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Streszczenie
Artyku∏ jest poÊwi´cony problematyce faktoringu. Faktoring

zalicza si´ w polskich warunkach gospodarowania do stosun-

kowo nowych êróde∏ finansowania dzia∏alnoÊci przedsi´-

biorstw. Jest on alternatywà przede wszystkim kredytu banko-

wego i cesji wierzytelnoÊci. Finansujàc dostawy z odroczonà

p∏atnoÊcià, pozwala na utrzymanie p∏ynnoÊci finansowej. W

opracowaniu przedstawiono genez´, istot´ oraz uwarunkowa-

nia prawnopodatkowe instytucji faktoringu, a tak˝e stan rynku

faktoringowego w kontekÊcie jego struktury oraz perspektyw

rozwoju. Przeprowadzono analiz´ i porównano oferty wybra-

nych faktorów z punktu widzenia ich atrakcyjnoÊci dla poten-

cjalnych odbiorców, zg∏aszajàcych zapotrzebowanie na tego

rodzaju us∏ugi. Prac´ koƒczy charakterystyka szans i zagro˝eƒ

rynku faktoringowego. 

S∏owa kluczowe: faktoring, p∏ynnoÊç finansowa, êród∏a finanso-

wania, koszty faktoringu

Abstract
The article is devoted to the issue of factoring of accounts

receivable. Factoring in Polish conditions of management is a

relatively new source of financing enterprises. In practice, we can

distinguish different techniques (tools) of capital support for

companies. Factoring is viewed as an alternative mostly in

relation to bank credit and assignment of debt. Factoring allows to

maintain financial liquidity by mens of financing the supplies

with deferred payment. The article presents the origin, essence,

costs and legal terms (principles) of factoring as well as the

structure of the factoring market and the perspectives of its

development in Poland and all over the world. It contains an

analysis and comparison of factors` offers considering their

attractiveness for potential receivers. The article ends with

conclusions weighing out the strengths and the disadvantages of

factoring.
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Wprowadzenie

Przez poj´cie faktoringu nale˝y rozumieç proces naby-
wania pieni´˝nych wierzytelnoÊci handlowych1 przez
faktora (jest nim najcz´Êciej bank lub spó∏ka faktorin-
gowa) przed terminem ich zapadalnoÊci (wymagalno-
Êci) za okreÊlonym wynagrodzeniem, z przej´ciem ry-
zyka niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika lub bez przej´cia tego
ryzyka. W myÊl art. 1.2 Konwencji Ottawskiej z 1988 r.,
umowa faktoringowa to umowa zawarta mi´dzy jednà
stronà (dostawcà) a drugà (faktorem). Zgodnie z tà
umowà:

1) dostawca mo˝e przenieÊç lub przeniesie na fak-
tora w∏asnoÊç wierzytelnoÊci, wynikajàcych z umowy
dotyczàcej sprzeda˝y dóbr przez dostawc´ klientom
(d∏u˝nikom), z wyjàtkiem dóbr zakupionych przez
d∏u˝nika przeznaczonych do u˝ytku osobistego, ro-
dzinnego czy dla gospodarstwa domowego,

2) faktor wykonuje co najmniej dwie z poni˝szych
us∏ug: 

– finansowanie dostawcy mi´dzy innymi w for-
mie po˝yczek i zaliczek,

– prowadzenie rozliczeƒ zwiàzanych z wierzytel-
noÊciami,

– inkaso wierzytelnoÊci,
– przej´cie ryzyka niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika, 
3) d∏u˝nik zostaje poinformowany o przeniesie-

niu w∏asnoÊci wierzytelnoÊci.
Uogólniajàc mo˝na przyjàç, ˝e faktoring dotyczy

nabywania (przyjmowania) handlowych faktur
do dyskonta (Bogin, Borkowski 2002, s. 12). Za od-
mian´ faktoringu (Hill, Tanju 1998, s. 53; Stria-
no 2000, s. 52; Grzywacz 2001, s. 56), stosowanà
g∏ównie w obrocie zagranicznym (handlu mi´dzyna-
rodowym), mo˝na uznaç forfaiting, polegajàcy na za-
kupie przez forfaitera (instytucj´ forfaitingowà) pie-
ni´˝nych wierzytelnoÊci handlowych (rzadziej le-
asingowych lub wekslowych) przed terminem ich
p∏atnoÊci z pobraniem na rzecz forfaitera wynagro-
dzenia, z wy∏àczeniem drogi regresowej w relacji
do zbywcy nale˝noÊci (forfetysty – eksportera, we-
wnàtrzwspólnotowego dostawcy).

Faktoring jest zewn´trznym êród∏em bie˝àcego fi-
nansowania dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´-

biorstw2. Uznaje si´ go za alternatyw´ takich produk-
tów finansowych, jak kredyt bankowy czy cesja wie-
rzytelnoÊci. Faktoring jako rynkowe narz´dzie kapita-
∏owego wsparcia ma fundamentalne znaczenie dla po-
prawy p∏ynnoÊci finansowej przedsi´biorstw.

Celem artyku∏u jest przedstawienie faktoringu jako
alternatywnego êród∏a finansowania przedsi´biorstw
w Êwietle uwarunkowaƒ polskiej gospodarki. Praca
sk∏ada si´ z cz´Êci teoretycznej oraz praktycznej. W cz´-
Êci teoretycznej poruszono zagadnienia zwiàzane z kla-
syfikacjà i funkcjami faktoringu oraz jego kosztami
w myÊl obowiàzujàcego systemu prawnego. Przeprowa-
dzono ponadto, wed∏ug poszczególnych kryteriów, ana-
liz´ porównawczà umowy faktoringu na tle innych
umów finansowych. Cz´Êç empiryczna obejmuje cha-
rakterystyk´ rynku faktoringowego w kraju i na Êwiecie,
z uwzgl´dnieniem jego struktury (ze wzgl´du na pod-
mioty Êwiadczàce us∏ug´ faktoringowà), tendencji i dy-
namiki rozwoju. Porównano faktorów, wyodr´bniajàc
ich specjalizacje oraz oferty i wymagania wobec klien-
tów. Prac´ koƒczà wnioski odnoszàce si´ do mocnych
i s∏abych stron us∏ugi faktoringowej. W za∏àczeniu
przedstawiono wzór umowy faktoringowej. 

Co z p∏ynnoÊcià finansowà

Bolàczkà wielu przedsi´biorstw w krótkim okresie sà
k∏opoty z utrzymaniem p∏ynnoÊci finansowej. Sposo-
bem na zachowanie zdolnoÊci do terminowego regulo-
wania w∏asnych zobowiàzaƒ bie˝àcych (b´dà to g∏ów-
nie zobowiàzania krótkoterminowe, spontaniczne,
z tytu∏u dostaw i Êwiadczenia us∏ug) okazuje si´ fakto-
ring. Mimo wst´pnej weryfikacji nale˝y pami´taç o ist-
nieniu okreÊlonego poziomu ryzyka niewyp∏acalnoÊci
d∏u˝nika. Proces windykacji nale˝noÊci wszcz´ty
po terminie ich zapadalnoÊci cz´sto jest ˝mudny,
zw∏aszcza gdy d∏u˝nik znajdzie si´ w trudnym po∏o˝e-
niu finansowym lub, co gorsze, w stanie upad∏oÊci.
Faktoring minimalizuje to ryzyko, lecz go ca∏kowicie
nie wy∏àcza. Jako narz´dzie odzyskiwania Êrodków
pieni´˝nych zamro˝onych w wierzytelnoÊciach (Ro-
bertson 2001, s. 13), jest on êród∏em finansowania do-
staw towarów i us∏ug, korzystnego dla firmy z per-
spektywy kszta∏towania jej struktury kapita∏owej.

