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Art. 535 KC: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na

kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz

odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Najbardziej powszechna umowa zawierana w życiu gospodarczym. Podstawowa czynność

prawna, realizująca swobodny obrót towarowo-pieniężny zarówno pomiędzy podmiotami

profesjonalnymi jak i w stosunkach z udziałem konsumentów.

Poręczenie według prawa cywilnego, Weksel własny in blanco, Poręczenie wekslowe, 

Zastaw rejestrowy, Kaucja.

Istota
Przeniesienie własności rzeczy ze sprzedawcy na kupującego w zamian za 

uzyskanie przez sprzedawcę wierzytelności o zapłatę ceny.

SPRZEDAŻ
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Odroczony termin płatności (kredyt kupiecki)

Kontrahent odbierając towar na podstawie otrzymanej faktury, może za niego zapłacić od razu

lub skorzystać z możliwości zapłacenia w późniejszym terminie. Taką możliwość daje

przedsiębiorca, proponując fakturę z odroczonym terminem płatności (zwanym także kredytem

kupieckim).

Oznacza to, że klient ma określony czas na uregulowanie należności, wynikającej z wystawionej

faktury za towar lub usługę. Jeśli nie zrobi tego w podanym terminie, przedsiębiorca ma prawo

windykować swoją należność.
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Faktoring

Istota
Faktoring - sposób kredytowania przez bank lub inną instytucję finansową należności przedsiębiorstw, 

które powstają w wyniku sprzedaży towarów i usług, przed terminem ich płatności.

Umowa faktoringu w polskim porządku prawnym jest umową nienazwaną. Do umowy faktoringu mają 

zatem zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 509 kodeksu cywilnego dot. swobody przelewu 

wierzytelności.

Unormowanie 

prawne

Rodzaje 

faktoringu

1. Pełny (właściwy): faktor przejmuje odpowiedzialność za wypłacalność dłużnika, proces finansowania składa się 

z przelewu wierzytelności, finansowania oraz przejęcia przez faktora odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. 

Całkowite przeniesienie wierzytelności na stałe z faktoranta na faktora.

2. Niepełny (niewłaściwy): Faktor nie ponosi ryzyka w przypadku braku zapłaty przez dłużnika. 

W sytuacji nieuregulowania zobowiązań, następuje regres wierzytelności i faktorant ponownie staje się ich 

właścicielem.

3. Mieszany: faktorant nie jest gotów na samodzielne poniesienie skutków braku zapłaty przez odbiorcę, ale 

jednocześnie on i jego odbiorcy nie spełniają warunków niezbędnych do skorzystania z faktoringu pełnego. 
Przyznawane są limity, które wskazują maksymalną kwotę wierzytelności jaką faktor może sfinansować na własne ryzyko.  
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Faktoring

Istota

Usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa

(faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Forma

krótkoterminowego finansowania dla firm udzielających tzw. kredytów kupieckich, czyli stosujących

odroczone terminy płatności wobec swoich kontrahentów.

Umowa faktoringu w polskim porządku prawnym jest umową nienazwaną. Do umowy faktoringu mają 

zatem zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 509 kodeksu cywilnego mówiące o swobodzie 

przelewu wierzytelności.
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um. faktoringowa
(dwustronna relacja 

Faktora i Faktoranta)

Transakcja handlowa
(dwustronna relacja Faktoranta i 

Klientów)



Faktoring
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1. Na skutek podpisania 

umowy faktoringowej i 

cesji wierzytelności 

Faktorant przestaje 

być wierzycielem.

2. Wierzycielem staje się 

Faktor i na niego 

przechodzi prawo 

domagania się zapłaty 

od klientów Faktoranta. 
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Faktoring

Zalety

Wady

• zapewnienie finansowanemu przedsiębiorstwu możliwości otrzymania szybkiej 

zapłaty z tytułu należności objętych odroczonym terminem płatności

• prostota procesu 

• możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kontrahentów od Faktora

• dodatkowe usługi spełniające funkcje finansowe, zabezpieczające oraz 

administracyjne (np. badanie wiarygodności kontrahentów, usługa magazynowania, 

usługi  doradcze i prawne)

• dodatkowe koszty 

• pogorszenie relacji biznesowych z niektórymi kontrahentami 

• instytucja przydatna tylko przy określonych formach prowadzenia działalności



Ubezpieczenie należności handlowych

Działa dokładnie tak, jak każde inne ubezpieczenie: w przypadku zaistnienia szkody (tutaj: 

brak płatności ze strony klienta), ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie.

Art. 805 § 1 KC: Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności

swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie

wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
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Ubezpieczenie należności handlowych
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wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
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Ubezpieczenie należności handlowych
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Ubezpieczenie należności handlowych

Zalety

Wady

• wyeliminowanie ryzyka związanego z szansą pojawienia się niewypłacalności

odbiorców oraz ryzyka współpracy z niewiarygodnymi kontrahentami

• możliwość uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kontrahentów od

Ubezpieczyciela

• dodatkowe usługi spełniające funkcje finansowe oraz zabezpieczające (np. badanie

wiarygodności kontrahentów, usługi doradcze i prawne)

• dodatkowe koszty 

• pogorszenie relacji biznesowych z niektórymi kontrahentami 

• instytucja przydatna tylko przy określonych formach prowadzenia działalności



FAKTORING

• Finansowanie

• Usługi dodatkowe

• Windykacja należności

UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI

• Ochrona ubezpieczeniowa -

przejęcie ryzyka 

niewypłacalności odbiorców

• Usługi dodatkowe

• Windykacja należności



■ Wybór odpowiedniego zabezpieczenia zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i od tego, co 

tak naprawdę jest największym problemem dla danej firmy: 

• finansowanie czy tylko przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców? 

• uwzględnienie specyfiki branżowej i produktowej

• cena usługi

• czas

■ Podstawowa różnica: w przypadku faktoringu faktura zostaje opłacona od razu, w przypadku 

ubezpieczenia — z opóźnieniem.

■ Jeśli:

■ Przedsiębiorca potrzebuje gotówki niezwłocznie po sprzedaży, aby zapewnić sprawne 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa — korzystniejszy wydaje się faktoring.

■ Przedsiębiorca może pozwolić sobie na długi termin płatności i obawia się o to czy kontrahent w 

ogóle spłaci zobowiązanie — korzystniejsze wydaje się ubezpieczenie należności.




