
1. WPROWADZENIE

1.1. TEMATYKA I TŁO MONOGRAFII
Monografia dotyczy kwalifikacji prawnej umowy faktoringu, który jest jednym z najdy-
namiczniej rozwijających się segmentów rynku finansowego w Polsce.

Kredyt bankowy stanowił do niedawna główne narzędzie finansowania przedsię-
biorstw. Pogorszenie sytuacji na rynkach finansowych, zatory płatnicze w rozliczeniach 
między kontrahentami, a co za tym idzie – zaostrzenie procedur oraz kryteriów przyznania 
kredytu, zmusza niejednokrotnie właścicieli wielu podmiotów gospodarczych do szerszego 
spojrzenia na problem poszukiwania innych możliwości zdobycia kapitału obrotowego 
i poprawy płynności finansowej swoich przedsiębiorstw. Wraz ze zmianą ustroju gospo-
darczego w Polsce oraz bardzo dynamicznym rozwojem podmiotów gospodarczych, na 
rynku pojawiły się nowe instrumenty finansowe zapewniające im pozyskiwanie środków na 
finansowanie bieżącej działalności. Jednym z takich instrumentów jest usługa faktoringu, 
którego rola systematycznie wzrasta i odgrywa coraz większą rolę nie tylko w światowej, 
ale także krajowej gospodarce.

Powszechnie uważa się, że faktoring w kategoriach ekonomicznych może być kon-
kurencyjnym wobec kredytu inwestycyjnego czy obrotowego środkiem pozyskania 
dodatkowego kapitału, gdyż jak wskazywał pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych 
George Washington „branie nowych kredytów nie jest drogą do spłacania starych”1. W opi-
nii wielu właścicieli podmiotów gospodarczych zasadne wydaje się zatem poszukiwanie 
alternatywnych form finansowania ich działalności gospodarczej.

Ponad dwudziestoletnia praktyka obrotu gospodarczego uczyniła z faktoringu już dość 
precyzyjny instrument finansowania działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców, 
który nie doczekał się jak dotychczas regulacji ustawowej. Brak również w polskiej nauce 
jednolitego określenia charakteru prawnego umowy faktoringu. To wszystko sprawia, że 
wszystkie kwestie sporne na tle takiej umowy muszą być rozpatrywane jedynie w kontekście 
interpretacji treści samej umowy oraz kontekstu faktycznego, w którym przedmiotowa 

1 „To contract new debts is not the way to pay old ones” – fragment listu George’a Washingtona do 
Jamesa Welch’a z dnia 7 kwietnia 1799 r. Zob. S.E. Lucas, The Quotable George Washington: The Wisdom 
of an American Patriot, Madison 1999, s. 21. 
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umowa została zawarta. Taki stan nie jest jednak w pełni pożądany. Obrót wierzytelno-
ściami w ramach faktoringu należy bowiem do szerszego zakresu obrotu gospodarczego, 
w którym ceni się szybkość, efektywność, jak również bezpieczeństwo podejmowanych 
działań. Ponadto niejasności związane z koncepcją kwalifikującą prawnie faktoring mogą 
prowadzić m.in. do różnego i niejednoznacznego traktowania faktoringu w prawie po-
datkowym2.

Faktoring tymczasem staje się coraz lepiej znanym źródłem finansowania wśród pol-
skich przedsiębiorstw, o czym świadczy wzrost liczby przedsiębiorców (faktorantów), 
którzy korzystają z usług faktoringowych.

Klienci podmiotów faktoringowych powierzyli w I półroczu 2021 r. podmiotom zrze-
szonym w Polskim Związku Faktorów3 wierzytelności o łącznej wartości 167,4 mld zł, co 
stanowi wzrost o 24% w porównaniu z pierwszą połową poprzedniego roku (135,1 mld zł). 
Oznacza to, że rynek faktoringu w Polsce niezmiennie odnotowuje dwucyfrową dynamikę 
wzrostu.

Według danych PZF z usług podmiotów faktoringowych działających w Polsce skorzy-
stało w I półroczu 2021 r. blisko 21 tysięcy przedsiębiorców, przekazując do sfinansowania 
10 mln faktur. Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się usługi fakto-
ringu pełnego, krajowego. Faktorzy nabyli w ramach tych usług wierzytelności na łączną 
kwotę ponad 42,8 mld zł4.

Zgodnie z danymi GUS w porównaniu do 2019 r. liczba klientów w 2020 r. wzrosła 
o 12%. Z usług faktoringowych skorzystało w ubiegłym roku 21 331 klientów, z czego 
26,9% prowadziło działalność w zakresie handlu, 23,7% w zakresie transportu, 19,7% 

2 Zob. D. Korenik, Faktoring w bankowości. Strategia przyszłości, Warszawa 2007, s. 82; B. Baran, 
K. Biernacki, A. Kowalska, Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza 
porównawcza i korzyści dla przedsiębiorców, Warszawa 2016; Z. Biskupski, Faktoring w praktyce, Warszawa 
2014, s. 62-101; I. Korczyński, Opodatkowanie umowy factoringu, Gdańsk 2003.

3 Polski Związek Faktorów jest krajową federacją podmiotów świadczących usługi faktoringu, założoną 
w listopadzie 2001 r. Do 2006 r. PZF działał pod nazwą Konferencja Instytucji Faktoringowych. Do 
PZF (wg. stanu na 25.11.2021 r.) należy 29 członków – pięć banków komercyjnych i 19 samodzielnych 
podmiotów, wyspecjalizowane w faktoringu, pięciu parterów oraz trzech członków honorowych. Działania 
PZF koncentrują się m.in. na promocji usług faktoringowych, prowadzeniu działalności edukacyjnej dla rzecz 
członków PZF i przedsiębiorców, współpracy ze środowiskami akademickimi, wspólnych działaniach na 
rzecz zmiany otoczenia prawnego. Zob. [Polski Związek Faktorów. Strona główna], http://www.faktoring.
pl [dostęp: 25.11.2021]. Na temat rozwoju faktoringu w Polsce zob. M. Jakowiecki, A. Żbikowski, Z historii 
Polskiego związku Faktorów, „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów” 2016, s. 59 i n. 

