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WPROWADZENIE

Efektywna transformacja gospodarki nakazowo-rozdzielczej w gospo-
darkę rynkową uwarunkowana jest m.in. odbudowaniem instytucji 
prawnych obsługujących obrót towarowo-pieniężny. Wśród wielu me-
chanizmów umożliwiających szybki, bezpieczny i efektywny obrót ma-
jątkowy w gospodarce na szczególną uwagę zasługują instytucje obrotu 
wierzytelnościami.

Pojęcie „obrót” nie jest kategorią prawną, jest natomiast powszech-
nie używane w języku ekonomicznym i prawniczym. W niniejszym 
opracowaniu określenie „obrót wierzytelnościami” występuje w bardzo 
szerokim znaczeniu, obejmuje bowiem ono – zgodnie z założeniem 
autora – środki prawne powodujące:
1) umowne przejście wierzytelności na osobę trzecią (przeniesienie 

wierzytelności);
2) przejście wierzytelności na określoną osobę ipso iure albo na pod-

stawie czynności prawnych innych niż umowy;
3) obciążenie wierzytelności.

Poza zakresem rozważań natomiast pozostaje problematyka przejścia 
wierzytelności mortis causa, regulowana przez prawo spadkowe.

Opracowanie składa się z siedmiu rozdziałów. Dwa pierwsze zostały 
poświęcone omówieniu pojęcia wierzytelności i roszczeń oraz analizie 
różnorodnych postaci ograniczeń obrotu wierzytelnościami. Rozdział 
trzeci dotyczy przelewu wierzytelności (cesji), w rozdziale czwartym zaś 
zawarta jest krótka prezentacja szczególnych rodzajów cesji występują-
cych w polskim prawie cywilnym i handlowym, w tym również fakto-
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ringu i forfaitingu. Rozdział piąty dotyczy przenoszenia wierzytelności 
wynikających z papierów wartościowych (weksli, czeków, obligacji, 
listów zastawnych, bonów skarbowych). Rozdział szósty zawiera analizę 
obrotu wierzytelnościami w związku z ustanowieniem na nich prawa 
zastawu. Rozdział siódmy zaś poświęcony jest omówieniu skutków 
niewypłacalności dłużnika zbywanej wierzytelności.

Podstawowym zamierzeniem autora jest przedstawienie w możliwie 
prosty, usystematyzowany sposób instytucji prawnych obsługujących 
obrót wierzytelnościami. Bardziej szczegółowa analiza tych instytucji 
wymagałaby przygotowania dzieła znacznie obszerniejszego.

W pracy zrezygnowano w zasadzie z rozważań prawnoporównawczych. 
Każdy rozdział został opatrzony wykazem polskiej literatury prawniczej, 
a niekiedy też ekonomicznej, co umożliwi Czytelnikowi pogłębienie 
wiedzy na interesujący go temat.

Uwzględniono stan prawny, podstawową literaturę oraz niezbędne 
orzecznictwo na dzień 3 maja 2021 r.

Lublin-Warszawa, marzec 2021 r.
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1. Wierzytelność i roszczenia w strukturze 
zobowiązaniowego stosunku prawnego

1.1. Definiowanie wierzytelności

Przepisy Kodeksu cywilnego nie formułują definicji wierzytelności; 
identyfikacja tego pojęcia jest zadaniem doktryny. W literaturze przyj-
muje się powszechnie, że wierzytelność jest prawem podmiotowym. We-
dług R. Longchampsa de Beriera wierzytelność jest prawem wierzyciela 
do zaspokojenia oznaczonego interesu przez odpowiednie zachowanie 
się dłużnika. Podobne ujęcie przedstawił F. Zoll. Obaj autorzy większą 
uwagę przykładali do obowiązków obciążających dłużnika, uprawnienia 
wierzyciela natomiast traktowali jako korelat tych obowiązków.

