


Świadczenie pieniężne 

 pojęcie 

 przeniesienie z majątku dłużnika do majątku wierzyciela oznaczonej 

wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych (suma pieniężna) 

 Pieniądz (znak miary odniesiony do swoistych obiektów, jakimi są dobra i usługi w obrocie 

gospodarczym);  

 Jednostka pieniężna – normatywna jednostka miary wartości  (jednostka miary, na której 

opiera się państwowy lub ponadpaństwowy system monetarny nazywa się walutą);  

 Znak pieniężny – szczególnego rodzaju rzecz ruchoma wyrażająca jednostki pieniężne 

 

 spełnienie świadczenia pieniężnego  

 jest czynnością prawną 

 może nastąpić w postaci gotówkowej (przeniesienie własności wydanie znaków pieniężnych) 

lub bezgotówkowej (tzw. pieniądzem gotówkowym lub elektronicznym – wówczas zapłata 

następuje z chwilą uznania rachunku wierzyciela na kwotę będącą przedmiotem świadczenia) 

 co do zasady w kwocie nominalnej! 

 Szczególne reguły spełnienia świadczenia pieniężnego w wyrażonego w walucie obcej 

 nie wymaga konkretyzacji 

 

 

 



Zasada nominalizmu 

 podstawa prawna – art. 3581 par. 1 KC 

 Istota 

 Funkcje 

 Zakres zastosowania: 

 Zobowiązania pieniężne sensu stricto 

 Zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie polskiej lub obcej 

 

 Waloryzacja, jako wyjątek od zasady nominalizmu 

 Podstawa prawna –m art. 3581 par. 2 i 3 KC  

 Istota 

 Funkcje  

 Tryby waloryzacji 

 Umowna 

 Sądowa  

 Wyłączenie dopuszczalności waloryzacji  

 świadczenia spełnione 

 Stosunki profesjonalne – 3581 par. 4 

 

 

 



Spełnienie świadczenia wyrażonego w walucie obcej 

 swoboda wyboru waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie 

 

 zobowiązanie wyrażone w walucie obcej jest nadal zobowiązaniem pieniężnym 

 

 szczególnym regułom podlega wykonanie zobowiązania wyrażonego w walucie obcej – art. 

358 KC 

 Szczególna kompetencja dla dłużnika do wyboru waluty (upoważnienie przemienne) 

 Klauzula efektywnej zapłaty musi znaleźć konkretne umocowanie  

 Sposób określenia wartości waluty obcej spłacanej w walucie polskiej – art. 358 par. 2 i 3 KC 

 



Odsetki pieniężne 

 pojęcie odsetek i ich rodzaje 

  określona kwota pieniężna ustalona według przyjętej stopy oprocentowania i okresu czasu 

 rodzaje: kapitałowe (funkcja?); za opóźnienie (funkcja)- art. 481 kc, odsetki za opóźnienie w 

transakcjach handlowych  

 charakter prawny odsetek 

 świadczenie dodatkowe 

 świadczenie o charakterze akcesoryjnym  

 źródła obowiązku płatności odsetek 

 Ustawa 

 Umowa 

 Orzeczenie sądowe 

 Wysokość odsetek – art. 359 kc, 481 par. 2, art. 4 pkt. 3 ustawy o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych 

 

 Terminy płatności – 360 kc , 481 kc 

 Zakaz kapitalizacji odsetek (tzw. zakaz anatocyzmu) – 482 kc 



 

Zobowiązanie – a stosunki prawne o charakterze 

bezwzględnym 

Stosunek zobowiązaniowy Stosunek prawnorzeczowy 

 skuteczność inter partes  

 

 jedynie oznaczony dłużnik jest 

zobowiązany do spełnienia świadczenia 

 

 naruszenie prawa wierzyciela skutkuje 

podniesieniem roszczenia względem 

znanego już dłużnika 

 

 podmiot uprawniony (wierzyciel) 

realizuje swoje prawo za pośrednictwem 

świadczenia spełnianego przez podmiot 

zobowiązany (dłużnika) 

 

 skuteczność erga omnes 
 
 uprawnieniu podmiotu prawa odpowiada 

obowiązek nieoznaczonego kręgu osób 
do jego nienaruszania 

 
 naruszenie (zagrożenie) prawa prowadzi 

do konkretyzacji osoby, w stosunku do 
której jest kierowane roszczenie 
ochronne 

 
 prawo wykonywane przez uprawnionego 

bezpośrednio, bez konieczności 
świadczenia ze strony innych osób 

 



Rozszerzona skuteczność zobowiązania 

 istota 
 odstępstwo od względnego charakteru stosunku zobowiązaniowego 

 zobowiązanie staje się skuteczne także wobec osób nie będących jego stronami 

 

 ma charakter wyjątku – a zatem występuje tylko w wypadkach przewidzianych przez 
ustawodawcę 

 

 postaci 
 niektóre uprawnienia uzyskują ochronę skuteczną erga omnes 

 roszczenie wierzyciela staje się skuteczne także wobec innych oznaczonych osób 

  

 przyczyny 
 brak możliwości żądania wykonania zobowiązania przez dotychczasowego dłużnika i 

związane z tym zapewnienie wierzycielowi zaspokojenia jego wierzytelności IN 
NATURA 

 

 ochrona interesu wierzyciela do realnego wykonania jego uprawnienia 

 

 

 



Przypadki rozszerzonej skuteczności zobowiązania 

 bezskuteczność  względna  czynności prawnej 
 art. 59 kc, art. 527 i nast. kc 
 

 stosunki dwustronnie zindywidualizowane, powstające w ramach 
stosunków prawnorzeczowych 
 

 zobowiązania realne 
 

 uprawnienia wynikające z zastrzeżenia niezbywalności wierzytelności 
 art. 514 kc – pactum de non cedendo 
 

 ochrona petytoryjna niektórych uprawnień wchodzących w skład 
stosunków zobowiązaniowych 
 np. art. 690 kc, art. 910 par. 1 kc w zw. z art. 251 kc 



Stosunki dwustronnie zindywidualizowane,  

powstające w ramach stosunków prawno-rzeczowych 

 Np. 

- między współwłaścicielami rzeczy (np. art. 200, 203, 205 KC) 

 

- między właścicielem a użytkownikiem (np. art. 258-260, 262 

KC), 

 

- między właścicielem nieruchomości władnącej a właścicielem 

nieruchomości obciążonej  przy służebnościach(art. 289 KC) 

 



Zobowiązania realne 

 POJĘCIE:  

     stosunek zobowiązaniowy, w którym strona zobowiązana  

(bądź uprawniona) jest ustalana ze względu na określony 

stosunek prawnorzeczowy 

 CECHY: 

 - uprawnienia skuteczne inter partes  

 - szczególny sposób oznaczenia strony zobowiązanej 

 PRZYKŁADY: 

 - art. 16 i 17 KWU 

 - zob. także art. 625, 678, 910 par. 2 kc   