1 WierzytelnoÊç oznacza prawo podmiotowe do ˝àdania spe∏nienia Êwiad-

czenia przez d∏u˝nika (˚u∏awska 1999, s. 63). WierzytelnoÊci handlowe sà

synonimem nale˝noÊci z tytu∏u dostaw i us∏ug (w dalszej cz´Êci opracowa-

nia poj´cia te b´dziemy w skrócie okreÊlaç odpowiednio wierzytelnoÊciami

i nale˝noÊciami).
2 Przez dzia∏alnoÊç gospodarczà rozumie si´ zarobkowà dzia∏alnoÊç wy-

twórczà, budowlanà, handlowà, us∏ugowà oraz poszukiwanie, rozpoznawa-

nie i wydobywanie kopalin ze z∏ó˝, a tak˝e dzia∏alnoÊç zawodowà, wykony-

wanà w sposób zorganizowany i ciàg∏y (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z póên.

zm.). Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towarów i us∏ug (Dz.U. nr 54, poz. 535 z póên. zm.), zwanej dalej w skró-

cie ustawà o VAT, dzia∏alnoÊç gospodarcza obejmuje wszelkà dzia∏alnoÊç

producentów, handlowców lub us∏ugodawców, w tym podmiotów pozysku-

jàcych zasoby naturalne oraz rolników, a tak˝e dzia∏alnoÊç osób wykonujà-

cych wolne zawody, równie˝ wówczas, gdy czynnoÊç zosta∏a wykonana jed-

norazowo w okolicznoÊciach wskazujàcych na zamiar jej wykonywania 

w sposób cz´stotliwy. Czynnikiem umo˝liwiajàcym prowadzenie dzia∏alno-

Êci gospodarczej jest posiadanie przez przedsi´biorstwo majàtku oraz finan-

sujàcego go kapita∏u, stanowiàcego êród∏o finansowania. èród∏a finansowa-

nia mogà mieç charakter zewn´trzny (gdy pozyskiwane sà od inwestorów:

w∏aÊcicieli i wierzycieli) lub wewn´trzny (gdy generowane sà przez przed-

si´biorstwo w toku prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej). Wszelkie przed-

si´wzi´cia podejmowane w przedsi´biorstwie, które zapewniajà mu kapita∏

i s∏u˝à do kszta∏towania jego struktury noszà miano finansowania. Finanso-

wanie polega wi´c na dostarczaniu Êrodków pieni´˝nych na pokrycie wydat-

ków przedsi´biorstwa lub wykonanie okreÊlonych zadaƒ (Penc 1997, s. 121).
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Geneza faktoringu

Poj´cie faktoringu pochodzi od ∏aciƒskiego s∏owa face-
re (robiç, czyniç, za∏atwiaç) lub teangielskiego factor,
czyli poÊrednik. Zdania na temat genezy faktoringu sà
podzielone. Wynika to z niejednolitej interpretacji fak-
toringu wskutek odr´bnoÊci jego rozwoju w ró˝nych
krajach (Masny 1998, s. 461). 

W literaturze przedmiotu (Stecki 1996, s. 5–8)
uwa˝a si´, ˝e idea faktoringu pochodzi ze staro˝ytnej
Babilonii lub Fenicji. Faktor jako poÊrednik znany by∏
Grekom i Rzymianom (Tokarski 2005, s. 38–39).
W czasach Cesarstwa Rzymskiego bogaci senatorowie
i w∏aÊciciele ziemscy powierzali sprzeda˝ produktów
rolnych pracujàcym dla nich za prowizj´ agentom,
którzy nierzadko wyp∏acali zaliczkowo swoim klien-
tom cz´Êç pieni´dzy, majàc pewnoÊç, ˝e odzyskajà je
od zamorskich odbiorców. W zwiàzku z rozwojem
handlu zamorskiego stworzono nawet kategori´ rzym-
skiej po˝yczki morskiej. W zawieranym kontrakcie po-
˝yczkodawca (bankier) przenosi∏ na armatora, który
trudni∏ si´ handlem mi´dzynarodowym, w∏asnoÊç pie-
ni´dzy lub innych rzeczy zamiennych. Po˝yczkodawca
(wierzyciel) przejmowa∏ na siebie ryzyko ˝eglugi mor-
skiej w zamian za odsetki w umownej wysokoÊci. 

Inni autorzy (Mac-M∏ynarska 1992, s. 1; Diehl-Le-
istner 1992, s. 29–30) doszukujà si´ praêród∏a fakto-
ringu w XIV w., kiedy poj´cie faktora wiàzano z dzia-
∏alnoÊcià mandatariusza (agenta) i komisanta3 w roz-
wijajàcym si´ handlu kolonialnym. W Êredniowiecz-
nej Europie faktorzy dzia∏ali g∏ównie na terenie
W∏och, Francji i Hiszpanii w takich miastach, jak Me-
diolan, Genua, Lyon czy Madryt. W trakcie kolonizacji
Indii Wschodnich w XVIII w. Imperium Brytyjskie po-
s∏ugiwa∏o si´ w handlu faktorami, czyli osobami, któ-
rych zadaniem by∏o poÊrednictwo w zakresie sprzeda-
˝y towarów oraz udzielanie zaliczek na poczet dostaw
towarów z Anglii. Miejscem powstania w∏aÊciwego
faktoringu by∏y Stany Zjednoczone. W drugiej po∏o-
wie XIX w. rozwin´∏y si´ tam komis, kredytowanie do-
stawców i cesja wierzytelnoÊci. Z historycznego punk-
tu widzenia faktoring by∏ powszechnie wykorzystywa-
ny w USA w przemyÊle tekstylnym (Schall, Ha-
ley 1991, s. 708). Znaczny przyrost ludnoÊci spowodo-
wa∏ wzmo˝ony popyt na tkaniny, który mo˝na by∏o za-
spokoiç dzi´ki dostawom z Europy. Amerykaƒscy
agenci poÊredniczàcy w interesach z brytyjskimi pro-
ducentami sprzedawali towary przyjmowane w ko-
mis. Inkasujàc nale˝noÊci, przekazywali je dostawcom
europejskim, prowadzili ksi´gowoÊç, przejmowali ry-
zyko niewyp∏acalnoÊci odbiorców sprzedawanych

dóbr. Z czasem faktorzy amerykaƒscy zacz´li wspó∏-
pracowaç g∏ównie z krajowymi dostawcami, Êwiad-
czàc im us∏ugi w zakresie udzielania zaliczek na po-
czet dostaw (Tokarski 2005, s. 40). Rozkwit faktoringu
nastàpi∏ po II wojnie Êwiatowej i w wielu krajach ob-
jà∏ niemal wszystkie dziedziny produkcji, handlu
i us∏ug. Na kontynencie europejskim faktoring w no-
woczesnej postaci upowszechni∏ si´ na prze∏omie
lat 50. i 60. Obecnie czynnoÊci faktorów wykonujà
g∏ównie banki oraz instytucje oko∏obankowe4.

Klasyfikacja i funkcje faktoringu 

Faktoring mo˝e mieç form´ doraênej transakcji (wów-
czas faktor skupuje jednorazowo jednà lub kilka ozna-
czonych w umowie wierzytelnoÊci) bàdê linii fakto-
ringu (odnawialnej lub nieodnawialnej5) w ramach
podpisanej uprzednio umowy. W umowie o lini´ fak-
toringu faktor zobowiàzuje si´ do nabywania od fakto-
ranta w okresie obowiàzywania umowy wierzytelno-
Êci handlowych spe∏niajàcych warunki okreÊlone
w umowie do wysokoÊci z góry oznaczonego limitu
(Heropolitaƒska, Kawaler, Kozio∏ 1998, s. 176).
W praktyce instytucje faktoringowe nie skupujà poje-
dynczych nale˝noÊci, lecz wszystkie lub wybrane gru-
py nale˝noÊci w d∏u˝szym okresie. 

Ze wzgl´du na umiejscowienie ryzyka niewyp∏a-
calnoÊci d∏u˝nika mo˝na wymieniç trzy formy fakto-
ringu (Kreczmaƒska 1996, s. 22; Tokarski 2005,
s. 59–64):

• Faktoring w∏aÊciwy (pe∏ny). Pe∏ne ryzyko nie-
wyp∏acalnoÊci d∏u˝nika (po uprzednim sprawdzeniu
stanu prawno-majàtkowego d∏u˝nika) przejmuje fak-
tor, który egzekwuje nale˝noÊç w terminie jej wyma-
galnoÊci we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek
(w wyniku zawarcia faktoringu w∏aÊciwego dochodzi
do definitywnego, bezwarunkowego transferu (kupna)
wierzytelnoÊci od faktoranta na rzecz faktora).
W praktyce faktorzy nie przyjmujà ryzyka w sposób
nieograniczony. Przerzucajà go zwykle na firmy ubez-
pieczeniowe do wysokoÊci okreÊlonego limitu zad∏u-
˝enia (Kaczyƒska 2004).

• Faktoring niew∏aÊciwy (niepe∏ny), z prawem re-
gresu faktora wobec faktoranta. Gdy d∏u˝nik odmówi
zap∏aty, musi jej dokonaç zbywca wierzytelnoÊci,
zwracajàc pobrane kwoty wraz z kosztami (faktoring
niew∏aÊciwy jest wi´c formà warunkowego zbycia
wierzytelnoÊci). 

3 Agent jest poÊrednikiem w zawieraniu transakcji handlowych, dzia∏ajàcym

w cudzym imieniu na rachunek zleceniodawcy. Komisant jest natomiast po-

Êrednikiem dzia∏ajàcym we w∏asnym imieniu na rachunek zleceniodawcy

(Tokarski 2005, s. 73, art. 758 i 765 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-

wilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z póên. zm.), zwanej dalej w skrócie kc). 

