
Podstawy prawa 
finansowego 

przedsiębiorców
Kredyty, pożyczki i inne formy pozyskiwania kapitału



Pożyczka
§ 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść 

na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy 
oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się 
zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego 
samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, 
wymaga zachowania formy doumentowej.

Art. 720 k.c.

Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany 
jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu 
przez dającego pożyczkę.

Art. 723 k.c.



„Chwilówki”
Są to przeważnie krótkoterminowe pożyczki o wysokiej stopie 
oprocentowania, udzielane przed podmioty inne niż banki lub SKOKi 
(tzw. „firmy pożyczkowe”, „parabanki”).

https://blog.pozyczkabez.pl/parabanki-w-polsce/ 



Pożyczka za darmo?



Kredyt

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do 
dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie 
kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na 
ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do 
korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, 
zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami 
w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od 
udzielonego kredytu. Umowa kredytu powinna być 
zawarta na piśmie.

Art. 69 Pr. b.



Zdolność kredytowa
1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej 

kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do 
spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach 
określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć 
na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania 
oceny tej zdolności.

2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają 
zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem:

1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu;

2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu 
programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni 
- według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w 
określonym czasie. Art. 70 Pr. b.



BIK
Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia dane na temat wszelkich 
zobowiązań kredytowych klientów (indywidualnych oraz przedsiębiorców) 
banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych. Dane przechowywane w bazie BIK 
to dane zarówno pozytywne (kredyty spłacane terminowo) jak i negatywne (z 
opóźnieniami w spłacie).

Dane o zobowiązaniach klienta mogą być przetwarzane w bazie BIK do chwili 
wygaśnięcia zobowiązania. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy: 

1. osoba której to dotyczy wyrazi zgodę na przetwarzanie informacji o 
zobowiązaniu wygaśnięciu tegoż zobowiązania,

2. w spłacie zobowiązania wystąpiło przynajmniej 60-dniowe opóźnienie, a 
następnie upłynęło przynajmniej 30 dni od chwili poinformowania osoby, której 
to dotyczy o zamiarze przetwarzania danych na temat zobowiązania bez jej 
zgody,

3. dane są przetwarzane w celu określenia wymogów kapitałowych jakie 
powinien spełniać bank.

W przypadku wskazanym w punkcie pierwszym dane mogą być przetwarzane 
bezterminowo a więc do czasu wycofania zgody, w przypadku wskazanym w 
punkcie drugim – w ciągu 5 lat od daty wygaśnięcia zobowiązania, natomiast 
na potrzeby wymienione w punkcie trzecim – aż 12 lat od chwili wygaśnięcia.



Rodzaje kredytów
a) kredyt dla podmiotów gospodarczych:
- kredyt obrotowy,
- kredyt w rachunku bieżącym,
- kredyt w rachunku kredytowym,
 - kredyt docelowy przeznaczony na określoną w umowie operację,

- kredyt na pokrycie bieżących zobowiązań udzielony jako pomoc finansowa w przypadku braku 
środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań z okresem kredytowania krótszym niż 30 dni,

- linia kredytowa odnawialna i nieodnawialna,
- kredyt sezonowy udzielany jest firmom związanym z sezonowością,
- kredyt inwestycyjny udzielany na sfinansowanie inwestycji,
b) kredyt dla osób fizycznych:
- kredyt mieszkaniowy,
    - kredyt hipoteczny,
    - kredyt o zabezpieczeniu innym niż hipoteka,
- kredyt konsumpcyjny,
    - kredyt gotówkowy,
    - kredyt samochodowy,
    - kredyt studencki,
    - kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.



Kredyty hipoteczne
A) Kredyt mieszkaniowy

– kredyt mieszkaniowy na zakup mieszkania lub innej gotowej 
nieruchomości (kredyt hipoteczny);

– kredyt mieszkaniowy na zakup lub budowę nieruchomości, która jest 
w trakcie budowy – inwestycja w toku (kredyt budowlano-hipoteczny);

– kredyt mieszkaniowy na zakup działki budowlanej. 

