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UDZIELANIE I POTWIERDZANIE 

GWARANCJI BANKOWYCH 



Art. 80 pr. bank. 

 Banki mogą na zlecenie udzielać                          
i potwierdzać gwarancje bankowe, 
poręczenia, a także otwierać                                
i potwierdzać akredytywy. 
 

 zlecenie – może pochodzić od innego 
podmiotu niż bank, który może, ale nie 
musi być klientem banku 



Art. 81 pr. bank. 

 1. Gwarancją bankową jest jednostronne 
zobowiązanie banku-gwaranta, że po 
spełnieniu przez podmiot uprawniony 
(beneficjenta gwarancji) określonych warunków 
zapłaty, które mogą być stwierdzone 
określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, 
jakie beneficjent załączy do sporządzonego we 
wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten 
wykona świadczenie pieniężne na rzecz 
beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za 
pośrednictwem innego banku. 

 2. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji 
bankowej następuje na piśmie pod rygorem 
nieważności. 



GWARANCJA BANKOWA 

 zabezpieczenie osobiste – zabezpieczenia osobiste 
oparte są na konstrukcji, w której obok dłużnika 
głównego (kredytobiorcy) zobowiązaną do zapłaty 
długu jest inna osoba (dłużnik dodatkowy);                

 FUNKCJA ZABEZPIECZAJĄCA – gwarancja 
zabezpiecza interesy finansowe beneficjenta (pełni 
funkcję gwarancyjną); 

 jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta. 
Zobowiązanie banku jest zobowiązaniem 
pieniężnym. W takim zobowiązaniu powinna być 
określona kwota świadczenia pieniężnego z tytułu 
gwarancji. 

 TRÓJSTRONNY STOSUNEK PRAWNY 



TRÓJSTRONNY STOSUNEK PRAWNY 
 W gwarancji bankowej należy wyróżnić następujące 
stosunki prawne: 

 1. stosunek prawny łączący zleceniodawcę 
gwarancji z bankiem, który jej udziela 
(stosunek pokrycia); 

 2. stosunek łączący bank gwarantujący                               
z beneficjentem gwarancji (stosunek zapłaty, 
stosunek gwarancji);  

 3. stosunek prawny łączący zleceniodawcę 
gwarancji z beneficjentem (stosunek waluty). 

 



GWARANCJA BANKOWA  
FUNKCJA ZABEZPIECZAJĄCA 

 FUNKCJA ZABEZPIECZAJĄCA – gwarancja 
zabezpiecza interesy finansowe beneficjenta 
(pełni funkcję gwarancyjną); 

 bank (gwarant) zobowiązuje się względem 
beneficjenta do uiszczenia określonej kwoty 
pieniężnej w razie, gdy zlecający nie wykonał 
swojego zobowiązania; 

 bank przejmuje na siebie ryzyko zaistnienia 
lub niezaistnienia pewnego zdarzenia 

 



 



GWARANCJA BANKOWA – 
nieakcesoryjny charakter 

 „akcesoryjność” – uzależnienie powstania i istnienia 
pewnego stosunku prawnego od innego stosunku 
prawnego 

 gwarancja bankowa ma charakter nieakcesoryjny – 
gwarancja bankowa nie musi zabezpieczać 
wykonania zobowiązania zleceniodawcy 
wynikającego ze stosunku prawnego łączącego go 
z beneficjentem gwarancji  

Art. 87 ust. 2 pr. bank. 
  Bieg przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji                                  

i akredytyw rozpoczyna się od daty przedłożenia 
skutecznego żądania zapłaty i w tym okresie roszczenie 
jest wymagalne, choćby zobowiązanie, z którym 
gwarancja bądź akredytywa była związana, już wygasło. 



POTWIERDZANIE GWARANACJI 
BANKOWEJ (regwarancja) 

Art. 83 pr. bank. 

 1. Bank może potwierdzić zobowiązanie innego 
banku wynikające z gwarancji bankowej;                              
w przypadku tym roszczenia z gwarancji można 
kierować do banku, który jej udzielił, lub do 
banku, który ją potwierdził, albo do obu tych 
banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia 
roszczeń wierzyciela. 