4 Instytucje oko∏obankowe to wyspecjalizowane spó∏ki faktoringowe, któ-

rych udzia∏owcami sà banki (Tokarski 2005, s. 65).
5  W przypadku linii odnawialnej przyznany faktorantawi limit odnawia si´

o kwot´ ka˝dej zap∏aconej faktury i mo˝na go wykorzystywaç wielokrotnie

a˝ do wygaÊni´cia umowy. W przypadku linii nieodnawialnej faktor ustala

dla faktoranta jednorazowy limit dopuszczalnego zad∏u˝enia do wykorzy-

stania w okreÊlonym czasie, a w wyniku skupu faktur zad∏u˝enie zostaje

zredukowane o kwot´ nabytej raty.   
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• Faktoring mieszany. W tym przypadku faktor
mo˝e ustaliç limit kwotowy, do którego wykupuje wie-
rzytelnoÊci w trybie faktoringu w∏aÊciwego, jednocze-
Ênie przejmujàc ryzyko niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika.
Po przekroczeniu limitu zastrzega sobie prawo przela-
nia ryzyka z powrotem na faktoranta. W praktyce jest
to najcz´stsza forma faktoringu.

Faktoring w∏aÊciwy mo˝e mieç form´ faktoringu
(Sierpiƒska 2001, s. 200):

1) otwartego (jawnego), w ramach którego d∏u˝nik
zostaje zawiadomiony o zawarciu umowy faktoringu
niezw∏ocznie po jej podpisaniu (w faktoringu d∏u˝nik
najcz´Êciej jest powiadamiany o zawarciu umowy fak-
toringowej);

2) pó∏otwartego, gdy d∏u˝nik zostaje zawiadomio-
ny o zawarciu umowy dopiero w momencie wezwania
go przez faktora do zap∏aty faktury;

3) tajnego (cichego), w przypadku którego d∏u˝nik
w ogóle nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy
(do tej formy instytucje faktoringowe odnoszà si´ nie-
ch´tnie);

4) metafaktoringu – faktorant posiadajàcy w∏asny
bank przelewa wierzytelnoÊç na danà instytucj´ fakto-
ringowà, która nast´pnie zawiera umow´ faktoringu
z faktorem (bankiem); ryzyko niewyp∏acalnoÊci d∏u˝-
nika zostaje podzielone mi´dzy t´ instytucj´ a faktora;

5) powierniczego – bank faktoranta upowa˝nia in-
ny bank do Êwiadczenia us∏ug faktoringowych na rzecz
faktoranta; faktor nie przejmuje ryzyka niewyp∏acalno-
Êci, lecz jedynie zarzàdza wierzytelnoÊciami faktoranta;

6) eksportowego i mi´dzynarodowego – przed-
miotem sà tu wierzytelnoÊci eksporterów i przedsi´-
biorstw w obrocie mi´dzynarodowym; w jego ramach
mo˝na wyró˝niç:

– direct import factorig – faktorant (eksporter lub
wewnàtrzwspólnotowy dostawca) przelewa swoje
wierzytelnoÊci z transakcji zagranicznych na faktora
z siedzibà w kraju d∏u˝nika (importera lub wewnàtrz-
wspólnotowego nabywc´),

– direct export factoring – faktorant (eksporter lub
wewnàtrzwspólnotowy dostawca) przelewa swoje
wierzytelnoÊci z transakcji zagranicznych na faktora
w swoim kraju,

– two factors system factoring (system dwóch fak-
torów) –  mamy tu do czynienia z dwoma faktorami:
jeden jest w kraju eksportera lub wewnàtrz-
wspólnotowego dostawcy (faktor eksportowy – export
factoring bank), a drugi w kraju importera lub we-
wnàtrzwspólnotowego nabywcy (faktor importowy –
import factoring bank); faktorant (eksporter lub we-
wnàtrzwspólnotowy dostawca) przelewa swojà wie-
rzytelnoÊç na faktora eksportowego, który nast´pnie
zawiera umow´ faktoringu z faktorem importowym;

7) zmodyfikowanego – faktor powierza faktoran-
towi wykonywanie dodatkowych us∏ug, jedynie spra-
wujàc nad nimi nadzór.

Ze wzgl´du na moment otrzymania zap∏aty
od faktora wyró˝nia si´ faktoring (Skowronek-Miel-
czarek 2003, s. 99; Grzywacz 2001, s. 42–43, Tokar-
ski 2005, s. 65–66):

– dyskontowy (przyspieszony), w przypadku któ-
rego p∏atnoÊç z tytu∏u przelanej wierzytelnoÊci nast´-
puje niezw∏ocznie po przedstawieniu przez faktoran-
ta faktur do wykupu lub po zawarciu przez niego
umowy faktoringowej;

– zaliczkowy (awansowy), gdzie p∏atnoÊç
na rzecz faktoranta ma miejsce w terminie wymagal-
noÊci wierzytelnoÊci lub po jej uiszczeniu przez d∏u˝-
nika; w momencie przedstawienia kopii faktury doku-
mentujàcej sprzeda˝ przez faktoranta lub zawarcie
umowy faktoringowej faktor wyp∏aca jedynie zaliczki
(najcz´Êciej w wysokoÊci oko∏o 70–80% wartoÊci fak-
tury) na poczet przysz∏ej zap∏aty;

– wymagalnoÊciowy (nale˝noÊç przekazywa-
na jest faktorantowi w dniu wymagalnoÊci wierzytel-
noÊci, po trzymaniu zap∏aty od d∏u˝nika lub w innym
umownym terminie).

Faktoring w∏aÊciwy (pe∏ny) spe∏nia zazwyczaj na-
st´pujàce funkcje (Sierpiƒska 2001, s. 194):

–  finansowà, sprowadzajàcà si´ do bezzw∏ocznej
zap∏aty za nabyte dokumenty finansowe (finansowa-
nie cykli rozliczeniowych dostaw) oraz inkaso nale˝-
noÊci; finansowanie jest najistotniejszà funkcjà fakto-
ringu (Michalski 2003, s. 180);

– gwarancyjnà „del credere”6, polegajàcà na prze-
j´ciu przez faktora ryzyka niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika;

– us∏ugowà (administracyjnà), polegajàcà
na Êwiadczeniu przez faktora us∏ug towarzyszàcych.
Spó∏ki faktoringowe w przeciwieƒstwie do banków
oferujà z regu∏y wi´cej us∏ug dodatkowych, co podra-
˝a transakcj´. Do us∏ug dodatkowych zalicza si´
(Kreczmaƒska 1996, s. 16): inkaso nale˝noÊci, wysta-
wianie monitów, windykacj´ nale˝noÊci, analiz´ sytu-
acji ekonomicznej d∏u˝ników, udzielanie kredytów
i po˝yczek, prowadzenie ksi´gowoÊci i dokonywanie
rozliczeƒ finansowych transakcji. Brak co najmniej
dwóch us∏ug dodatkowych jest jednym z powodów
wadliwoÊci umowy faktoringu, który mo˝e byç trak-
towany jako cesja wierzytelnoÊci.

Zdaniem niektórych autorów (Tokarski 2005,
s. 58) obecnie w Polsce nie wykorzystuje si´ w pe∏ni
wszystkich funkcji faktoringu. Na polskim rynku
faktoringowym nie ma faktora, który móg∏by kom-
pleksowo pomóc klientowi w napotykanych proble-
mach. Najpowszechniejsza jest funkcja finansowa,
a funkcje gwarancyjna i us∏ugowa wykorzystywane
sà cz´Êciowo7.

6 Termin „del credere” zosta∏ zdefiniowany w 1771 r. przez szwedzkiego

ekonomist´ Eberhardta jako przej´cie przez agenta komisowego odpowie-

dzialnoÊci za wiarygodnoÊç kredytowà nabywcy lub jego zdolnoÊç do likwi-

dacji d∏ugu w ustalonym terminie (Tokarski 2005, s. 75).
7 Cz´Êciowe wykorzystanie funkcji us∏ugowej wynika z obawy faktoranta

przed utratà kontroli nad p∏atnoÊciami d∏u˝nika. 
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Umowa faktoringu na tle umów finansowych

Umowa faktoringu ma charakter bilateralny (dwustron-
ny). Zawierana jest mi´dzy dostawcà towarów lub us∏ug
(faktorantem) a nabywcà wierzytelnoÊci (faktorem). Od-
biorca towarów lub us∏ug (d∏u˝nik faktoringowy) jest
uczestnikiem transakcji, nie jest natomiast stronà zawiera-
nej umowy, choç wierzytelnoÊci b´dàce jej przedmiotem
mogà byç skupowane na jego wniosek. Faktoring zalicza
si´ do kategorii umów nienazwanych. Jego treÊç kszta∏tujà
przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego.
Podstawà zawarcia umowy jest art. 3531 kc, zgodnie z któ-
rym strony zawierajàce umow´ mogà u∏o˝yç stosunek
prawny wed∏ug swego uznania, byleby jego treÊç lub cel
nie sprzeciwia∏y si´ w∏aÊciwoÊci (naturze) stosunku, prze-
pisom prawnym oraz zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego.