4 Zob. także D. Steć, Rynek faktoringu w Polsce w 2020 roku, „Faktoring. Almanach Polskiego Związku 
Faktorów” 2021, s. 13 i n.
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w zakresie przemysłu, a 10,4% w zakresie usług5. Ponadto zgodnie z danymi GUS war-
tość wykupionych wierzytelności przez faktorów (przedsiębiorstwa finansowe zajmujące 
się działalnością faktoringową; w 2020 r. łącznie 52 podmioty, objęte badaniem GUS) 
zmalała o 1,9%, z 317 285 mln zł w 2019 r. (13,4 mln wykupionych faktur) do 311 343 
mln zł w 2020 r. (14 mln wykupionych faktur). Szczególnie wysoką dynamikę rozwoju 
faktoringu w Polsce widać, porównując wielkość rynku 15 lat temu, kiedy to w 2005 r. 
wartość wykupionych wierzytelności wynosił 14 175 mln zł. Faktoring był w ostatnim 
piętnastoleciu jedną z najszybciej rozwijających się usług finansowych.

Z kolei według najnowszych danych Factors Chain International6 łączne obroty fak-
toringowe w UE osiągnęły poziom 1,78 bln euro w porównaniu z 1,91 bln euro w 2019 r. 
Spadek obrotów faktoringowych w tym okresie (-5,4%) był zgodny ze spadkiem PKB 
krajów UE (-6,4%). Wskaźnik penetracji PKB na 2020 r. był nieco niższy niż w 2019 r. 
(11,1% w porównaniu do 11,3%). Finansowanie w wysokości 245 mld euro (11% niższe 
niż w 2019 r.) wsparło około 259 tys. europejskich klientów w 2020 r. (spadek o 7% r/r)7.

Wskazać należy, że aktualne światowe statystyki dotyczące faktoringu wskazują, że 
w 2020 r. branża faktoringu i finansowania należności odnotowała regres spowodowany 
epidemią Covid-19, wykazując negatywne tendencje w większości regionów. W porów-
naniu z poprzednim rokiem, który wyniósł 2 917 mld euro obrotów faktoringowych, 
wolumen na 2020 r. w wysokości 2,726 mld euro oznacza spadek o 6,5%. Ostatni raz 

5 Zob. opracowanie GUS Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2020 r., https://
stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-finansowe/
dzialalnosc-faktoringowa-przedsiebiorstw-finansowych-w-2020-roku,2,16.html [dostęp: 25.11.2021]. 

6 International Factors Group było do 2016 r. jedną z  dwóch międzynarodowych organizacji 
faktoringowych z siedzibą w Brukseli powstałą w 1963 r. Drugą organizacją jest powstała w 1968 r. Factors 
Chain International z siedzibą w Amsterdamie. 19 października 2015 r., członkowie IFG w Wiedniu na 
dorocznym Kongresie podjęli w jednomyślnym głosowaniu decyzję o utworzeniu unii z Factors Chain 
International z siedzibą w Amsterdamie, która obecnie zrzesza ponad 400 członków z 90 krajów. W 2016 r. 
zakończono formalne zjednoczenie obu organizacji w wyniku czego IFG włączono do FCI, określanej odtąd 
jako „FCI+”. Organizacja ta przede wszystkim stanowi wspólny głos o sprawach rynku faktoringowego, 
o potrzebach regulacji prawnych, stwarza szanse dla tworzących się rynków w krajach rozwijających się 
i umożliwia wymianę najlepszych praktyk w skali globalnej. Tak E. Timmermans, Świat faktoringu w 2015 
roku. Co warto zapamiętać?, „Faktoring. Almanach Polskiego Związku Faktorów” 2016, s. 39. Ponadto należy 
jeszcze wskazać na istniejące od 2009 r. Europejskie Forum Branży Faktoringowej i Finansowania Należności 
Handlowych. Forum powstało z inicjatywy IFG i największych związków faktoringowych działających 
w poszczególnych krajach UE (w tym Polskiego Związku Faktorów). Celem Forum jest reprezentowanie 
branży faktoringowej w strukturach unijnych, promowanie jej rozwoju, a także podejmowanie działań 
prowadzących do zharmonizowania unormowań prawnych usługi faktoringu na poziomie unijnym. 

7 Zob. „Annual Review” 2021, https://fci.nl/en/media/28475/download [dostęp: 25.11.2021].
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branża faktoringu światowego odnotowała spadek w 2009 r. podczas kryzysu finansowego, 
kiedy to zanotowano spadek globalnej wartości faktoringu o 3%8.

Znaczenie faktoringu jest największe w krajach rozwiniętych. Największym rynkiem 
tej usługi finansowej w 2020 r. była Europa, na którą przypadało ponad 67,65% wartości 
globalnych transakcji. W szczególności Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Hisz-
pania pozostają największymi rynkami usług faktoringowych w Europie9.

