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeśli jednak 
zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie po-
wodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to 
odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji 
dodatkowej.

 ● W przypadku uzyskania przez jednostkę informacji 
po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowe-
go skutki ujmuje się w księgach rachunkowych roku 
obrotowego, w którym jednostka otrzymała te infor-
macje.

 ● W przypadku uzyskania przez jednostkę informacji 
w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem 
sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, gdy 

jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich la-
tach obrotowych błędu, w następstwie którego spra-
wozdania finansowego za rok lub lata poprzednie nie 
można uznać za rzetelne, kwotę korekty spowodowa-
nej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fun-
dusz) własny i wykazuje jako „Zysk (stratę) z lat ubie-
głych”.
Jeśli więc jednostka ma możliwość, a kwota rezerwy jest 

istotna, wówczas powinna niezasadną rezerwę rozwiązać 
i skorygować w niezatwierdzonym jeszcze sprawozdaniu 
finansowym.

Gdy kwota jest nieistotna, wówczas jednostka może ująć 
rozwiązanie rezerwy w roku obrotowym, w którym ją roz-
wiązuje. Gdy natomiast sprawozdanie jest już zatwierdzo-
ne, a kwota rezerwy istotna, wówczas jednostka może od-
nieść jej rozwiązanie na kapitał własny i wykazać jako zysk 
z lat ubiegłych.

Wariant 1
Jeżeli jednostka stwierdzi, że utworzenie rezerwy spo-

wodowało powstanie błędu w poprzednim roku obroto-
wych, wtedy kwotę korekty ujmuje w korespondencji z ka-
pitałem własnym i wykazuje jako zysk z lat ubiegłych.

Jeśli jednostka utworzyła rezerwę w 2011 r., a w następ-
nym roku stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby, wówczas 
należy rozwiązać tę rezerwę zapisem:

 ● Wn konto zespołu 6 „Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów”

– w analityce „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów”

 ● Ma konto zespołu 8 „Rozliczenie wyniku finansowego”.

PRZYKŁAD 2

Jednostka na dzień bilansowy 2012 r. utworzyła rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze w wysokości 
11 000 zł. W 2013 r. okazało się, że tworzenie rezerw nie było uzasadnione. Wysokość rezerwy uznano za istotną.
Jednostka prowadzi ewidencje kosztów na kontach zespołu 4 i 5.
Ewidencja księgowa
1. Tworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze:

Wn „Koszty działalności podstawowej” 11 000 zł
Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 11 000 zł

2. Korekta błędu:
Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 11 000 zł
Ma konto zespołu 8 „Rozliczenie wyniku finansowego” 11 000 zł
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Koszty działalności podstawowej
Bierne rozliczenia 
międzyokresowe

1) 11 000 2) 11 000 11 000  (1

Rozliczenie wyniku finansowego
11 000  (2

Wariant 2
Jeśli jednostka uznałaby, że błąd nie jest istotny, wów-

czas rozwiązanie rezerwy ujęłaby w księgach bieżącego 
roku, tj.:

Wn konto zespołu 6 „Rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów”

– w analityce „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosz-
tów”

Ma konto zespołu 4 „Rozliczenie kosztów” w jednostce 
prowadzącej tylko konta zespołu 4

Ma konto zespołu 5 w jednostkach prowadzących konta ze-
społu 5 oraz jednostkach prowadzących konta zespołu 4 i 5.