 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio przy 
potwierdzaniu przez bank zobowiązań 
wynikających z poręczenia udzielonego przez inny 
bank. 



 bank może potwierdzić zobowiązanie innego 
banku wynikające z gwarancji bankowej. Wówczas 
oba banki, ten który udzielił gwarancji i ten, który 
potwierdził gwarancję, są zobowiązane in solidum; 

 



Art. 52 ustawy – Prawo celne 
 1. Gwarantem, o którym mowa w art. 195 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, jest 
osoba wpisana do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji 
składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, 
zwanego dalej "wykazem". 
2. Do wykazu wpisuje się osobę, która: 
1)   ma siedzibę we Wspólnocie; 
2)   prowadzi na terytorium kraju działalność: 
 a)  bankową albo 
 b)  ubezpieczeniową; 
3)   posiada uprawnienie do udzielania gwarancji; 
4)   daje rękojmię prawidłowego wywiązywania się z zobowiązań wobec organów 
celnych. 
3. Wykaz prowadzi i dokonuje w nim odpowiednich wpisów minister właściwy do 
spraw finansów publicznych. 
4. Wpis do wykazu gwarantów następuje na pisemny wniosek zainteresowanej osoby, 
złożony do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po uzyskaniu od 
Komisji Nadzoru Finansowego informacji: 
1)   potwierdzającej spełnianie przez tę osobę: 
 a)  warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 
 b)  wymogów kapitałowych określonych przepisami prawa; 
2)   o toczących się przed Komisją Nadzoru Finansowego postępowaniach wobec tej 
osoby. 



OTWIERANIE I POTWIERDZANIE 

AKREDYTYW 



AKREDYTYWA 
 akredytywa pełni funkcję płatniczą – umożliwia 

rozliczanie pomiędzy kontrahentami  

 akredytywa – zobowiązanie zaciągnięte przez 
bank otwierający akredytywę (akredytanta) na 
zlecenie innej osoby (zleceniodawcy akredytywy – 
akredytującego), w którym zobowiązuje się on do 
spełnienia pewnego świadczenia na rzecz osoby 
trzeciej (beneficjenta akredytywy, 
akredytowanego) na warunkach ustalonych przez 
zleceniodawcę. 

(W. Srokosz, [w:] Prawo bankowe, red. E. Fojcik-Mastalska, Wrocław 2010, s. 240-241). 



AKREDYTYWA 
DOKUMENTOWA                        

(art. 85 ust. 1-3 pr. bank.), 

ZABEZPIECZAJĄCA - 
STAND-BY (art. 85 ust. 4 pr. 

bank.), 

PIENIĘŻNA (art. 86 pr. bank.). 



AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 
Art. 85 pr. bank.  

 1. Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym 
imieniu (bank otwierający akredytywę), może 
zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej 
(beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi 
akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu 
przez beneficjenta wszystkich warunków określonych 
w akredytywie (akredytywa dokumentowa). 

 2. Akredytywa dokumentowa musi w szczególności zawierać: 
nazwę i adres zleceniodawcy i beneficjenta, kwotę i walutę 
akredytywy, termin ważności akredytywy oraz opis dokumentów, 
po których przedstawieniu beneficjent jest uprawniony do żądania 
wypłaty w ramach akredytywy. 

 3. Zobowiązanie banku otwierającego staje się wymagalne z 
chwilą przedstawienia przez beneficjenta dokumentów zgodnie z 
warunkami akredytywy. 



 akredytywa dokumentowa – pełni funkcję 
zapłaty - bank, działając na zlecenie klienta, ale 
we własnym imieniu (bank otwierający 
akredytywę), może zobowiązać się pisemnie 
wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona 
zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej 
kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez 
beneficjenta wszystkich warunków określonych 
w akredytywie; 

 



W akredytywie dokumentowej należy wyróżnić 
następujące stosunki prawne: 

 1. stosunek łączący zleceniodawcę akredytywy                        
i bank otwierający akredytywę, z reguły 
wynikający z umowy zlecenia (stosunek 
pokrycia); 

 2. stosunek łączący bank otwierający 
akredytywę z beneficjentem akredytywy 
(stosunek zapłaty, stosunek podstawowy);  

 3. stosunek prawny łączący zleceniodawcę 
akredytywy z beneficjentem akredytywy, 
najczęściej wynika on z umowy sprzedaży 
(stosunek waluty). 