B) Pożyczka hipoteczna (zabezpieczona hipotecznie pożyczka na dow
olny cel)



Kredyt walutowy
-  Kredyt indeksowany  -   rodzaj kredytu w którym wysokość 
zadłużenia w walucie obcej obliczana jest według kursu kupna waluty 
w momencie wypłaty środków.

- Kredyt denominowny  -  rodzaj kredytu w którym wysokość 
zadłużenia w walucie obcej obliczana jest według kursu kupna waluty 
w dniu podpisywania umowy kredytowej.

Rekomendacje S oraz T, wydane przez KNF.



Spread
Spread to różnica pomiędzy kursem kupna waluty, a 
kursem jej sprzedaży.



Kredyt konsolidacyjny
Kredyt polegając na połączeniu dwóch lub więcej uprzednio 
zaciągniętych kredytów (pożyczek) w jeden, najcześciej przy 
jednoczesnym ujednoliceniu stopy procentowej i innych warunków 
zobowiązania, zazwyczaj z równoczesnym wydłużeniem okresu 
spłaty.



Kredyt studencki
Prawo do otrzymania niskooprocentowanego (0,875% w skali roku) 
kredytu mają studenci (w tym kandydaci) i doktoranci, pod warunkiem, 
że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie 
kryterium dochodowego. W roku akademickim 2017/2018 maksymalny 
dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został 
ustalony na poziomie 2.500 zł netto. Wniosek o przyznanie kredytu 
składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r.

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego 
wynosi:

600 zł – rata podstawowa,

800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,

400 zł – rata obniżona.



Bonus dla najlepszych

Jeżeli należysz do grona 5% najlepszych studentów na 
uczelni i złożysz odpowiedni wniosek, bank umorzy 20% 

kredytu!

Okres karencji wynosi 2 lata od ukończenia studiów. Istnieje również 
możliwość zawieszenia spłaty kredytu do max. 12 miesięcy.

Wymagane jest poręczenie (2 osoby). W przypadku jego braku 
poręczyć może Bank Gospodarstwa Krajowego (koszt - 1,5% kwoty 
kredytu) lub ARiMR (bezpłatnie, ale tylko dla osób z terenów wiejskich i 
poniżej 1000 zł netto na członka rodziny).



Formy zabezpieczenia kredytu
a) osobowe:

    - poręczenie – podmiot trzeci zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli 
kredytobiorca nie spłaci go w terminie,

    - weksel własny in blanco – kształtuje dodatkową ścieżkę egzekwowania roszczeń banku. 
Sporządza się deklarację wekslową, według której bank jest uprawniony wypełnić weksel w 
przypadku zaprzestania spłaty,

    - poręczenie wekslowe (awal),

    - gwarancja bankowa,

    - ubezpieczenie kredytu,

    - przelew wierzytelności (cesja),

    - przystąpienie do długu;

b) rzeczowe:

    - zastaw na rzeczach i prawach,

    - blokada środków na rachunku bankowym – ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania,

    - kaucja – wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym,

    - przewłaszczenie na zabezpieczenie,

    - hipoteka – zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, dla której założono księgę 
wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie 
można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.



Kredyt kupiecki (handlowy)
Najstarsza forma kredytu, ukształtowana w starożytności.

Kredyt kupiecki polega na udostęnieniu towrów bądź usług z odroczonym 
terminem płatności, dogodnym dla kupującego.

Klasyczny kredyt kupiecki wiąże się z możliwością uzyskania dodatkowych 
korzyści np. upustów.



Przyczyny udzielania kredytu 
handlowego



Leasing (finansowy)



Prawa i obowiązki korzystającego I
Art. 709(7) § 1. Korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, 
w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania 
rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego 
używania, oraz ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy.

§ 2. Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw rzeczy 
dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje, korzystający powinien niezwłocznie 
zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy.

§ 3. Korzystający obowiązany jest umożliwić finansującemu sprawdzenie rzeczy w 
zakresie określonym w § 1 i 2.

Art. 709(9) Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób 
określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa -  w sposób 
odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.