Umowa faktoringowa zawierana jest na podstawie
wniosku skupu wierzytelnoÊci. Stanowi on o treÊci tej
umowy. Wniosek zawiera: okreÊlenie wnioskodawcy (je-
go firm´, siedzib´), dane o osobach reprezentujàcych pod-
miot gospodarczy, charakterystyk´ wierzytelnoÊci, dane
dotyczàce d∏u˝nika, rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci wie-
rzyciela, w tym analiz´ jego sytuacji ekonomicznej.
Do wniosku powinno zostaç do∏àczone oÊwiadczenie
o braku zastrze˝eƒ umownych z d∏u˝nikiem, wy∏àczajà-
cych przeniesienie wierzytelnoÊci8. Umowa faktoringu

sk∏ada si´ zwykle z dwóch cz´Êci: postanowieƒ wst´p-
nych oraz szczegó∏owych. Postanowienia wst´pne okre-
Êlajà ogólne warunki umowy, takie jak: rodzaj faktoringu,
wysokoÊç wynagrodzenia faktora, informacje o odsetkach
za zw∏ok´. Cz´Êç szczegó∏owa zawiera m.in.: specyfikacj´
us∏ug dodatkowych, uprawnienia i zakres odpowiedzial-
noÊci stron umowy faktoringowej9, informacje na temat
zabezpieczeƒ oraz dodatkowe klauzule10. Wzór umowy
faktoringowej zamieszczono w za∏àczniku. 

Do wniosku o skup wierzytelnoÊci nale˝y do∏à-
czyç stosownà dokumentacj´, którà mo˝na podzieliç
na trzy grupy (tabela 1).

Ró˝nice mi´dzy konstrukcjà faktoringu oraz forfa-
itingu, kredytu bankowego, cesji wierzytelnoÊci oraz
przej´cia d∏ugu11 przedstawiono w tabelach 2, 3 i 4.

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: (Kaczyƒska 2004).

Tabela 1 . Rodzaje dokumentacji faktoringowej

8  Faktorzy wymagajà, aby w umowie faktoringu faktoranci sk∏adali oÊwiad-

czenia, ˝e w chwili zawarcia umowy d∏u˝nik nie ma wobec nich wierzytel-

noÊci spe∏niajàcych przes∏anki uprawniajàce do dokonania ich potràcenia

na zasadach kompensaty (wierzytelnoÊci o znamionach potràcalnoÊci nie

mogà byç przedmiotem us∏ugi faktoringowej).

9 Faktor zastrzega sobie z regu∏y prawo do kontroli dotyczàce przebiegu za-

wierania i wykonania przez przedsi´biorc´ umów sprzeda˝y, dostawy, usta-

lania treÊci zmian umów mi´dzy przedsi´biorcà a jego partnerami, informo-

wania go o zamiarze dokonywania wzajemnych kompensat wierzytelnoÊci

mi´dzy przedsi´biorcà a jego d∏u˝nikami, kontroli prawdziwoÊci dokumen-

tacji prowadzonej mi´dzy przedsi´biorcà, a kontrahentami (Stecki 1995, s.

52). Do obowiàzków faktoranta zalicza si´ m.in. zawiadamianie d∏u˝ników

o zawarciu umowy faktoringowej, dostarczanie faktorowi na bie˝àco nie-

zb´dnej dokumentacji, informowanie faktora o niewyp∏acalnoÊci d∏u˝ni-

ków, zap∏at´ umówionego wynagrodzenia na rzecz faktora. 
10 Wyró˝nia si´ tu klauzule: wy∏àcznoÊci (zwiàzane z obejmowaniem wie-

rzytelnoÊci przez jednego faktora), eksportowe (narzucajàce obowiàzek za-

wierania umów z partnerami zagranicznymi jedynie w odniesieniu do towa-

rów i us∏ug okreÊlonych w za∏àczniku do umowy faktoringowej), „del crede-

re” (obligujàce faktora do przej´cia ryzyka niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika).
11  Przez poj´cie d∏ugu rozumie si´ obowiàzek spe∏nienia Êwiadczenia cià˝à-

cego na d∏u˝niku. Od d∏ugu nale˝y odró˝niç poj´cie zobowiàzania, b´dàce-

go wierzytelnoÊcià dla wierzyciela, a d∏ugiem dla d∏u˝nika (˚u∏awska 1999,

s. 63). Samo zobowiàzanie polega na tym, ˝e wierzyciel mo˝e ˝àdaç od d∏u˝-

nika Êwiadczenia, a d∏u˝nik powinien Êwiadczenie spe∏niç (art. 353 § 1 kc).  

Dokumentacja rejestrowa Dokumentacja ksi gowa Pozosta a dokumentacja  

 umowa lub statut spó ki
 wykaz w a cicieli lub 
cz onków zarz du spó ki
(wraz z ich adresami i 
numerami PESEL) 

 kopie dokumentów 
to samo ci

 upowa nienia do zaci gania
zobowi za

 za wiadczenie o wpisie do 
ewidencji dzia alno ci
gospodarczej lub wyci g z 
KRS

 za wiadczenie o nadaniu 
numeru REGON oraz NIP 

 licencje, koncesje, 
zezwolenia

 opinie banków 

 sprawozdania finansowe 
(bilans, rachunek zysków i 
strat, rachunek przep ywów 
pieni nych, informacja 
dodatkowa wraz z deklaracj
podatkow  PIT lub CIT) 

 ostatnie F-01 lub ich 
odpowiedniki sk adane do 
urz du skarbowego 

 za wiadczenie z urz du
skarbowego i ZUS o 
niezaleganiu z podatkami i 
sk adkami,  

 zestawienie wierzytelno ci
obj tych us ug
faktoringow  wed ug ich 
struktury wiekowej  

 kopie umów handlowych 
oraz faktur

 polisy ubezpieczeniowe 



102 Miscellanea BANK I  KREDYT listopad-grudzieƒ 2006

* Minimalny poziom wartoÊci referencyjnych dla pojedynczej transakcji w przypadku faktoringu wynosi kilka tysi´cy dolarów, dla forfaitingu od 80 tys. do

5 mln dolarów (Kruczalak 1997, s. 93).

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: (Kreczmaƒska 1996, s. 62–63; Heropolitaƒska, Kawaler, Kozio∏ 1998, s. 212; Hill, Tanju 1998, s. 54; Tokaj-Krzewska
1999, s. 18–19; Grzywacz 2001, s. 53–54; Tokarski 2005, s. 124–125).

Tabela 2 . Faktoring na tle forfaitingu

Kryterium  Faktoring Forfaiting
Uczestnicy transakcji Zbywca wierzytelno ci (faktorant), 

nabywca wierzytelno ci (faktor), 
d u nik faktoringowy 

Zbywca wierzytelno ci (forfetysta), 
nabywca wierzytelno ci (forfaiter), 
d u nik forfaitingowy 

G ówny obszar 
dzia ania

Obrót krajowy i mi dzynarodowy 
(eksport)

Obrót mi dzynarodowy (eksport) 

Wielko  wykupu rednio 70 80% warto ci
wierzytelno ci

100% wierzytelno ci

Koszt obs ugi  Ni szy w relacji do forfaitingu Wy szy koszt obs ugi w stosunku do 
faktoringu z uwagi na wy sze ryzyko 
forfaitera wynikaj ce z odleg ego
terminu wymagalno ci wierzytelno ci
i bezregresowego charakteru us ugi

Umiejscowienie ryzyka Faktor lub (i) faktorant Forfaiter
Termin wymagalno ci
wierzytelno ci

Krótkoterminowa forma 
finansowania (do 180 dni)  

rednio- i d ugoterminowa forma 
finansowania (od 6 miesi cy do 7 lat 
i wi cej)

Kwoty wierzytelno ci* Niskie kwoty wierzytelno ci Wysokie kwoty wierzytelno ci
Liczba wierzytelno ci Du a liczba wierzytelno ci

(przedmiotem mog  by  wszystkie 
wierzytelno ci przys uguj ce wobec 
danego odbiorcy lub w stosunku do 
wszystkich odbiorców) 