1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU I PROBLEM 
BADAWCZY

W Polsce faktoring pojawił się w początku lat 90. XX w. wraz ze zmianą systemu gospo-
darczego i wprowadzeniu gospodarki rynkowej10. W związku z tym na gruncie polskiego 
prawa jest on instytucją stosunkowo nową, ukształtowaną w obrocie gospodarczym. 
Jak wskazałem powyżej, prawo polskie nie zawiera również jakichkolwiek uregulowań 
prawnych odnoszących się do umowy faktoringu. Nie znaczy to wcale, że wątpliwa jest 
dopuszczalność zawierania tego typu umów. Wynika ona z zasady swobody zawierania 
umów określonej w art. 3531 k.c.11

Umowa faktoringu, jako przykład empirycznego kształtowania się stosunków obliga-
cyjnych, nie poddaje się jednoznacznej klasyfikacji na gruncie polskiego prawa cywilnego, 
jak i większości obcych systemów prawnych. W polskiej doktrynie i orzecznictwie pa-
nuje znaczna rozbieżność poglądów odnośnie kwalifikacji prawnej umowy faktoringu, 
co z jednej strony wynika z położenia przez poszczególnych autorów akcentu na różne 
elementy jej treści, a z drugiej – braku precyzyjnego określenia przez nich, jaki model 
stosunku zobowiązaniowego umowy faktoringu (o jakich elementach) poddają kwalifi-
kacji12. Pojawiają się poglądy, że faktoring należy uznać za umowę nienazwaną13, umowę 

8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Pierwsze w Polsce podmioty faktoringowe rozpoczęły działalność w latach 90-tych ubiegłego wieku. 

Były to Polfactor SA (obecnie BRE Faktoring), Handlowy Heller (obecnie ING Commercial Finance) 
i Pekao Faktoring Sp. z o.o.

11 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2020 , poz. 1740 z późn. zm.
12 Tak trafnie P. Katner, Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu, Warszawa 2011, s. 84 i 85.
13 A. Brzozowski, P. Machnikowski [w:] E. Łętowska (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, Sys-

tem Prawa Prywatnego, t. 5, Warszawa 2013, s. 451; A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2008, s. 995; 
A. Wowerka [w:] J. Ciszewski (red.), Polskie prawo handlowe, Warszawa 2015, s. 366; K. Kruczalak, Factoring 
i jego gospodarcze zastosowanie, Warszawa 1997, s. 80; G. Sikorski, Faktoring, „Problemy Egzekucji Sądowej” 
1997, nr 23, s. 65; Z. Gawlik [w:] Z. Gawlik, P. Pełczyński, Prawo cywilne. Podstawy prawa rzeczowego 
i prawa zobowiązań, Przemyśl 2008, s. 352; K. Kreczmańska-Gigol, Faktoring w teorii i w praktyce, Gliwice 
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nienazwaną o cechachumowy mieszanej14 lub też umowę mieszaną15. Często faktoring 
uznaje się też za zespół umów (umowy sprzedaży, pożyczki), powiązanych ze sobą funk-
cjonalnie, ale niezależnych prawnie, w skład którego wchodzi umowa przelewu oraz inne 
nazwane lub nienazwane umowy, które regulują pozostałe usługi faktora na rzecz fakto-
ranta (np. umowa zlecenia). Wreszcie umowę faktoringu kwalifikuje się jako samodzielną 
umowę nazwaną (np. umowę sprzedaży, pożyczki, zlecenia).

Umowa faktoringu jako stosunkowo nowa instytucja prawna, mimo że spotyka się 
z coraz większym zainteresowaniem w literaturze. Zagadnienia odnoszące się do jej kwa-
lifikacji prawnej są ukazywane jednak przeważnie bardzo ogólnikowo16 lub też niejako 
przy okazji innych rozważań. Problem badawczy będzie koncentrował się w tym kon-
tekście na ustaleniu charakterystycznych elementów treści umowy faktoringu w świetle 
jej społeczno-gospodarczego celu i funkcji, aby na następnie na ich podstawie dokonać 
kwalifikacji prawnej.

1.3. CEL PRACY I ZNACZENIE PLANOWANYCH BADAŃ
Jako że zagadnienie kwalifikacji prawnej umowy faktoringu nie zostało w rodzimej literatu-
rze szczegółowo zaprezentowane, a nieliczne wypowiedzi doktryny czy orzecznictwa są na 
ogół niejednolite, ocenę pod kątem teoretyczno-prawnym umowy faktoringu – w prawie 
polskim – obrałem za podstawowy cel niniejszej pracy. Zadanie, jakie mi przyświecało, 
to przede wszystkim dokonanie dogmatycznej analizy konstrukcji prawnej umowy fak-
toringu w ujęciu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Analiza ta z uwagi 
na konieczny szerszy kontekst poznawczy musiała zostać wsparta argumentami prawno-
porównawczymi. Tak określony cel badawczy wyznaczył zarazem zakres całej rozprawy. 
Praca obejmuje w związku z tym rozważania dotyczące poszczególnych faz rozwojowych 
instytucji faktoringu (w tym jej zagadnień terminologicznych), jej międzynarodowych 

2007, s. 14; M. Chaszczyńska, Pojęcie, rodzaje i charakter prawny faktoringu, „Przegląd Prawa Handlowego” 
1998, nr 1, s. 29.

14 L. Stecki, Umowa faktoringu, Toruń 1994, s. 25; J. Grzywacz, Faktoring, Warszawa 2005, s. 38; 
J. Ignaczewski, Umowy nienazwane, Warszawa 2004, s. 105; R.W. Kaszubski, A. Kurowska, Faktoring, 
„Przegląd Podatkowy” 1997, nr 12, s. 33.

15 J. Jacyszyn, Faktoring – zasady ogólne, „Edukacja Prawnicza” 1997, nr 4, s. 14; L. Opioła, Charakter 
prawny faktoringu, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, nr 9, s. 34-40; K. Socha, Faktoring – nowa instytucja 
prawno-gospodarcza, „Glosa” 1997, nr 5, s. 7.