PRZYKŁAD 3

Jednostka na dzień bilansowy 2012 r. utworzyła rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze w wysokości 
1000 zł. W 2013 r. okazało się, że tworzenie rezerw nie było uzasadnione. Wysokość rezerwy uznano za nieistotną.
Jednostka prowadzi ewidencje kosztów na kontach zespołu 4 i 5.
Ewidencja księgowa
1. Tworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy pracownicze (2012 r.):
Wn „Koszty działalności podstawowej” 1000 zł
Ma „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1000 zł
2. Korekta tworzenia rezerwy (2013 r.):
Wn „Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1000 zł
Ma „Koszty działalności podstawowej” 1000 zł

Koszty działalności podstawowej Bierne rozliczenia międzyokresowe
1) 1000 1000  (2 2) 1000 1000  (1

Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 
22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl
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WESZŁY W ŻYCIE
17 maja 2013 r.
ODPADY
Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 124 ust. 6 
ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Rozpo-
rządzenie określa szczegółowe wyma-
gania dotyczące lokalizacji, budowy 
i prowadzenia składowisk odpadów, 
jakim odpowiadają poszczególne typy 
składowisk odpadów oraz zakres, czas 
i częstotliwość, a także sposób i warun-
ki prowadzenia monitoringu składowi-
ska odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem składo-
wiska odpadów niebezpiecznych oraz 
składowiska odpadów innych niż nie-
bezpieczne i obojętne nie mogą być 
lokalizowane:
1)  na obszarach ochronnych zbiorni-

ków wód podziemnych;
2)  na obszarach otulin parków naro-

dowych i rezerwatów przyrody;
3)  na obszarach lasów ochronnych;
4)  w dolinach rzek, w pobliżu zbior-

ników wód śródlądowych, na tere-
nach źródliskowych, bagiennych 
i podmokłych, w obszarach mis je-
ziornych i w strefach krawędzio-
wych, na obszarach narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi, 
o których mowa w art. 88d ust. 2 
ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r., 
poz. 145 z późn. zm.);

5)  w strefach osuwisk i zapadlisk te-
renu, w tym powstałych w wyniku 
zjawisk krasowych, oraz zagrożo-
nych lawinami;

6)  na terenach o nachyleniu powyżej 
10°;

7)  na terenach zaangażowanych gla-
citektonicznie lub tektonicznie, 
poprzecinanych uskokami, spęka-
nych lub uszczelinowaconych;

8)  na terenach wychodni skał zwię-
złych porowatych, skrasowiałych 
i skawernowanych;

9)  na glebach klas bonitacji I i II;

10)  na terenach, na których mogą wy-
stąpić deformacje ich powierzchni 
na skutek szkód spowodowanych 
ruchem zakładu górniczego;

11)  na obszarach ochrony uzdrowi-
skowej;

12)  na obszarach górniczych utwo-
rzonych dla kopalin leczniczych;

13)  na obszarach określonych na 
podstawie odrębnych przepisów.

Na obszarze planowanego składowi-
ska odpadów i jego otoczenia należy 
przeprowadzić badania hydrologiczne 
i geologiczne. Wyniki badań hydrolo-
gicznych oraz zatwierdzoną dokumen-
tację geologiczno-inżynierską i hydro-
geologiczną, zgodną z wymaganiami 
określonymi w przepisach dotyczą-
cych dokumentacji geologiczno-inży-
nierskiej i hydrogeologicznej, dołącza 
się do wniosku o wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu dla składowiska odpadów.

Składowisko odpadów otacza się pa-
sem zieleni złożonym z drzew i krze-
wów, w celu ograniczenia do minimum 
niedogodności i zagrożeń powstających 
na składowisku odpadów w wyniku 
emisji odorów i pyłów, roznoszenia od-
padów przez wiatr, hałasu i ruchu dro-
gowego, oddziaływania zwierząt, two-
rzenia się aerozoli oraz pożarów. 
Minimalna szerokość pasa zieleni wy-
nosi 10 m. Dla składowisk odpadów, na 
których są składowane wyłącznie odpa-
dy inne niż komunalne, konieczność 
wykonania pasa zieleni, jego szerokość 
i usytuowanie uzależnia się od uciążli-
wości i lokalizacji składowiska.
Dz.U. z 2013 r., poz. 523

25 maja 2013 r.
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z 8 maja 2013 r. w sprawie 
szkoleń w zakresie środków 
ochrony roślin

Omawiane rozporządzenie zostało 
wydane na podstawie art. 72 ustawy 
z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony 
roślin (Dz.U. poz. 455) i zastąpiło roz-
porządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z 16 grudnia 2010 r. w spra-
wie szkoleń w zakresie ochrony roślin 
(Dz.U. nr 256, poz. 1721). Rozporzą-
dzenie wdraża częściowo postano-
wienia dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/128/WE 
z dnia 21 października 2009 r. ustana-
wiającej ramy wspólnotowego działa-
nia na rzecz zrównoważonego stoso-
wania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 
z 24.11.2009, str. 71).