Z regu y jedna indywidualnie 
oznaczona wierzytelno

Wyst powanie us ug
dodatkowych 

Minimum dwie us ugi dodatkowe Zazwyczaj brak us ug dodatkowych  

Wyst powanie 
zabezpiecze

Nie zawsze wymagane 
(zabezpieczeniem jest kwota 
wykupywanych przez faktora 
wierzytelno ci oraz wyp acalno
d u nika i ewentualnie faktoranta; 
je eli wyst puj , to najcz ciej pod 
postaci  zabezpieczenia osobistego 
gwarancji bankowej, por czenia,
weksla in blanco, funduszu 
gwarancyjnego lub zabezpieczenia 
rzeczowego w przypadku zawarcia 
umowy w formie linii faktoringowej 

 zastawu, hipoteki; w przypadku 
faktoringu w a ciwego spotyka si
tak e ubezpieczenie wierzytelno ci
faktoringowych, maj ce za zadanie 
ograniczenie strat faktora 
przejmuj cego ryzyko 
niewyp acalno ci d u nika) 

Zawsze wymagane (zabezpieczenia 
osobiste i rzeczowe) 

Najcz ciej
wyst puj ce  modele 

W a ciwy, niew a ciwy, mieszany, 
otwarty (sporadycznie tajny) 

W a ciwy, tajny (rzadko otwarty)  

Formy transakcji Dyskontowa lub zaliczkowa Dyskontowa 
Sposób finansowania Samodzielnie przez faktora Konsorcja forfaiterów
Sposób sp aty
wierzytelno ci

Rzadko w ratach Cz sto w ratach 
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W praktyce cz´sto uto˝samia si´ poj´cie faktorin-
gu i forfaitingu. Kategorie te majà wspólne cechy. Do-
tyczà one jednak tylko ogólnych warunków stosowa-
nia obu technik (Grzywacz 2001, s. 52). Podobieƒstwo
faktoringu i forfaitingu sprowadza si´ zasadniczo
do dwóch podstawowych kwestii: celu umowy (finan-
sowanie zbywcy wierzytelnoÊci) oraz przedmiotu
umowy (nabycie wierzytelnoÊci przez instytucj´ fi-
nansowà z potràceniem na jej rzecz odsetek i prowi-
zji). W literaturze przedmiotu (Tokarski 2005, s. 123)
wyró˝nia si´ dodatkowo nast´pujàce cechy wspólne
faktoringu i forfaitingu: 

– szybciej nast´puje zap∏ata za dostarczony towar
lub wykonanà us∏ug´,

– brakuje regulacji w przepisach prawnych (umo-
wy nienazwane),

– identyczna jest sytuacja prawna d∏u˝nika, 
– dostawca (zbywca wierzytelnoÊci) odpowiada

za istnienie wierzytelnoÊci,
– przedmiotem transakcji sà wierzytelnoÊci pieni´˝ne.
Kredyt bankowy udzielany jest na okreÊlony czas.

W przypadku kredytu obrotowego jest to 1 rok, a jego
sp∏ata najcz´Êciej nast´puje w ratach. Oznacza to, ˝e
ju˝ po sp∏acie pierwszej raty w przedsi´biorstwie mo-
˝e wystàpiç zapotrzebowanie na dodatkowe Êrodki
pieni´˝ne. Zjawisko to dotyczy równie˝ kredytów
w rachunku bie˝àcym, gdzie klient zad∏u˝a si´ w ra-
mach okreÊlonego limitu, obni˝ajàcego si´ cz´sto
w trakcie korzystania z kredytu.

W przypadku faktoringu przedsi´biorstwo decy-
duje, w ramach przyznanego limitu, kiedy ma otrzy-

maç Êrodki pieni´˝ne, przedstawiajàc wierzytelnoÊç
do wykupu.

Przy kredycie bankowym koszty karnych odsetek
za opóênienia w sp∏acie rat ponosi przedsi´biorstwo,
a nie kontrahenci spóêniajàcy si´ ze sp∏atà nale˝noÊci.

W przypadku faktoringu, jeÊli odbiorcy spóêniajà
si´ ze sp∏atà nale˝noÊci, to oni, a nie faktorant mogà
byç obcià˝eni odsetkami za zw∏ok´ (podobnie jak
w forfaitingu), chyba ˝e faktorant (forfetysta) b´dzie
chcia∏ sam uiÊciç te odsetki. 

Nale˝y jednoczeÊnie podkreÊliç, ˝e korzystanie
z faktoringu nie wyklucza stosowania kredytu banko-
wego do finansowania dzia∏alnoÊci (Kreczmaƒ-
ska 1996, s. 30). Poniewa˝ jednak przedsi´biorstwa,
zw∏aszcza ma∏e i Êrednie, nie zawsze mogà spe∏niç
wymogi dotyczàce odpowiedniej zdolnoÊci (wiarygod-
noÊci) kredytowej, mogà mieç trudnoÊci z pozyska-
niem kredytu. W takiej sytuacji faktoring okazuje si´
idealnym êród∏em finansowania (Summers, Wil-
son 2000, s. 64; Robertson 2001, s. 13). Z faktoringu
ch´tnie korzystajà równie˝ nowe przedsi´biorstwa,
zg∏aszajàce zapotrzebowanie na kapita∏, ze wzgl´du
na wydatki zwiàzane z wdra˝anymi programami roz-
wojowymi oraz poszukujàce nowych rynków zbytu
(Asselbergh 2002, s. 18). 

Dla kogo faktoring

Faktoring jest us∏ugà adresowanà w szczególnoÊci
do przedsi´biorstw, które (Tokarski 2005, s. 108–109):

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: art. 69–70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z póên. zm.).

Tabela 3 . Faktoring na tle kredytu bankowego

Kryterium  Faktoring Kredyt bankowy 
Uczestnicy transakcji Zbywca wierzytelno ci (faktorant), 

nabywca wierzytelno ci (faktor), 
d u nik faktoringowy 

Kredytodawca (bank), kredytobiorca 

Dost pno rodków
finansowych 

Okre la faktorant w ramach 
przyznanego limitu 

Przyznawany  na okre lony czas 
(kredyt obrotowy do 1 roku); sp ata
najcz ciej nast puje w ratach 

Obowi zek
wykorzystania 
otrzymanych rodków
zgodnie z ich 
przeznaczeniem  

Nie wyst puje Wyst puje

Koszty odsetek 
karnych za zw ok  w 
sp acie wierzytelno ci

Obci aj  d u nika Obci aj  kredytobiorc

Uprawnienia kontrolne 
kapita odawcy 

Nie wyst puj Wyst puj

Koszt obs ugi Wy szy w stosunku do kredytu 
bankowego

Ni szy w stosunku do faktoringu 

wiadczenie us ug
dodatkowych 

Wyst puje Nie wyst puje  
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Tabela 4 . Faktoring na tle cywilnoprawnych  êróde∏ finansowania



– sprzedajà towary lub us∏ugi w obrocie krajo-
wym i zagranicznym,

– odnotowujà stale rosnàcy poziom sprzeda˝y,
– prowadzà sprzeda˝ charakteryzujàcà si´ sezo-

nowoÊcià, co powoduje, ˝e zapotrzebowanie na Êrodki
pieni´˝ne uwidacznia si´ w pewnych okresach,

– chcà zaplanowaç swoje wp∏ywy i wydatki,
sprzeda˝ i dop∏yw gotówki,

– potrzebujà szybkiego dost´pu do gotówki,
– nie majà wystarczajàcej zdolnoÊci (wiarygodno-

Êci) kredytowej, w tym odpowiednich zabezpieczeƒ
wymaganych przez banki, a przez to majà problemy
z pozyskaniem kredytu bankowego w wysokoÊci
umo˝liwiajàcej realizacj´ zamierzeƒ rynkowych,

– majà ograniczony kapita∏ w∏asny,
– majà wysoki poziom nale˝noÊci w bilansie,
– prowadzà sprzeda˝ towarów i us∏ug z odro-

czonà p∏atnoÊcià dla sta∏ych lub powtarzajàcych si´
odbiorców,

– zamierzajà realizowaç strategie zwi´kszania ob-
rotów, stosujàc d∏ugie terminy p∏atnoÊci,

– korzystajà z rabatów u swoich dostawców,
– znajà sytuacj´ finansowà swoich kontrahentów

(d∏u˝ników),
– chcà zdyscyplinowaç swoich kontrahentów.

Faktoringu nie mo˝na zaproponowaç jednostkom,
które cyklicznie zmagajà si´ z problemami finansowy-
mi. Faktoring stanowi dobry sposób przyspieszenia in-
kasa nale˝nych Êrodków pieni´˝nych, nie jest nato-
miast panaceum na z∏à kondycj´ przedsi´biorstwa
(Panfil 2004, s. 60). 