16 Wyjątek stanowią tutaj w zakresie przedstawienia kwalifikacji prawnej umowy faktoringu opra-
cowania: A. Kappes, W.J. Kocot, M. Romanowski [w:] W.J. Katner (red.), Prawo zobowiązań - umowy 
nienazwane, System Prawa Prywatnego, t. 9, Warszawa 2018, s. 297-367 oraz P. Katner, Przeniesienie 
wierzytelności..., op.cit., s. 84-109.



22 1. WPROWADZENIE

determinantów, by przez badania nad prawem obcym przedstawić konstrukcję prawną 
umowy faktoringu w ustawodawstwie polskim.

Dokonanie kwalifikacji prawnej umowy faktoringu ma doniosłe znaczenie zarówno 
teoretyczne, jak i praktyczne, ponieważ rozwiązuje problem ustalenia właściwego dla 
faktoringu reżimu prawnego. Odpowiedź na pytanie, czy umowę faktoringu należy uznać 
za całkowicie oryginalną konstrukcję prawną, czy też jest ona tylko szczególną postacią 
którejś z umów nazwanych (tutaj w mojej ocenie umowy sprzedaży), wpłynie niewątpliwie 
na tok rozumowania przy wskazywaniu i ocenie możliwych rozwiązań prawnych oraz 
przepisów znajdujących zastosowanie np. przy przenoszeniu wierzytelności w ramach 
transakcji faktoringowych17. Daleko idące wątpliwości w zakresie kwalifikacji cywilnopraw-
nej umowy faktoringu może godzić również w zasadę pewności prawa i bezpieczeństwa 
obrotu w sferze prawa podatkowego18.

Ustalenie charakteru prawnego umowy faktoringu nie stanowi jednak łatwego zadania, 
również przy użyciu wspomnianych metod prawnoporównawczych. Chociaż metody 
te mają swoją wyjątkową wartość, która wynika z praktycznego braku granic dla badań, 
to jednak istniejący pluralizm prawny, jako funkcjonalna właściwość formułującego się 
prawa globalnego, nie ułatwia nam prowadzenia tych badań. Problem ten dostrzega Ewa 
Łętowska, która stwierdza, że poruszanie się w środowisku „multicentryczności” wymaga 
od prawnika większego zaangażowania intelektualnego. „Multicentryczność” prawa au-
torka charakteryzuje jako pole, w którym różne ośrodki (centra decyzyjne, których rolą 
jest stanowienie prawa i wyznaczanie kierunków jego wykładni) mogą w wiążący sposób 
wypełniać swoim działaniem tę samą przestrzeń prawną19.

Ponadto podejmowana problematyka kwalifikacji umowy faktoringu ma też szerszy 
kontekst badawczy. Internacjonalizacja współczesnych stosunków gospodarczych sprawia, 
że prawnicy zajmujący się prawem prywatnym coraz częściej stykają się z instytucjami 
obcych systemów prawnych. Jest to konsekwencja idei konwergencji kultur prawnych 

17 Tak ibidem, s. 75.
18 M. Romanowski, Czy należy regulować umowy nienazwane?, „Studia Prawa Prywatnego” 2009, 

nr 2, s. 136. Autor ten wskazuje, że umowa faktoringu może być potencjalnym „kandydatem” do uzyskania 
statusu umów nazwanych w nowym k.c.

19 E. Łętowska, „Multicentryczność” systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] L. Ogiegło, 
W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, 
Kraków 2005, s. 1130. W czasach multicentryczności stanowienie (tworzenia) prawa prywatnego obow-
iązkiem interpretatora (sędziego) jest wykładnia zintegrowana (holistyczna), scalająca aksjologicznie oraz 
systemowo. Tak A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Warszawa 2015, s. 176. Zob. też E. Łętowska, 
Prawo w „płynnej nowoczesności”, „Państwo i Prawo” 2014, nr 3, s. 6-27; E. Łętowska, Multicentryczność 
współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, nr 5, s. 3-10; W. Cyrul, B. Brożek, 
Globalny system prawa, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2003, s. 93-109.
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rozumianej jako niwelowanie różnic kulturowych, zbliżanie prawa i koncentracja trendów 
unifikujących20. Można ją obserwować w perspektywie prawnej odnoszącej się zarówno 
do konkretnych systemów prawnych, jak i typów – w przypadku europejskiej integracji 
prawnej odnoszących się do kultury anglosaskiej i romańsko-germańskiej. 

Wraz z ewolucją wzorców kulturowych dokonuje się zmiana przekonań normatyw-
nych dotyczących działań prawnych związanych z obszarem tworzenia prawa. Powszechnie 
utarło się przekonanie, że znacznie młodsza i mniej rozwinięta, ale z kolei pragmatyczna 
tradycja common law czerpie więcej ze starszej i bardziej rozwiniętej tradycji prawa stano-
wionego niż odwrotnie21.

Obecnie jednak tempo ewolucji prawa przebiega zmiennie. Aktualnie dominującą 
tendencją jest przenikanie współczesnego systemu common law do prawa kontynental-
nego. Dostrzega się wręcz recypowanie tradycyjnych instytucji amerykańskiego systemu 
prawnego. Powodem takiej praktyki są m.in. obawy przy tworzeniu nowych i abstrak-
cyjnych regulacji. Przykładowo można wskazać na włączenie nowych typów stosunków 
prawnych, wykształconych w amerykańskiej praktyce gospodarczej, jak leasing, franchising, 
czy faktoring do kontynentalnego prawa kontraktowego. W tym aspekcie można mówić 
także o procesach amerykanizacji prawa kontynentalnego. Przy dokonywaniu kwalifikacji 
prawnej umowy faktoringu, podobnie jak i innych anglosaskich instytucji prawnych, 
należy moim zdaniem w szczególnych sposób uwzględnić także kontekst kulturowy ich 
wyodrębnienia oraz funkcję jaką pełnią22.