Nowe rozporządzenie określa:
1)  warunki organizacyjno-techniczne 

prowadzenia szkoleń w zakresie do-
radztwa dotyczącego środków 
ochrony roślin, w zakresie stosowa-
nia środków ochrony roślin, w zakre-
sie badań sprawności technicznej 
sprzętu przeznaczonego do stosowa-
nia środków ochrony roślin i w za-
kresie integrowanej produkcji roślin;

2)  kwalifikacje wymagane od osób 
prowadzących poszczególne ro-
dzaje szkoleń w zakresie środków 
ochrony roślin, z uwzględnieniem 
programu szkolenia dla osób pro-
wadzących szkolenia w zakresie 
integrowanej produkcji roślin;

3)  programy poszczególnych rodza-
jów szkoleń podstawowych i uzu-
pełniających w zakresie środków 
ochrony roślin, uwzględniające, 
w przypadku szkoleń w zakresie:
a)  stosowania środków ochrony 

roślin – sposób stosowania tych 
środków,

b)  badań sprawności technicznej 
sprzętu przeznaczonego do 
stosowania środków ochrony 
roślin – rodzaje tego sprzętu;

4)  maksymalną liczbę osób w grupie, 
dla jakiej prowadzi się szkolenia 
w zakresie środków ochrony roślin;

5)  zakres i sposób dokumentowania 
prowadzenia szkoleń w zakresie 
środków ochrony roślin;

6)  zakres danych przekazywanych wo-
jewódzkiemu inspektorowi ochrony 
roślin i nasiennictwa oraz termin 
przekazywania tych informacji;

7)  wzór zaświadczenia o ukończeniu 
szkolenia w zakresie środków 
ochrony roślin.

Dz.U. z 2013 r., poz. 554
Tomasz Kowalski
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✔ KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMEN-
TÓW UBEZPIECZENIOWYCH (CZ. 2)
V. Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – składa 
się z trzech znaków:
01R –  Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

we Wrocławiu
02R –  Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Bydgoszczy
03R –  Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Lublinie
04R –  Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Zielonej Górze
05R –  Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi
06R –  Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Krakowie
07R –  Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Warszawie
08R –  Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Opolu
09R –  Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Rzeszowie
10R –  Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Białymstoku
11R –  Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Gdańsku
12R –  Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Ka-

towicach
13R –  Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro-

wia w Kielcach
14R –  Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Olsztynie
15R –  Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia 

w Poznaniu
16R –  Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu 

Zdrowia w Szczecinie

VI. Kod stopnia niepełnosprawności
0 –  osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności
1 –  osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawno-

ści
2 –  osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności
3 –  osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-

sprawności
4 –  osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane 

osobom do 16. roku życia
VII. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego – składa się z 3 zna-
ków:
100 –  ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia
500 –  zgon osoby ubezpieczonej
600 –  inna przyczyna wyrejestrowania
700 –  zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej 

na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

VIII. Kod rodzaju uprawnienia – składa się z 2 znaków:
11 –  wpis do ewidencji, na listę lub do rejestru
31 –  koncesja
32 –  zezwolenie
34 –  decyzja
40 –  uprawnienie inne niż wymienione wyżej

IX. Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika – składa się z 3 znaków:
111 –  zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności
115 –  postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego
117 –  zgon płatnika składek
210 –  zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej 

na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
211 –  wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy
311 –  decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego 

jednostką sektora finansów publicznych
350 –  wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik 

miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych
600 –  inna przyczyna wyrejestrowania

X. Typ identyfikatora:
P –  PESEL
N –  NIP
R –  REGON

1 –  dowód osobisty
2 –  paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela 

UE

XI. Kod świadczenia/przerwy – składa się z 3 znaków:
1. Przerwa w opłacaniu składek:
111 –  urlop bezpłatny
121 –   urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, 
poz. 94, z późn. zm.)