Koszty obs∏ugi faktoringu

Korzystanie z faktoringu wià˝e si´ z ponoszeniem
okreÊlonych wydatków. W literaturze przedmiotu
(Sierpiƒska 2001, s. 196–197; Tokarski 2005,
s. 137–140) wyró˝nia si´ nast´pujàce kategorie op∏at
faktoringowych:

• Odsetki, pobierane z góry (tzw. odsetki dyskon-
towe lub dyskonto) bàdê z do∏u. W faktoringu w∏aÊci-
wym dyskonto (podobnie jak prowizja i mar˝a) jest
wy˝sze ze wzgl´du na przej´cie przez faktora ryzyka
niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika oraz koszty windykacji.
Dodatkowo im d∏u˝szy jest okres finansowania12, tym
wy˝sze jest oprocentowanie. Na poziom kosztów od-
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èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Heropolitaƒska, Kawaler, Kozio∏ (1998, s. 90); Kodeks cywilny.

12 Okres finansowania oznacza okres mi´dzy zakupem wierzytelnoÊci

przez faktora a terminem ich sp∏aty.
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setek wp∏ywajà tak˝e: wielkoÊç i zakres administrowa-
nia nabytymi wierzytelnoÊciami. Ró˝nica mi´dzy no-
minalnà wartoÊcià nale˝noÊci a kwotà, którà otrzymu-
je faktorant za zbywanà wierzytelnoÊç, zale˝y od jako-
Êci wierzytelnoÊci, planowanych kosztów, jakie faktor
spodziewa si´ ponieÊç w zwiàzku z operacjà (chodzi
zasadniczo o procedur´ windykacyjnà), czasu do wy-
kupu d∏ugu oraz stóp procentowych wyst´pujàcych
na rynku kapita∏owym (Kolb, Rodriguez 1992, s. 488).
Faktor przekazuje faktorantowi równowartoÊç przela-
nej wierzytelnoÊci, a odsetkami obcià˝a jego rachunek
bie˝àcy. 

Warto przy tym zauwa˝yç, ˝e odsetki dyskontowe
sà pobierane przez banki, a firmy faktoringowe zasad-
niczo naliczajà odsetki z do∏u, raz w miesiàcu od rze-
czywiÊcie wykorzystanych Êrodków finansowych. No-
minalnie op∏aty pobierane z góry sà ni˝ej oprocento-
wane ni˝ op∏aty pobierane z do∏u. 

• Mar˝a za us∏ugi dodatkowe w wysokoÊci
od 0,3% do 4% kwoty wierzytelnoÊci. WartoÊç mar-
˝y i prowizji przygotowawczej mo˝e byç poda-
na kwotowo.

• Prowizja przygotowawcza za zbadanie zdolno-
Êci kredytowej faktoranta i d∏u˝nika, rozpatrzenie
wniosku skupu wierzytelnoÊci oraz przygotowanie
umowy. Stanowi ona procent od kwoty przyznanego
limitu zad∏u˝enia i oscyluje w granicach 0,1–3%. 

• Prowizja za przej´cie przez faktora ryzyka

niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika – wynosi od 0,1%
do 1,5% wartoÊci nabytych przez faktora nale˝noÊci.
Jej poziom jest ka˝dorazowo szacowany zgodnie z oce-
nà ryzyka. Zale˝y od kondycji ekonomicznej kontra-
henta, kwoty i terminu sp∏aty wierzytelnoÊci, zabez-
pieczeƒ oraz kategorii towarów i us∏ug b´dàcych
przedmiotem sprzeda˝y.

• Prowizja z tytu∏u zawarcia umowy o lini´, b´-
dàcej zobowiàzaniem faktora do zawarcia w przy-
sz∏oÊci umów faktoringu z dostawcà. Liczona jest
od ustalonego limitu (Êrednio 1%) i p∏acona niezale˝-
nie od odsetek i prowizji za skupione w jej ramach
wierzytelnoÊci.

Mówiàc o ponoszeniu wydatków, nale˝y
uwzgl´dniç fakt tworzenia funduszu gwarancyjnego,
b´dàcego z jednej strony sposobem przenoszenia cz´-
Êci ryzyka na faktoranta, z drugiej zaÊ b´dàcego zabez-
pieczeniem na wypadek nieprzewidzianych zdarzeƒ.
W praktyce faktor wykupuje przeci´tnie 70–80% wie-
rzytelnoÊci. Istotne jest, czy pozosta∏e 20–30% obj´te
zosta∏o funduszem gwarancyjnym, czy jest on opro-
centowany, czy odsetki dyskontowe naliczane sà
od ca∏ej kwoty wierzytelnoÊci, czy te˝ od jej wykupio-
nej cz´Êci. Wymienia si´ tu dwie opcje:

• Faktor wykupuje 70–80% nale˝noÊci, a na pozo-
sta∏à cz´Êç tworzy zaÊ nieoprocentowany fundusz gwa-
rancyjny. W faktoringu w∏aÊciwym zbywca ponosi ry-
zyko do wysokoÊci zablokowanej kwoty. W momencie

gdy d∏u˝nik nie wywià˝e si´ ze zobowiàzaƒ, faktor
uzna za strat´ cz´Êç wykupionà, a faktorant pozosta∏à
cz´Êç tworzàcà fundusz. Dostawca ponosi koszty nali-
czane od wykupionej kwoty faktury.

• Faktor wykupuje ca∏à kwot´ wierzytelnoÊci,
a faktorantowi wyp∏aca w postaci zaliczki 70–80%
wartoÊci faktury. Z tego 20–30% stanowi oprocento-
wany fundusz gwarancyjny. Zbywca ponosi koszty na-
liczane od 100% wierzytelnoÊci. W przypadku gdy
d∏u˝nik odmawia uregulowania d∏ugu, faktor ponosi
ca∏e ryzyko. Po terminie zapadalnoÊci jest ponadto zo-
bligowany zwróciç faktorantowi zablokowanà kwot´. 

Koszty faktoringu ponosi zwykle faktorant. Do-
puszcza si´ jednak mo˝liwoÊç ich pokrycia przez
d∏u˝nika, przy zap∏acie faktury, w sytuacji gdy odset-
ki pobierane sà z do∏u. Z punktu widzenia kosztów
wybór faktoringu jako êród∏a finansowania transakcji
handlowych powinien byç poprzedzony kalkulacjà je-
go ekonomicznej op∏acalnoÊci. KorzyÊci ze zbycia wie-
rzytelnoÊci przed terminem ich zap∏aty przez d∏u˝ni-
ków powinny przewy˝szaç ponoszone z tego tytu∏u
wydatki. Nale˝y oszacowaç, czy warto zrezygnowaç
na rzecz faktora z cz´Êci nale˝noÊci (odsetki, prowizje,
mar˝a), aby móc z kolei skorzystaç z oferowanych
przez kontrahentów opustów cenowych „za p∏atnoÊç”
(Trocka 2004). Kompleksowa analiza efektywnoÊci po-
winna tak˝e uwzgl´dniç dodatkowe korzyÊci w posta-
ci pakietu us∏ug oferowanych przez faktora w ramach
zawartej z nim umowy. 

Prawnopodatkowe uwarunkowania faktoringu 

Zawarcie umowy faktoringowej w sensie prawnym
skutkuje zmianà wierzyciela. W miejsce zbywcy – fak-
toranta wchodzi faktor, który nabywa prawa do cedo-
wanych wierzytelnoÊci, i to zarówno prawo do wie-
rzytelnoÊci g∏ównej, jak i roszczenie o zaleg∏e odsetki
za zw∏ok´ w jej sp∏acie. Faktor nie nabywa natomiast
zobowiàzaƒ faktoranta, a w szczególnoÊci nie ponosi
odpowiedzialnoÊci z tytu∏u gwarancji i r´kojmi za wa-
dy fizyczne i prawne dóbr b´dàcych przedmiotem
sprzeda˝y.

Na odr´bnà uwag´ zas∏ugujà rozwiàzania podat-
kowe oraz ich skutki dla faktoranta i faktora. Przekaza-
na faktorantowi zap∏ata za zbycie wierzytelnoÊci nie
stanowi przychodu do celów podatkowych. Jest to bo-
wiem sp∏ata nale˝noÊci z racji dokonanej w przesz∏o-
Êci sprzeda˝y towarów i us∏ug, ju˝ raz podlegajàca
opodatkowaniu. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 39
ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo-
wym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r., nr 54,
poz. 654 z póên. zm.)13 oraz art. 23 ust. 1 pkt 34 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

13  Zwanej dalej w skr. updop.



od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176
z póên. zm.)14, strata faktoranta w formie ró˝nicy mi´-
dzy wartoÊcià nominalnà przekazanej wierzytelnoÊci
a rzeczywiÊcie otrzymanymi Êrodkami pieni´˝nymi
jest kosztem uzyskania przychodu. Wszelkie op∏aty
obcià˝ajàce faktoranta pod postacià odsetek (z wyjàt-
kiem naliczonych d∏u˝nikowi i przeniesionych na-
st´pnie na faktora wraz z kwotà g∏ównà wierzytelno-
Êci odsetek karnych), prowizji i mar˝y redukujà wi´c
podstaw´ wymiaru podatku dochodowego. Dzi´ki te-
mu przedsi´biorstwo mo˝e wykorzystaç efekt tarczy
podatkowej, b´dàcy wynikiem uczestnictwa bud˝etu
paƒstwa w pokrywaniu kosztu kapita∏u jednostki.