Jednocześnie F. Zoll, podobnie jak niektórzy przedstawiciele niemieckiej 
doktryny prawa obligacyjnego, chciał przyznać wierzycielowi – obok 
prawa względnego – także prawo bezwzględne przeciw dłużnikowi, 
będące sui generis prawem własności wierzytelności, skutecznym erga 
omnes. Nietrafność tego typu konstrukcji uzasadnił A. Ohanowicz. 
W szczególności należy podzielić twierdzenie tego autora, że za „urze-
czowieniem” wierzytelności nie przemawia okoliczność, iż można nią 
rozporządzać – między innymi – w drodze przelewu. O charakterze 
względnym lub bezwzględnym (obligacyjnym lub rzeczowym) prawa 
podmiotowego bowiem decyduje nie sposób jego przenoszenia na inne 
podmioty, ale normatywnie określona struktura stosunku prawnego, 
z którego prawo to wynika.

Na tle art. 353 § 1 k.c. W. Czachórski twierdzi, że wierzytelnością jest 
zobowiązanie z punktu widzenia podmiotu uprawnionego (wierzyciela); 
w ramach wierzytelności – jako prawa podmiotowego – mieści się kilka 
uprawnień, którym odpowiadają najczęściej pokrywające się z nimi 
obowiązki dłużnika. A. Ohanowicz widzi w wierzytelności uprawnienie 
wierzyciela. Według tego autora wierzytelność i dług są dwiema stronami 
tego samego stosunku prawnego (zobowiązania), zależnie od tego, czy 
rozpatrujemy go ze strony uprawnionej, czy zobowiązanej. S. Grzybow-
ski uznaje wierzytelność (obok długu) za podstawowy oraz konieczny 
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element każdego stosunku zobowiązaniowego, w ramach którego należy 
dostrzegać wiele różnych uprawnień będących przejawem prawa pod-
miotowego. A. Wolter zaś traktuje wierzytelność jako jedną z postaci 
korzystania z dóbr majątkowych, będącą prawem jednego podmiotu 
(wierzyciela) do żądania świadczenia od drugiego podmiotu (dłużnika). 
Z kolei Z. Radwański uważa wierzytelność za prototyp wszelkich praw 
podmiotowych względnych, polegający na tym, że wierzyciel może 
żądać od dłużnika świadczenia.

1.2. Wierzytelność, roszczenia, stosunek 
zobowiązaniowy

Cechą charakterystyczną przedstawianych w doktrynie poglądów de-
finiujących wierzytelność jest ujmowanie tego prawa podmiotowego 
jako roszczenia. Zgodnie z nimi wierzytelność powstaje od razu jako 
roszczenie i treściowo się z nim pokrywa.

Przeciwko takiemu stanowisku zdecydowanie występuje A. Klein, traf-
nie wskazując, że między roszczeniami a przysługującą wierzycielo-
wi wierzytelnością istnieje związek funkcjonalny, gdyż roszczenia są 
instrumentami służącymi zabezpieczeniu wykonania wierzytelności 
(prawa podmiotowego). Gdyby roszczenie było tożsame z wierzytel-
nością, to spełnienie przez dłużnika obowiązku odpowiadającego jed-
nemu z roszczeń musiałoby prowadzić do wygaśnięcia wierzytelności. 
Z reguły jednak spełnienie świadczenia przez dłużnika wymaga wielu 
jego zachowań i dopiero suma tych zachowań, których refleksem są 
poszczególne roszczenia wierzyciela – jeżeli realizuje interes wierzyciela, 
u którego podstaw leży wierzytelność – może być uznana za spełnienie 
świadczenia.

W nowoczesnej doktrynie prawa obligacyjnego podkreśla się też prymat 
stosunku zobowiązaniowego nad wierzytelnością. Wierzytelność jako 
prawo podmiotowe sprowadza się do jednego z elementów w strukturze 
obligacyjnego stosunku prawnego. Taki pogląd ma tę zaletę, że pozwala 
na klarowną dystynkcję takich pojęć, jak:
1) umowa (lub inne źródło zobowiązania),
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2) stosunek zobowiązaniowy,
3) wierzytelność.