Problematyka określenia charakteru prawnego faktoringu wiąże się moim zdaniem 
z dwoma podstawowymi zagadnieniami, które stanowić mogą przedmiot rozważań skon-
centrowanych wokół tego tematu. W pierwszym rzędzie chodzi o analizę poszczególnych 
koncepcji zbliżających umowę faktoringu do szeregu innych umów (np. cesji wierzytel-
ności, sprzedaży, pożyczki, kredytu, zlecenia) oraz podjęcie próby zdefiniowania umowy 
faktoringu przy uwzględnieniu jego dwóch podstawowych form (faktoringu pełnego 
i niepełnego). Następnie wypracowana w taki sposób jurydyczna kwalifikacja umowy 
faktoringu może stanowi punkt wyjścia dla określenia właściwego reżimu prawnego 

20 W piśmiennictwie polskim zob. Siwik R., Umowa faktoringu jako przykład empirycznego kształtowa-
nia się stosunków obligacyjnych w dobie konwergencji systemów prawa, [w:] B. Kordasiewicz, P. Podrecki, 
R. Siwik, Praw umów wobec wyzwań cywilizacyjnych. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2020, s. 95-104, 
https://www.doi.org/ 10.5281/zenodo.5579280; R. Tokarczyk, Tworzenie prawa: pomiędzy kulturą pra-
wa stanowionego i kulturą common law, [w:] O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy 
dywergencja systemów prawnych?, Warszawa 2012, s. 5 i n. 

21 H. Duszka-Jakimko, Idea konwergencji kultur prawnych w perspektywie integracyjnej, „Przegląd 
Prawa i Administracji” 2011, nr 86, s. 33. 

22 W tym kontekście zob. P. Stec, O anglosaskim i kontynentalnym pojmowaniu powiernictwa, 
„Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2003, nr 1, s. 7-27.
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umowy faktoringu oraz posłużyć do dalszych rozważań nad zasadnością uregulowania 
umowy faktoringu w nowym lub zmodyfikowanym kodeksie cywilnym. 

Powszechnie przyjmuje się, że szczegółowa regulacja danego typu umowy pozwala na 
łatwiejsze stosowanie przepisów dostosowanych do danej postaci umowy, która występuje 
w praktyce. Z drugiej jednak strony zbyt sztywne podstawy normatywne danej umowy 
mogą zahamować powszechność jej stosowania (niejako ograniczać swobodę umów). 

1.4. HIPOTEZA BADAWCZA
Główna hipoteza badawcza sprowadza się do twierdzenia, że pod względem funkcjonal-
nym umowa faktoringu powinna być kwalifikowana w prawie polskim jako szczególna 
postać umowy sprzedaży wierzytelności z nietypowymi obowiązkami ubocznymi po 
stronie faktora. 

Wskazana hipoteza jest zarazem hipotezą kierunkową, która wyznacza pewien trend 
zależności, jakie mogą wystąpić w korelacji do przyjętego punktu odniesienia przy określa-
niu świadczeń charakteryzujących badany stosunek zobowiązaniowy faktoringu. Dlatego 
też do potwierdzenia hipotezy głównej prowadzić będzie weryfikacja dwóch hipotez 
pomocniczych:
1) wykonywanie przez faktora niejednokrotnie licznych czynności dodatkowych o cha-

rakterze usługowym wynika wyłącznie z istnienia należności pieniężnych będących 
przedmiotem umowy sprzedaży wierzytelności; w przypadku ich braku te dodatkowe 
czynności stałyby się bezprzedmiotowe;

2) ocena typowego układu interesów majątkowych stron umowy faktoringu uzasadnia 
twierdzenie, że przez jej zawarcie strony zamierzają osiągnąć społeczno-gospodarczy 
cel polegający na zakupie wierzytelności pieniężnej (samo odpłatne przeniesienie wie-
rzytelności pieniężnej stanowi główny element wyróżniający ten stosunek prawny).

1.5. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
Powyżej zarysowaną strukturę pracy wyznacza przyjęta metoda badawcza, zakładająca wyj-
ście od spojrzenia na prawo obce i przejście do zagadnień kwalifikacji umowy faktoringu na 
gruncie teorii i praktyki (orzecznictwa) polskiego prawa cywilnego. Stosowana w rozprawie 
analiza prawnoporównacza23 ma stanowić narzędzie do oceny rozwiązań pochodzących 

23 Na temat znaczenia metody prawnoporównawczej dla badań naukowych zob. S. Posner, Postępy 
prawa porównawczego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1911, nr 37, s. 557 i n.; M. Ancel, Znaczenie i meto-
dy prawa porównawczego. Wprowadzenie ogólne do badań prawnoporównawczych, Warszawa 1979, s. 15. 
Zob. też Z. Brodecki, Metodologia regulae iuris, [w:] Z. Brodecki, M. Konopacka, A. Brodecka-Chamera, 
Komparatystyka kultur prawnych, Warszawa 2010, s. 15-24. Zob. też w literaturze angielskiej: U. Mattei, 
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z różnych porządków prawnych, zaś punkt ciężkości został położony w głównej mierze na 
samą kwalifikację prawną umowy faktoringu w tych systemach prawnych. Podejmowane 
w zagranicznym piśmiennictwie i judykaturze problemy szczegółowe obrotu wierzytel-
nościami, choć nie bez znaczenia dla samej problematyki przeniesienia wierzytelności 
w ramach transakcji faktoringowych, zostały ujęte w niniejszej pracy, w stopniu li tylko 
koniecznym do określenia jurydycznej konstrukcji umowy faktoringu (sformułowania 
określonych wniosków oraz podparcia tezy o zakwalifikowaniu umowy faktoringu jako 
szczególnej postaci umowy sprzedaży wierzytelności). W niektórych aspektach, przy 
analizie prawnoporównawczej, został wzięty pod uwagę także historycznoprawny rozwój 
określonej koncepcji, co pozwala na znalezienie przyczyn takiej zmiany i jej skutków. Ten 
ostatni aspekt rozważań ma również niezwykle istotne znaczenie przy ocenie zasadności 
powodów współczesnych decyzji legislacyjnych (np. zasadności uregulowania umowy 
faktoringu w nowym lub zmodyfikowanym kodeksie cywilnym).
Przystępując do badań prawnoporównawczych, stawiam przed sobą dwa zasadnicze 
pytania:
1) jaki jest sposób regulacji faktoringu (umowy faktoringu) w systemach prawnych 