Dochodem podlegajàcym opodatkowaniu jest dla
faktora ró˝nica mi´dzy uzyskanym przychodem,
na który sk∏ada si´ nominalna wartoÊç nabytych wie-
rzytelnoÊci oraz ewentualnie rzeczywiÊcie otrzymane
odsetki karne, naliczone d∏u˝nikom za zw∏ok´ w sp∏a-
cie nale˝noÊci) a sumà zap∏aconà za wierzytelnoÊç.
Trzeba przy tym pami´taç, ˝e w myÊl art. 12 ust. 4
pkt 2 updop oraz art. 14 ust. 3 pkt 2 updof do przycho-
dów nie wlicza si´ naliczonych, lecz nie otrzymanych
odsetek od nale˝noÊci. Za moment realizacji przycho-
du i powstania obowiàzku podatkowego uznaje si´
sp∏at´ wierzytelnoÊci przez d∏u˝nika. W zwiàzku z du-
˝ym ryzykiem nieodzyskania wierzytelnoÊci od d∏u˝-
nika dla faktora istotna jest mo˝liwoÊç obni˝enia do-
chodu o wysokoÊç ewentualnej straty poniesionej
przez niego w roku podatkowym, w najbli˝szych ko-
lejno nast´pujàcych po sobie pi´ciu latach podatko-
wych, z tym ˝e wysokoÊç obni˝enia w ˝adnym roku
nie mo˝e przekroczyç 50% kwoty tej straty (art. 7
ust. 5 updop oraz art. 9 ust. 3 updof). 

Us∏uga faktoringu podlega opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i us∏ug. Zgodnie bowiem z za∏àczni-
kiem nr 4 do ustawy o VAT (poz. 3 sekcja J ex (65–67)
pkt 5), w zwiàzku z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT
us∏ugi polegajàce na Êciàganiu d∏ugów oraz us∏ugi fak-
toringu zosta∏y wy∏àczone ze zwolnienia od opodatko-
wania podatkiem od wartoÊci dodanej. W zwiàzku
z powy˝szym, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT,
us∏ugi faktoringu nale˝y opodatkowaç stawkà podatku
w wysokoÊci 22%. Wa˝na jest tu klasyfikacja us∏ug
Êwiadczonych przez podatnika15. 

W myÊl art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r.
o podatku od czynnoÊci cywilnoprawnych (Dz. U.
z 2005 r. nr 41, poz. 399 z póên. zm.) opodatkowa-
niu nie podlegajà czynnoÊci cywilnoprawne, je˝eli

przynajmniej jedna ze stron z tytu∏u dokonania tych
czynnoÊci jest opodatkowana podatkiem VAT lub
jest z niego zwolniona (wyjàtek stanowià umowy
sprzeda˝y i zamiany zwolnione z VAT, których
przedmiotem sà nieruchomoÊci, ich cz´Êci lub pra-
wo u˝ytkowania wieczystego). Umowa faktoringu –
podlegajàca opodatkowaniu podatkiem VAT – nie
jest zatem obj´ta podatkiem od czynnoÊci cywilno-
prawnych.

Rynek us∏ug faktoringowych w Polsce i na Êwiecie

Obroty bran˝y faktoringowej w Polsce w 2005 r. wy-
nios∏y przesz∏o 14,2 mld z∏, czyli wzros∏y w relacji
do poprzedniego roku o 4,5 pkt proc.16 (z tego oko-
∏o 90% przypada na faktoring w obrocie krajo-
wym, 10% to faktoring na rynku mi´dzynarodowym).
Przedstawiajàc struktur´ obrotów faktoringowych
na polskim rynku wed∏ug bran˝, nale˝y stwierdziç, ˝e
najwy˝szy procentowy udzia∏ mia∏y nast´pujàce pro-
dukty: artyku∏y spo˝ywcze (11,6), energetyka i paliwa
(10,9), us∏ugi (10,6), hutnictwo (7,7), dystrybucja stali
(7,4), budownictwo (4,9), sprz´t komputerowy (4,7),
przemys∏ elektroniczny, AGD (3,8), przemys∏ meblar-
ski (3,7), opakowania (3,5), chemia (3,4), narz´dzia
(2,8), przemys∏ elektrotechniczny (2,8), odzie˝ (2), po-
zosta∏e (20,2) (Matusiak 2006b, s. 10). Udzia∏ obrotów
faktoringowych w PKB w 2005 r. wyniós∏ 2%. Z us∏ug
faktoringowych skorzysta∏o w 2005 r. 1,4 tys. przed-
si´biorstw, a spó∏ki faktoringowe sfinansowa∏y 1,4
mln faktur. Polski Zwiàzek Faktorów17, instytucja po-
wsta∏a w 2006 r. z przekszta∏cenia Konferencji Instytu-
cji Faktoringowych, szacuje, ˝e w 2006 r. wartoÊç ta
b´dzie jeszcze wi´ksza. Jak podaje Gazeta Gie∏dy „Par-
kiet”18, wartoÊç obrotów na rynku faktoringowym
w I pó∏roczu 2006 r. osiàgn´∏a ju˝ rekordowy poziom
blisko 8 mld z∏, a wartoÊç obrotów za ca∏y 2006 r. mo-
˝e wynieÊç nawet 16 mld z∏ (Matusiak 2006a, s. 28).
Zasadnicze przyczyny wzrostu w ostatnich latach ryn-
ku faktoringowego w Polsce to:

– zatory p∏atnicze,
– niedobór bie˝àcych Êrodków w obrocie gospo-

darczym,
– ograniczony dost´p do kapita∏ów i nieprawid∏o-

wa struktura kapita∏owa podmiotów,
– rygorystyczne procedury bankowe,
– niewydolny system sàdowniczy,
– d∏ugotrwa∏y proces dochodzenia wierzytelnoÊci.
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14 Zwanej dalej w skr. updof.
15 Zgodnie z klasyfikacjà G∏ównego Urz´du Statystycznego us∏ugi faktorin-

gu w∏aÊciwego i niew∏aÊciwego (podobnie jak dyskonto weksli) zosta∏y za-

liczone do grupy o tym samym symbolu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów

i Us∏ug, tj. 65.22.10. W∏aÊciwa klasyfikacja statystyczna nale˝y do podmio-

tu prowadzàcego dzia∏alnoÊç gospodarczà. Podobne stanowisko w sprawie

opodatkowania faktoringu podatkiem VAT podziela Drugi Urzàd Skarbowy

w Cz´stochowie (pismo z dnia 14.07.2004, sygnatura: DUS-PP/443

/61/2004).

16 http://www.egospodarka.pl
17 PZF zrzesza dziesi´ç najwi´kszych instytucji faktoringowych dzia∏ajà-

cych w Polsce (Pekao Faktoring,  majàcy na koniec pierwszego pó∏rocza

2006 r. 28% udzia∏u w rynku, ING Commercial Finance (24%), Polfactor

(21%), GMAC Commercial Finance (13%), BZ WBK Faktor (5%), Arvato Se-

rvices Polska (5%), Bibby Factors Polska (2%), Eurofaktor (2%), Raiffeisen

Bank, 4 Faktor).   
18 http://www.parkiet.com
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Jak podaje Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Fak-
torów (Factors Chain International FCI19), instytucja
powo∏ana w celu wprowadzenia jednolitych standar-
dów prawnych i proceduralnych dla podmiotów funk-
cjonujàcych w uk∏adach faktoringowych, Êwiatowy

rynek us∏ug faktoringowych zanotowa∏ w 2005 r.
obroty rz´du prawie 1 017 mld euro (tabele 5 i 6).
Stanowi to wzrost w stosunku do 2004 r. o 18 pkt
proc. (Garliƒska 2006, s. 14). Przyczynà jest otwar-
cie si´ licznych nowych, ch∏onnych rynków, w tym
w Europie Wschodniej. Szczególnà pozycj´ zajmu-
jà tu m∏ode, pr´˝ne rynki azjatyckie (chiƒski i in-

èród∏o: dane zawarte na stronie internetowej FCI (http://www.factors-chain.com). 

Tabela 6 . Faktoring w obrocie krajowym i mi´dzynarodowym w 2005 r. na poszczególnych
kontynentach oraz w wybranych paƒstwach (w mln euro)

19 http://www.factors-chain.com

èród∏o: dane zawarte na stronie internetowej FCI (http://www.factors-chain.com). 