Prawa i obowiązki korzystającego II
Art. 7091(2) § 1. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do 
używania osobie trzeciej.

Art. 709(13) §  1. Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach 
umówionych.

§ 2. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, 
finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin 
dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu 
wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem 
natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia 
umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

Art. 709(15) W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek 
okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać 
od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w 
umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał 
wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.



Rodzaje leasingu
- Leasing bezpośredni - producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem,

- Leasing pośredni - w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między 
producentem a użytkownikiem występuje przedsiębiorstwo leasingowe.

1.  Leasing operacyjny  -  czasowe przekazanie  w użytkowanie  dobra 
inwestycyjnego. Okres ten jest z reguły krótszy niż czas fizycznego zużycia 
leasingowanej rzeczy. Raty leasingowe stanowią dla leasingobiorcy koszt uzyskania 
przychodów, ma on również prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu 
umowy, za określoną z góry cenę. Przedmiot leasingu podlega amortyzacji u 
leasingodawcy.

2. Leasing finansowy (kapitałowy) - oddanie rzeczy w użytkowanie, w zamian za 
zapłatę rat leasingowych. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego, 
amortyzację przeprowadza leasingobiorca. Po zakończeniu umowy z reguły 
następuje przeniesienie tytułu własności. 
Rata leasingowa jest podzielona na część kapitałową i odsetkową - część odsetkowa 
stanowi koszt uzyskania przychodu u korzystającego.







Faktoring
Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez 
wyspecjalizowaną firmę faktoringową (faktora) od przedsiębiorstwa 
(faktoranta) nieprzeterminowanych należności z tytułu sprzedaży 
towarów lub us ług,  częs to  wraz  ze  świadczen iem us ług 
dodatkowych (np. doradztwa, windykacji, badanie kondycji 
finansowej kontrahentów). 

Faktoring jest prostą formą krótkoterminowego finansowania dla 
podmiotów które stosują odroczone terminy płatności w stosunku do 
swoich kontrahentów. 

Jest umową nienazwaną (stosuje sie przepisy KC), na gruncie 
prawa międzynarodowego regulowaną przez tzw. konwencję 
ottawską (konwencja UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym z 
28 maja 1988 roku).



http://www.faktoring-broker.pl/faktoring.html



Faktoring pełny i niepełny
Faktoring pełny

- Polega na przejęciu przez faktora 
ryzyka niewypłacalności kontrahentów 
objętych umową faktoringu (funkcja 
del credere).

- Faktorowi nie przysługuje prawo 
regresu - przejście wierzytelności jest 
definitywne.

Faktoring niepełny

- Polega na wykupie przez faktora 
należności bez przejęcia ryzyka 
niewypłacalności dłużnika. 

-W przypadku niewywiązania się 
d łużnika  z  obowiązku  zap ła ty, 
wierzytelność wraca do faktoranta.

-  J e g o  w e r s j ą  j e s t  f a k t o r i n g 
mieszany (strony kwoto bądź lub 
p rocen towo okreś la j ą  l imi t  do 
wysokości którego faktor przejmuje 
ryzyko niewypłacalności dłużników).



Inne rodzaje faktoringu
Faktoring jawny (dłużnik jest zawiadomiany o zawarciu umowy 
niezwłocznie po jej podpisaniu, jest to forma najpoplarniejsza).

Faktoring tajny (dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy i 
wykonuje zobowiązanie na rachunek faktoranta, który ma 
obowiązek przekazania środków faktorowi).

Faktoring dyskontowy (faktor dokonuje niezwłocznie zapłaty ok. 
90% wartości wierzytelności - wypłacana kwota jest bowiem 
pomnieszona o prowizję faktoringową lub odsetki dyskontowe). 

Faktoring zaliczkowy (faktor  dokonuje niezwłocznie częściowej 
zapłaty, tj. ok. 50-80% wartości wierzytelności. Resztę środków, 
pomniejszoną o prowizję, faktor wypłaca w momencie zapłaty  
należności przez dłużnika).