badanych państw, oraz
2) czy w ujęciach legislacyjnych analizowanych państw występują elementy na tyle wspól-

ne, aby – pomimo istnienia zrozumiałych różnic – można było mówić o jednolitej 
jurydycznej koncepcji umowy faktoringu. 
Swoje rozważania staram się utrzymać jak wskazałem w nurcie właściwej komparaty-

styki prawniczej, której granice zostały w literaturze polskiej zarysowane przed wieloma 
laty24. Roman Tokarczyk – autor fundamentalnej pracy poświęconej komparatystyce 
prawniczej – wskazuje, że poznawanie i rozumienie sensu różnic, podobieństw i toż-
samości rozmaitych porównywanych ze sobą praw uznawane jest niemal zgodnie za 
jedną z głównych funkcji komparatystyki prawniczej. Owo poznanie i rozumienie różnic 
służy bowiem bez wątpienia znajdowaniu najlepszych rozwiązań prawnych podobnych 
problemów społecznych występujących w różnych krajach25. Warto jednak wskazać za 
R. Tokarczykiem, że obecne badania prawnoporównawcze nie powinny koncentrować 
się na znalezieniu jednej uniwersalnej prawdy o prawie, ale przyświecać poznaniu różno-

Compartive Law and Critical Legal Studies, [w:] M. Reimann, R. Zimmermann, The Oxford Handbook 
of Comparative Law, Oxford 2019, s. 828 i n.; R. David, J.E.C. Brierley, Major Legal Systems in the World 
Today. An Introduction to the Comparative Study of Law, London 1985; w literaturze amerykańskiej: 
J.H. Merryman, Comparative Law, Indianapolis 1978; w literaturze niemieckiej: A.F. Schnitzer, Vergle-
ichende Rechtslehre, Basel 1961; w literaturze francuskiej: L.J. Constantinesco, Traité de droit comparé: La 
méthode comparative, Paris 1974.

24 Zob. S. Rozmaryn, Z teorii badań i prac prawnoporównawczych, „Państwo i Prawo” 1966, nr 3, s. 398.
25 R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008, s. 199. 
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rodnych rozwiązań podobnych problemów, regulowanych prawem, i wybór najbardziej 
odpowiedniego dla danych warunków26. 

W tym miejscu należy również odnieść się do roli metody dogmatycznoprawnej 
w procesie ustalania jurydycznego charakteru umowy faktoringu, w szczególności także 
w ujęciu przyjętym w rozprawie, to jest z punktu widzenia możliwego uregulowania 
umowy faktoringu w polskim prawie. Dla osiągnięcia celów niniejszej pracy wybór me-
tody dogmatycznoprawnej był uzasadniony koniecznością ustalenia określonych modeli 
danych regulacji umowy faktoringu czy rozwiązań prawnych sprzyjających rozwojowi 
instytucji faktoringu (odnoszących się do obrotu wierzytelnościami). Ze względu zatem na 
przedmiot analizy, jakim są w pierwszej kolejności normy prawne, największą doniosłość 
dla niniejszej rozprawy ma analiza dogmatycznoprawna bazująca na metodzie egzegezy 
tekstu prawnego, zastosowanej zgodnie ze wskazaniami koncepcji derywacyjnej wykładni 
prawa w ujęciu Macieja Zielińskiego27. 

Przyjęcie, że rozprawa ma stanowić studium prawnoporównawcze implikuje decyzję 
w zakresie wyboru systemów prawnych stanowiących podstawę prowadzonych rozwa-
żań. Główne zainteresowanie skierowane zostało w pierwszej kolejności na te krajowe 
porządki prawne, w których faktoring odgrywa największą rolę pod względem obrotów 
(w myśl twierdzenia, że „przyjazne” otoczenie prawne sprzyja rozwojowi gospodarki, 
w tym branży faktoringowej). Z tego też powodu pierwszym źródłem doboru systemów 
prawnych był wspomniany powyżej Raport Europejskiego Forum Branży Faktoringowej 
i Finansowania Należności Handlowych i objęcie analizą prawnoporównawczą porządków 
prawnych Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii, w których to krajach 
branża faktoringowa rozwija się najlepiej. Dokonany wybór pokrywa się również w peł-
ni z moim zamierzeniem, aby za przykład w analizie objętej niniejszą rozprawą służyły 
przede wszystkim ustawodawstwa stanowiące podstawę nowoczesnej cywilistyki. Nadto, 
uwzględniając zapowiadane przyszłe zmiany kodeksu cywilnego i częste odwoływanie się 
przez poszczególnych autorów w ich badaniach naukowych do obcych wzorców (w szcze-
gólności germańskich) przedmiotem badań objąłem oprócz prawa niemieckiego, także 
prawo austriackie i szwajcarskie. Ponadto szeroka prezentacja obcych systemów prawnych 
w niniejszej pracy ma też i inne uzasadnienie. Obecnie wzrasta rola tzw. faktoringu mię-
dzynarodowego. Tym samym prezentacja zagranicznego ustawodawstwa może być więc 
przydatna także dla praktyki stosowania prawa i ułatwienia międzynarodowego obrotu 
prawnego.