122 –  urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy

151 –  okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wy-
nagrodzenia lub zasiłku

152 –  okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

2. Rodzaj świadczenia:
212 –  zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego
214 –  zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego
215 –  wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego
216 –  wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego

3. Rodzaj świadczenia i przerwy:
311 –  zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego
312 –  zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego
313 –  zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego
314 –  zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
315 –  wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego
316 –  wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego
317 –  wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego
318 –  wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
321 –  świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego
322 –  świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego
323 –  wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia choro-

bowego
324 –  wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypad-

kowego
331 –  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, 

finansowane ze środków pracodawcy
332 –  wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, 

finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych

335 –  wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powo-
du choroby, finansowane ze środków pracodawcy

336 –  wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powo-
du choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych

350 –  inne świadczenia/przerwy

XII. Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów:
1 –  dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za mie-

siąc poprzedni
2 –  dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za mie-

siąc poprzedni
3 –  dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za mie-

siąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastoso-
wanie kod „4”)

4 –  dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za mie-
siąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, 
partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, nato-
miast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające 
z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające do-
browolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu

5 –  dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub 
funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne

Opracował Adam Malinowski
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Nowe PKWiU  
ze stawkami VAT 2013  
z CD oraz aktualizacją online!

Książka zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów i usług sklasyfikowanych 
w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r., którą stosujemy dla celów rozliczeń VAT. 
Do każdej pozycji PKWiU jest przypisana właściwa stawka VAT lub zwolnienie z VAT 
oraz podstawa prawna jej zastosowania.  
W książce zostały uwzględnione zmiany stawek VAT i zwolnień wprowadzone  
od 1 kwietnia 2013 r.

Tylko u nas płyta CD zawierająca wyszukiwarkę towarów i usług
po nazwie towaru czy usługi lub numerze PKWiU czy CN.

Zadzwoń i zamów: Biuro Obsługi Klienta: 801 626 666, 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl

Osoby, które zakupią tę pozycję, otrzymają dostęp online  
do aktualizowanej wersji publikacji wzbogaconej o interpretacje.

UWAGA!  Nowa uaktualniona wersja. Zawiera zmiany stawek  
obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.!



INFORLEX.PL 
KSIĘGOWOŚĆ I KADRY

Wypełnij krótki formularz i odbierz

14 DNI BEZPŁATNEGO DOSTĘPU 
do pełnej wersji 

  Zwolnienia od pracy – komu, w jakim wymiarze i kto za nie płaci?

  Zmiany w VAT obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r. – jak sobie z nimi radzić?

  Jak uniknąć pułapek w działalności gospodarczej?

  Wysokość odsetek za zwłokę – kiedy i jak je ustalić?

  Podróże służbowe na nowych zasadach – jak je rozliczać?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w INFORLEX.PL Księgowość i Kadry. W ramach 
bezpłatnego dostępu przysługuje możliwość zadania pytania Ekspertom INFORLEX.PL

www.inforlex.pl/ksiegowoscikadry

P R O M
O

C
J

AZA DARMO
CAŁKOWICIE

Wejdź i korzystaj:      

Największy zbiór 
porad z wybranych 

czasopism 
INFOR PL SA oraz 

z Gazety Prawnej

Codziennie 
aktualizowana 
baza wiedzy 
z zakresu podatków, 
rachunkowości 
i prawa

 Prosta i szybka 
wyszukiwarka

    Eksperci na telefon