Jest to również ważne dla określenia przedmiotu cesji, zwłaszcza że nie-
kiedy spotyka się niesłuszne twierdzenia, według których przedmiotem 
cesji jest umowa czy też stosunek zobowiązaniowy. Zbycie natomiast 
może dotyczyć wierzytelności albo też innych elementów stosunku zobo-
wiązaniowego, występujących po stronie wierzycielskiej. Oczywiste w tej 
sytuacji staje się również stwierdzenie, że przenieść w drodze przelewu 
można wierzytelności wynikające nie tylko z umownych stosunków 
zobowiązaniowych, ale także ze stosunków obligacyjnych wynikających 
z jednostronnych czynności prawnych, bezpodstawnego wzbogacenia, 
czynów niedozwolonych bądź aktów administracyjnych.

2. Zbywanie poszczególnych rodzajów 
wierzytelności i roszczeń 

2.1. Rozporządzenie całością lub częścią 
wierzytelności. Zbycie jedną umową kilku 
wierzytelności

Przeprowadzone rozważania prowadzą do wniosku, że przedmiotem 
obrotu – spośród elementów strony wierzycielskiej stosunku obliga-
cyjnego – mogą być przede wszystkim wierzytelności. Twierdzenie 
takie jednak wymaga rozwinięcia, gdyż na tle konkretnych stosunków 
zobowiązaniowych wierzytelności mogą mieć różnorodną postać, zde-
terminowaną układem poszczególnych elementów tych stosunków.

Uważa się powszechnie, że wierzyciel może rozporządzić bądź całą wie-
rzytelnością, bądź też jedynie jej częścią. O podzielności wierzytelności 
rozstrzyga podzielność świadczenia, a z kolei o podzielności lub niepo-
dzielności świadczenia decydują właściwości przedmiotu świadczenia, 
tj. rzeczy lub innego obiektu, którego dotyczy zachowanie się dłużnika.
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Według art. 379 § 2 k.c. świadczenie ma charakter podzielny, jeśli może 
być spełnione częściowo bez istotnej zmiany jego przedmiotu lub warto-
ści. Na uwagę zasługuje w tym zakresie fakt, że strony kreujące umowny 
stosunek zobowiązaniowy mogą się umówić, że świadczenie o charak-
terze podzielnym będzie między nimi uznane za niepodzielne. W takiej 
sytuacji należałoby uznać, że przenoszenie części wierzytelności jest 
niedopuszczalne.

Skutki podobne do przeniesienia części wierzytelności zachodzą w razie 
zawarcia umowy między wierzycielem a osobą trzecią, na mocy której 
wierzyciel wyraża zgodę na to, aby osoba ta stała się obok niego wie-
rzycielem w ramach danego stosunku obligacyjnego. Tego typu umo-
wa „przystąpienia do wierzytelności” prowadziłaby ipso iure (art. 379 
§ 1 k.c.) do podziału wierzytelności na dwie części, jeżeli – oczywiście 
– świadczenie byłoby podzielne. Wydaje się, że dopuszczalność takiej 
umowy wynika – na podstawie Kodeksu cywilnego – z zasady swobody 
umów (art. 3531 k.c.).

Jeżeli zbywca jest podmiotem wielu wierzytelności, to może na mocy 
jednej umowy dokonać zbycia kilku z nich, np. przelewu wierzytelności 
pieniężnych do wysokości pewnej kwoty. Skutkiem tej umowy będzie 
przeniesienie poszczególnych wierzytelności, które tworzą pewien zbiór, 
a nie zbycie zbioru wierzytelności jako pewnej całości. Polski Kodeks 
cywilny bowiem nie zna w zasadzie instytucji prawnej, która umożliwia-
łaby na mocy czynności prawnej inter vivos (w szczególności umowy) 
dokonanie rozporządzenia masami majątkowymi, tj. zbiorem praw 
podmiotowych, w tym wierzytelności. Wyjątkiem od tej zasady jest 
umowa o zbycie spadku (art. 1052 k.c.) oraz – jak się wydaje – umowa 
o zbycie przedsiębiorstwa (art. 552 k.c.).

2.2. Oznaczenie zbywanej wierzytelności

Wierzytelność, aby mogła stać się przedmiotem rozporządzenia, musi 
być w dostateczny sposób oznaczona, zindywidualizowana. Przede 
wszystkim powinien być wyraźnie określony stosunek zobowiązanio-
wy, którego elementem jest zbywana wierzytelność. Chodzi tu głów-
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