26 Ibidem, s. 200.
27 Zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2000, s. 211 i n.; 

M. Zieliński, Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zintegrowana, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny 
i Socjologiczny” 2006, nr 3, s. 93-101.



271.5. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE

Trudno prowadzić badania prawnoporównawcze nad umową faktoringu bez analizy 
prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konieczność szerszego odwołania się do prawa 
amerykańskiego w niniejszej rozprawie jest zdeterminowana kilkoma względami. Po 
pierwsze to właśnie w USA na przełom XIX i XX w. datuje się powstanie współczesnego 
faktoringu. Pomimo tych uwarunkowań historycznych rola amerykańskiego faktoringu 
w skali globalnej (biorąc pod uwagę wielkość obrotów) począwszy od lat 80. XX w. syste-
matycznie maleje. Aktualnie to kraje Europy Zachodniej zdecydowanie dominują na rynku 
transakcji faktoringowych. Te ekonomiczne tendencje rozwoju instytucji faktoringu nie 
mogą pozostać niezauważone w niniejszej rozprawie. W tym też celu w niniejszej pracy 
zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, na ile przyjęte w analizowanych porządkach 
prawnych regulacje prawne wpływają na rozwój branży faktoringowej. 

Bliższe spojrzenie w niniejszej rozprawie na amerykańskie rozwiązania prawne, na któ-
rych opiera się faktoring, jest zasadne również ze względu na pojawiające się wśród branży 
faktoringowej postulaty harmonizacji otoczenia prawnego faktoringu w skali europejskiej 
(a być może również światowej). W tym kontekście, jako wzorcowe (stanowiące podstawę 
normatywną), przywoływane są często właśnie regulacje Uniform Commercial Code28. 
Postulaty harmonizacji otoczenia prawnego faktoringu uzasadnia konieczność analizy 
umowy faktoringu przy jednoczesnym uwzględnieniu systemów prawnych common law 
i civil law. Objęcie analizą obu tych systemów prawnych jest niezbędne, ponieważ w kra-
jach Unii Europejskiej oba są w pełni reprezentowane a ewentualne przyszłe wspólne 
regulacje instytucji faktoringu powinny uwzględniać obie tradycje, aby w obu mogły 
zostać zaadoptowane.

Podkreślenia wymaga, że ewentualna debata, która zostanie niebawem prawdopodob-
nie podjęta ramach procesu harmonizacji regulacji prawnych faktoringu, będzie toczyła 
się między państwami, w których istnieją zbliżone, ale jednak odmienne tradycje prawne. 
Podejmując temat harmonizacji otoczenia prawnego faktoringu w skali globalnej kluczowe 
jest odwołanie się do norm prawa jednolitego zawartych w konwencjach międzynarodo-
wych odnoszących się do obrotu wierzytelnościami. W związku z powyższym konieczne 
jest objęcie rozważaniami dwóch aktów prawnych, które powstały i zostały przyjęte 
w ramach międzynarodowego dyskursu, czyli konwencję UNIDROIT o faktoringu 
międzynarodowym, przyjętą 28 maja 1988 r. na konferencji dyplomatycznej w Ottawie, 
oraz konwencję Narodów Zjednoczonych o przelewie wierzytelności w handlu międzyna-
rodowym z dnia 12 grudnia 2001 r. W szczególności znaczenie konwencji ottawskiej dla 

28 Tak np. E. Timmermans, Branża faktoringowa w 2011 r. Obserwacje – rekomendacje, „Faktoring. 
Almanach Polskiego Związku Faktorów” 2012, s. 17. E. Timmermans jest sekretarzem generalnym 
International Factors Group. Swoje postulaty przedstawił również podczas III Międzynarodowego Kongresu 
Faktoringu, który odbył 13 września 2012 r. w Warszawie.
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tematu niniejszej pracy jest nie do przecenienia. Z punktu widzenia rozprawy konwencja 
ottawska jest istotna właśnie ze względu na rozwiązania prawne w niej zawarte, które 
zostały ustalone w ramach dyskusji między przedstawicielami wielu różnych porządków 
(tradycji) prawnych. W związku z powyższym w pracy poświęcono odrębny rozdział 
(rozdział 6), w którym przedstawiono najważniejsze postanowienia konwencji ottawskiej 
(także w kontekście prawnoporównawczym), które mogą stać się pomocne w określeniu 
kwalifikacji prawnej umowy faktoringu oraz stać się przyczynkiem do dyskusji nad za-
sadnością stypizowania umowy faktoringu w przyszłym lub zmodyfikowanym kodeksie 
cywilnym. Niejednokrotnie zdarza się, że w stosunkach międzynarodowych, konwen-
cje międzynarodowe stają się wzorem dla reformy krajowych systemów i europejskiego 
porządku prawnego. Tym samym konwencja ottawska może stanowić istotny element 
w dyskusji nad harmonizacją regulacji prawnej faktoringu29.