 

 



AKREDYTYWA DOKUMENTOWA                
W OBROCIE ZAGRANICZNYM 

 „Akredytywa dokumentowa (importowa) jest to 
transakcja zabezpieczająca płatność za towar                           
w operacjach handlu zagranicznego. Przedmiotem 
akredytywy są dokumenty handlowe potwierdzające 
dostawę towarów lub dokumenty finansowe                            
(w postaci np. czeków lub weksli). Korzystanie                              
z akredytywy dokumentowej polecane jest szczególnie 
w sytuacji, gdy zostają nawiązane kontakty handlowe       
z nowymi partnerami handlowymi, którzy nie znają się 
zbyt dobrze lub nie mają do siebie zaufania oraz gdy 
istnieją obawy, że którakolwiek ze stron nie wywiąże 
się ze swoich zobowiązań. Akredytywa w większym 
stopniu zabezpiecza interesy stron (ogranicza ryzyko) 
niż inkaso, które jest transakcja prostszą”. 

 http://www.pekao.com.pl/mis/produkty_transakcyjne_i_zabezpieczajace
/zagraniczne_transakcje_handlowe/akredytywa_dokumentowa 

 

http://www.pekao.com.pl/mis/produkty_transakcyjne_i_zabezpieczajace/zagraniczne_transakcje_handlowe/akredytywa_dokumentowa
http://www.pekao.com.pl/mis/produkty_transakcyjne_i_zabezpieczajace/zagraniczne_transakcje_handlowe/akredytywa_dokumentowa
http://www.pekao.com.pl/mis/produkty_transakcyjne_i_zabezpieczajace/zagraniczne_transakcje_handlowe/akredytywa_dokumentowa


 Zleceniodawcą akredytywy jest importer, który składa do 
Banku zlecenie otwarcia akredytywy. Bank otwierając 
akredytywę na zlecenie importera podejmuje wobec 
eksportera zobowiązanie, że po spełnieniu przez niego 
określonych w akredytywie warunków dokona zapłaty na jego 
rzecz. Bank eksportera po otrzymaniu od Banku importera 
akredytywy, prezentuje ją eksporterowi, potwierdza i negocjuje 
płatność. Eksporter natomiast, po otwarciu na jego rzecz 
akredytywy uzyskuje pewność otrzymania zapłaty po 
przedstawieniu dokumentów eksportowych zgodnych                              
z warunkami akredytywy.  

 Otwarcie akredytywy następuje w oparciu o konkretną umowę 
sprzedaży (fakturę), jednak jest zobowiązaniem niezależnym 
od tej umowy. 

 Strony akredytywy: importer (zleceniodawca), bank Importera 
(otwierający), bank eksportera (pośredniczący), eksporter 
(beneficjent akredytywy) 





AKREDYTYWA ZABEZPIECZAJĄCA 
- STAND-BY  

Art. 85 ust. 4 pr. bank. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do akredytyw 
zabezpieczających. 
 akredytywa zabezpieczająca pełni funkcję zbliżoną 

do gwarancji bankowej; 
 bank otwierający akredytywę zabezpieczającą jest 

zobowiązany do zapłaty na rzecz beneficjenta tylko 
w razie wystąpienia określonego zdarzenia; 

 akredytywa standby to zobowiązanie banku 
otwierającego do zapłaty kwoty akredytywy na 
pierwsze żądanie beneficjenta jeżeli zleceniodawca 
akredytywy nie wywiąże się ze swych zobowiązań tzn. 
nie zapłaci w uzgodnionym terminie za dostarczony 
towar lub usługę.  



www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-
akredytywa-standby-roznic.html 

  „Akredytywa dokumentowa i standby nie są ze sobą 
tożsame. Podstawowa różnica dotyczy roli i zaangażowania 
banków w procesach ich realizacji. 

 Otrzymaliśmy korzystną ofertę z zagranicy. Jednak sprzedający zaznaczył w niej, 
że warunkiem realizacji transakcji jest otwarcie przez nas instrumentu Letter of 
Credit lub Standby Letter of Credit. Chodzi tu o akredytywy, jaka jest jednak 
różnica między nimi? – pyta czytelnik. Rzeczywiście pojęcie Letter of Credit (L/C, 
LOC) oznacza akredytywę dokumentową, a Standby L/C akredytywę standby. 
Chociaż mają zbliżone nazwy, to w praktyce ich funkcjonowanie jest inne. Należy 
zacząć od tego, że akredytywa jest zawsze otwierana przez bank (instytucję 
finansową) na zlecenie i zgodnie z instrukcją wnioskodawcy (zwykle importera). 
Ta pierwsza służy realizacji tzw. uwarunkowanych form 
płatności, druga ma przede wszystkim rolę gwarancyjną 
(zabezpieczającą). Różnicę między akredytywą dokumentową a standby 
najprościej wytłumaczyć na podstawie zaangażowania banku otwierającego.                    
W przypadku akredytywy dokumentowej bank otwierający bierze aktywny udział 
w rozliczaniu transakcji. Wygląda to tak, że eksporter po otrzymaniu informacji                    
o otwarciu akredytywy przystępuje do realizacji transakcji. Pakuje towar, wysyła 
go do importera (nadaje go np. na statek), dokonuje ubezpieczenia i cały czas 
gromadzi dokumenty wymienione w treści akredytywy. Istotą uzyskania przez 
niego zapłaty jest bowiem skompletowanie dokumentów wymaganych przez 
bank, który otworzył akredytywę, a tym samym zaciągnął swoje własne 
zobowiązanie.  