Forfaiting
Podobna do  fak to r ingu  umowa pośredn ic twa  w  obroc ie 
gospodarczym. Nazwa pochodzi od słowa a forfait (z góry).  Jest to 
umowa nienazwana, której charakter najlepiej obrazuje konstrukcja 
prawna polegająca na (co do zasady) bezregresowym wykupie 
przez forfaitera (przeważnie wyspecjalizowaną instytucję lub bank) 
wierzytelności średnio i długoterminowych, powstałych wskutek 
realizacji umowy z podmiotem zagranicznym bez świadczenia 
dodatkowych usług.

Przedmiotem forfaitingu są wyłącznie jednorazowe zabezpieczone 
wierzytelności  (np. za pomocą akredytywy dokumentowej, weksla 
lub gwarancji bankowej) o dużej wartości.



Franchising
Model sprzedaży towarów, usług lub technologii, oparty na ścisłej 
współpracy pomiędzy przedsiębiorcami samodzielnymi prawnie i 
finansowo, tj. franczyzodawcą i franczyzobiorcami. Istota zawartej 
przez obie strony umowy franchisingu (franczyzy) polega na 
udzieleniu praw do know-how, marki, znaków towarowych, licencji,  
patentów (szeroko rozumianej „metody na osiągniecie sukcesu”) 
przez franczyzodawcę oraz przyjęciu obowiązku zapłaty i 
prowadzenia działaności ściśle według przekazanych zasad przez 
franczyzobiorcę.

Wynagrodzeniem franczyzodawcy są opłaty licencyjne oraz opłaty 
w formie miesięcznych kwot lub określonego procentu zależnego od 
wielkości obrotów franczyzobiorcy.



Rodzaje franczyzny
handlowy (franczyzodawca pełni rolę ośrodka dystrybucji towarów 
rozprowadzanych na rynku przez franczyzobiorców, np. C&A)

produkcyjny (franczyzodawca organizuje sieć produkcyjną, 
udostepniając franczyzobiorcom technologię, np. Coca - Cola)

usługowy (świadczenie usług przez franczyzobiorców w standardzie 
wyznczonym przez franczyzodawcę, np. Mc Donald's)

mieszany (składa się z elementów wynienionych powyżej, np. 
produkcyjno - handlowy)

A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2014

Franchising.pl

Np. triceps.pl, Da Grasso, Burger King, Subway, Piwiarnia Warki, 
Fabryka Pizzy, W. Kruk, Natura, Dobra Pralnia, BP, Sesja Party.



Sekurytyzacja aktywów
Operacja finansowa polegająca na zamianie wierzytelności na 
b a r d z i e j  e l a s t y c z n e  w  o b r o c i e  p a p i e r y  w a r t o ś c i o w e . 
Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe są emitowane pod 
zastaw wierzytelności głównie z tytułu udzielonych pożyczek czy 
kredytów ale także np. z przyszłej sprzedaży biletów lub albumów.

Sekurytyzację przeprowadza spółka specjalnego przeznaczenia 
(SPV - Special Purpose Vehicle).  Spółka ta emituje papiery 
wartościowe, a wpływy z ich emisji przekazuje instytucji finansowej 
będącej inicjatorem transakcji. Wydatki związane z obsługą 
wystawionych papierów SPV pokrywa wpływami z pozyskanych 
aktywów. 





Finansowanie społecznościowe
(crowdfunding)

Polega na wspólnym finansowaniu określonego projektu przez  
grupę osób (głównie fizycznych) przeważnie zgromadzonych za 
pośrednictwem portali społecznościowych i o nieformalnym 
charakterze. 

Osoby, które dokonują finansowego wsparcia projektu otrzymują 
jakąś formę świadczenia wzajemnego. Może to być produkt, który 
dopiero zostanie wytworzony bądź gadżet promocyjny. Zazwyczaj 
rodzaj świadczenia jest uzależniony od wielkości kwoty, którą został 
wsparty projekt.

Przykłady platform crowdfundingowych:

kickstarter.com, petr idish.org, beesfund.com, siepomaga.pl, 
polakpotrafi.pl, wspieramkulture.pl, megatotal.pl.



Kickstarter.com



Polakpotrafi.pl