Przedstawiony powyżej, bogaty zbiór źródeł stanowiący podłoże badawcze w niniejszej 
rozprawie pozostaje jeszcze uzupełniony najnowszymi projektami tworzonymi w ramach 
dyskursu prawotwórczego w ramach harmonizacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej. 
Przy konstruowaniu optymalnych regulacji prawnych na potrzeby obrotu wierzytelnościa-
mi (w tym w faktoringu) wzięto pod uwagę również postanowienia międzynarodowych 
projektów unifikacji prawa prywatnego odnoszącym się do przelewu wierzytelności, tj. 
zasady Międzynarodowych Umów Handlowych UNIDROIT z 2004 r.30, a także stworzo-
ny przez Grupę Studyjną Europejskiego Kodeksu Cywilnego (Study Group on a European 
Civil Code) oraz European Research Group on Existing EC Private Law (tzw. Acquis 
Group) Projekt Wspólnego Systemu Odniesienia (Draft of Common Frame of Reference)31.

29 Podjęcie przez Europejskie Forum Branży Faktoringowej i Finansowania Należności Handlowych 
dyskusji nad harmonizacją regulacji faktoringu w Unii Europejskiej jest moim zdaniem potwierdzeniem 
tezy, że żyjemy obecnie w epoce postpozytywizmu prawniczego. Porzucamy wąskie, ale jednocześnie 
bezpieczne kodyfikacje krajowe, czy też common law na rzecz tworzenia nowego, wspólnego prawa. Pojawiają 
się sugestie, że te procesy prowadzą do nowego ius commune, które będzie musiało zostać zbudowane 
wokół wspólnych wartości i ogólnie przyjętych metod prawniczych, wspólnych zasad i przewodnich 
paremii. Tak zbudowane prawo będzie rezultatem dialektycznego, wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
prawem lokalnym i obecnie wyłaniającym się prawem globalnym. Tak R. Zimmermann, Prawo rzymskie 
a harmonizacja prawa prywatnego w Europie, „Nowa Europa, Przegląd Natoliński” 2008, nr 7, s. 205-206. 
Na temat europejskich dążeń do wspólnego prawa prywatnego zob. A. Bierć, Zarys…, op.cit., s. 100 i n.

30 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, https://www.unidroit.org/english/
principles/contracts/principles2016/principles2016-e.pdf [dostęp: 20.12.2021].

31 Dokument ten został opublikowany w: C. von Bar, E. Clive, H. Schulte-Nölke, Principles, Definitions 
and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), München 2008. 
DCFR jest projektem akademickim, który stanowi kontynuację prac tzw. komisji Lando, przekształconej 
następnie w 1998 r. w Study Group of European Civil Code pracujące nad PECL (założenia PECL zostały 
w dużej mierze inkorporowane do DCFR) oraz Acquis Group.
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Ponadto podejmowane w pracy zagadnienia prowadzące do ustalenia modelu zo-
bowiązaniowego faktoringu poprzedziły analizy i badania wzorcowych regulaminów 
stosowanych przez branżę faktoringową. Pozwoliło to na zaprezentowanie w pracy 
przeglądu charakterystycznych, najczęściej występujących w praktyce elementów treści 
regulaminów i umów faktoringowych, które zostały wzięte pod uwagę przy kwalifika-
cji cywilnoprawnej umowy faktoringu. Dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu 
brakowało spojrzenia na praktykę kontraktową faktoringu pod kątem chociażby sto-
sownych przez faktorów instytucji prawnych, czy szerzej sposobów ich sformułowania, 
a przywoływane w tych opracowaniach elementy charakterystyczne tego stosunku zobo-
wiązaniowego – jak wskazują wnioski z dokonanej analizy – nie do końca odpowiadają 
dzisiejszej praktyce faktoringowej.

1.6. UKŁAD PRACY
Monografia składa się z sześciu rozdziałów, w tym wprowadzenia i zakończenia. W drugim 
rozdziale omawiam zagadnienia ogólne i terminologiczne faktoringu, w ramach których 
przedstawiam rozwój historyczny faktoringu oraz jego funkcje. W tej części pracy następuje 
też prezentacja ewolucji faktoringu oraz przedstawienie zasadniczej konstrukcji umów 
faktoringowych, jakie wykształciły się dotychczas w praktyce. Przedstawione wyniki 
analizy spotykanych w praktyce regulaminów i umów faktoringu prowadzą także do skon-
struowania na potrzeby dalszych badań modelu stosunku zobowiązaniowego faktoringu.

Następnie, po dokonaniu ustaleń podstawowych, przechodzę do analizy porów-
nawczej obcych systemów prawnych (rozdział 3), przedstawiając w zwarty sposób różne 
modele normatywne odnoszące się do prawnego statusu umowy faktoringu spotykane na 
tle rozmaitych systemów prawnych, wskazując pośrednio na problemy, jakie na gruncie 
tej instytucji mogą powstać. Wnioski płynące z badań prawnoporównawczych zostały 
wykorzystane do interpretacji prawa polskiego, stanowiącej kolejną część mojej pracy 
(rozdział 4).

Dogmatycznoprawna analiza polskiego prawa i ustalenie w jej wyniku jurydycznego 
charakteru umowy faktoringu, pozwala na zestawienie dotychczasowych wyników badań 
z ustaleniami płynących z analizy międzynarodowych konwencji dotyczących przelewu 
wierzytelności. Rozdział 5 to analiza najważniejszych dla umowy faktoringu postanowień 
konwencji ottawskiej w porównaniu z wybranymi obcymi systemami prawnymi oraz 
prawem polskim. 



Całość rozprawy zamykają uwagi syntetyczne, nawiązujące do postawionych w pracy 
tez. Tak ukształtowany układ rozprawy jest spowodowany zakreślonym już pytaniem 
o kwalifikację prawną umowy faktoringu. Kwestia ta jest niezmiernie dyskusyjna w polskiej 
i światowej literaturze przedmiotu, gdzie – jak się wydaje – nie została jeszcze jednoznacznie 
i przekonywająco rozstrzygnięta.