http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html
http://www.rp.pl/artykul/647428-Akredytywa-dokumentowa-a-akredytywa-standby-roznic.html


 Treść tego zobowiązania polega właśnie na tym, że bank zapłaci eksporterowi za prawidłowy 
komplet dokumentów (np. za fakturę handlową, konosament, polisę ubezpieczeniową itp.). 
Kupujący nie ma na tym etapie nic do powiedzenia. W momencie przekazania dokumentów 
bank wypłaca eksporterowi wynagrodzenie, a następnie sam rozlicza się z importerem, na 
którego zlecenie otworzył akredytywę, i przekazuje mu w konsekwencji komplet 
dokumentów. Zatem, jak z tego wynika, bank jest cały czas aktywnie zaangażowany w proces 
rozliczania transakcji. Inaczej jest przy akredytywie standby, która  przypomina gwarancję 
bankową. Jest to zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi (np. eksporterowi) na jego 
pierwsze żądanie, po spełnieniu przez niego ustalonych warunków. Te mogą polegać na  
przedstawieniu wymaganych dokumentów i złożeniu oświadczenia o odmowie zapłaty przez 
kontrahenta (zleceniodawcę akredytywy). Konstrukcja jest zatem inna. Przy akredytywie 
standby rozliczenie transakcji powinno nastąpić bezpośrednio między eksporterem                                       
a importerem. Jeżeli tak się stanie, bank w ogóle nie jest w ten proces angażowany. Jego rola 
rozpoczyna się dopiero w chwili, gdy importer odmówi uregulowania swoich należności. 
Wtedy eksporter może żądać zapłaty ze strony banku. A ten ma obowiązek takie żądanie 
spełnić, jeżeli oczywiście eksporter udowodni, że sam prawidłowo wykonał kontrakt. 
Dowodem takim jest zwykle ustalony z góry komplet dokumentów. Na koniec warto dodać, że 
akredytywa dokumentowa ze względu na swoją budowę jest zastrzeżona dla transakcji 
związanych z handlem towarami. Akredytywa standby, podobnie jak gwarancje bankowe, 
może mieć szersze zastosowanie. Ponieważ w niektórych państwach (np. USA, Japonia) nie 
istnieje instytucja gwarancji, banki wykorzystują właśnie standby L/C. Być może  zagraniczna 
firma, która złożyła ofertę, przeprowadza transakcje także z firmami z takich właśnie państw                    
i dlatego w swojej standardowej ofercie uwzględnia te dwie możliwości. Polskie banki oferują 
oba te instrumenty. Wybór konkretnego powinien być przede wszystkim poprzedzony analizą 
ich kosztów”.  



AKREDYTYWA PIENIĘŻNA 
Art. 86 pr. bank. 

 1. Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu 
(bank otwierający), może zobowiązać się pisemnie wobec 
innego banku, że dokona zwrotu kwot wypłaconych 
beneficjentowi lub skupi weksle trasowane ciągnione przez 
beneficjenta na wskazany bank (akredytywa pieniężna). 

 2. Akredytywa pieniężna musi w szczególności zawierać: nazwę                   
i adres osoby upoważnionej do dokonywania wypłat, kwotę                          
i walutę akredytywy oraz termin jej ważności. 

 3. Zobowiązania banku otwierającego stają się wymagalne                           
z chwilą wypłaty dokonanej beneficjentowi na zasadach 
określonych w akredytywie, pod warunkiem przedstawienia przez 
beneficjenta dokumentu tożsamości. 

 4. Jeżeli w akredytywie pieniężnej uzależniono wypłatę od 
spełnienia przez beneficjenta innych warunków niż określone                    
w ust. 3, wypłata może nastąpić wyłącznie po łącznym spełnieniu 
tych warunków. 



 akredytywa pieniężna – pełni głównie funkcję 
rozliczeniową. 

 Akredytywa pieniężna – określana także jako 
travellers’ letter of credit, stosowana głównie                 
w obrocie zagranicznym 