Tabela 5 . WartoÊç obrotów faktoringowych na Êwiecie (w mln euro)

Kontynent (kraj) Obrót krajowy Obrót mi dzynarodowy 
Europa, w tym:  656 607 58 879 

Francja  82 280 6 740 
Niemcy  41 225 13 885 
Polska  3 350 350 
W ochy  104 675 6 500 
Wielka Brytania  233 935 3 270 

Ameryka, w tym: 127 815 7 815 
Kuba  10  200 
USA 88 150 6 010 

Afryka  6 050 187 
Azja, w tym:  116 319 19 495 

Chiny  4 150 1 680 
Indie  1 850 140 
Japonia  76 340 880 
Korea Po udniowa 0 850 
Tajwan  24 000 12 000 

Australia i Nowa Zelandia 23 270 110 
RAZEM 930 061 86 486 



dyjski), korzystajàce z faktoringu eksportowego.
Obroty Êwiatowego faktoringu eksportowego wzro-
s∏y w badanym okresie o 27 pkt proc. (Du-
dziak 2006). FCI zrzesza obecnie 3 instytucje fakto-
ringowe funkcjonujàce na rynku polskim: ING
Commercial Finance Polska SA, Pekao Fakto-
ring Sp. z o.o. oraz Polfactor SA. Jak wynika z da-
nych zamieszczonych w tabeli 5, rynek us∏ug fak-
toringowych w Europie, w tym tak˝e w Polsce, cie-
szy si´ nies∏abnàcym zainteresowaniem (War-
ner 2004, s. 28–31). Jest on stabilny, zasadniczo
z tendencjà wzrostowà. 

Reasumujàc, najwy˝szy poziom obrotów w bran-
˝y faktoringowej w 2005 r. zanotowano w Wielkiej
Brytanii (237 205 mln euro). Najwy˝sze obroty osiàg-
ni´to na kontynencie europejskim (715 486 mln eu-
ro). Najwy˝szà dynamik´ wzrostu w porównaniu
z 1999 r. (w ciàgu 6 lat) charakteryzowa∏ si´ konty-
nent australijski – 442% (w Polsce wielkoÊç ta wynio-
s∏a przesz∏o 611%). Ârednia dynamika Êwiatowa wy-
nosi 182,5% (a wi´c przyrost o 82,5 pkt proc. w sto-
sunku do 1999 r.). Najwy˝szy udzia∏ faktoringu w ob-
rocie mi´dzynarodowym na tle obrotów ogó∏em dane-
go kraju osiàgn´∏y Korea Po∏udniowa (100%) oraz Ku-
ba (95,2%).

Wnioski 

Mimo doÊç dynamicznego rozwoju w ostatnich la-
tach faktoring wcià˝ znajduje si´ w fazie poznawa-
nia i wst´pnego wdra˝ania. Jako mechanizm stymu-
lowania przedsi´biorczoÊci jest on jeszcze relatyw-
nie s∏abo znany przez polskie podmioty. Faktoring
ma zarówno zalety, jak i wady.

Mocne strony faktoringu to mi´dzy innymi
mo˝liwoÊci: 

– przyspieszenie obiegu kapita∏u obrotowego20,
a tym samym poprawy p∏ynnoÊci finansowej i gene-
rowania wy˝szych dochodów, 

– zaliczenia op∏at faktoringowych do kosztów
uzyskania przychodu, co pozwala na obni˝enie
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, 

– redukcji wydatków administracyjnych zwià-
zanych z windykacjà wierzytelnoÊci, 

– uproszczenia procedury realizacji umowy, 
– negocjowania dodatkowych kredytów i po˝y-

czek (zapewnienie ochrony kredytowej), 

– poprawy struktury kapita∏owej21, 
– poprawy mierników finansowych, 
– terminowej regulacji zobowiàzaƒ podatko-

wych, 
– polepszenia wizerunku przedsi´biorstwa, 
– niwelacji efektów opóênieƒ p∏atniczych kon-

trahentów, 
– wyd∏u˝ania kontrahentom terminów p∏atno-

Êci faktur, 
– korzystania z rabatów oferowanych przez do-

stawców, 
– utrzymania wi´kszych zapasów, czego wyni-

kiem jest redukcja kosztów operacyjnych zaopatrze-
nia i transportu, 

– dywersyfikacji ryzyka niewyp∏acalnoÊci
d∏u˝nika (ryzyko dzielone jest mi´dzy faktoranta
i faktora), 

– zarzàdzania wierzytelnoÊciami, w tym inkasa
d∏ugu (Pereira 1999, s. 69), 

– dyscyplinowania d∏u˝ników przez faktora, 
– dost´pu do kompleksowej obs∏ugi prawno-fi-

nansowej. 
Faktoring przyczynia si´ do przyspieszenia cy-

klu rotacji nale˝noÊci, a tym samym skrócenia okre-
su oczekiwania na Êrodki pieni´˝ne. Uwolnionà go-
tówk´ mo˝na zatem przeznaczyç na zaspokojenie
innych potrzeb, co bezpoÊrednio wp∏ywa na dalszy
rozwój przedsi´biorstwa. 

Do s∏abych stron us∏ugi faktoringowej zalicza
si´ mi´dzy innymi: 

– wysoki poziom op∏at faktoringowych, 
– niech´ç faktorów do przejmowania ryzyka

niewyp∏acalnoÊci d∏u˝nika, 
– os∏abienie powiàzaƒ mi´dzy faktorantem

a kontrahentami, 
– dublowanie funkcji administracyjnych, 
– koniecznoÊç reorganizacji obiegu dokumenta-

cji w przedsi´biorstwie faktoranta, 
– trudnoÊci z pozyskaniem wiarygodnych

i aktualnych informacji, niezb´dnych do zawar-
cia umowy faktoringowej, oraz zwiàzane z tym
koszty. 

Ponadto, otoczenie mo˝e odczytaç podpisa-
nie umowy faktoringowej jako oznak´ s∏abej kon-
dycji finansowej kontrahenta. Faktorzy mogà ce-
lowo ograniczaç dost´p do us∏ugi faktoringowej,
sà bowiem zainteresowani wspó∏pracà z klienta-
mi, których obroty osiàgn´∏y okreÊlony poziom.
S∏abà stronà faktoringu jest równie˝ brak jego
bezpoÊredniego uregulowania w przepisach
prawnych. 
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20 Przez poj´cie kapita∏u obrotowego lub kapita∏u obrotowego netto nale˝y

rozumieç t´ cz´Êç aktywów obrotowych, która jest finansowana kapita∏em

sta∏ym, czyli kapita∏em w∏asnym, rezerwami na zobowiàzania, zobowiàza-

niami d∏ugoterminowymi oraz d∏ugoterminowymi rozliczeniami mi´dzy-

okresowymi. Innymi s∏owy, kapita∏ obrotowy w uk∏adzie bilansowym two-

rzy ró˝nica mi´dzy wartoÊcià aktywów obrotowych a krótkoterminowymi

(bie˝àcymi) zobowiàzaniami oraz rozliczeniami mi´dzyokresowymi, majà-

cymi odzwierciedlenie w pasywach bilansu (Sierpiƒska, W´dzki 2001 s.74;

W´dzki 2003, s. 39). 

21 Faktoring nie zwi´ksza pasywów bilansu, wywo∏uje przesuni´cia w ob-

r´bie aktywów na linii: nale˝noÊci – Êrodki pieni´˝ne (Tokarski 2005, 

s. 110).
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Ostatecznym celem doboru optymalnej w da-
nych warunkach polityki finansowania sprzeda˝y
jest wzrost ekonomicznej efektywnoÊci przedsi´-
biorstwa, co bezpoÊrednio wp∏ywa na kszta∏towa-
nie jego rynkowej wartoÊci. Racjonalny, zgodny
z przes∏ankami ekonomicznymi wybór êróde∏ fi-
nansowania mo˝e znacznie zminimalizowaç ryzy-
ko utraty wierzytelnoÊci. Za skuteczne narz´dzie

zabezpieczenia si´ przed stratami nale˝noÊci22

uznaje si´ us∏ug´ faktoringowà. 
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Umowa faktoringowa 

zawarta w dniu 1 sierpnia 2006 r. w Warszawie pomi dzy …………….., z siedzib  w 
Warszawie, reprezentowan  przez ……………., zwan  dalej faktorantem, a 
…………………….., z siedzib  w Warszawie, reprezentowan  przez …………………….., 
zwan  dalej faktorem. 

§1
Faktor wykupuje wierzytelno ci handlowe faktoranta na podstawie dokumentów 
stanowi cych prawn  podstaw  ich realizacji wobec odbiorcy ................................................. 
 ....................................................................................................................................................

§2
Wraz z wierzytelno ci  przechodz  na faktora wszelkie wynikaj ce z niej prawa, w 
szczególno ci roszczenie o odsetki za zw ok .

§3
Faktorant o wiadcza, e wierzytelno ci b d ce przedmiotem umowy nie s  sporne, 
przedawnione, obci one na rzecz osób trzecich, czy podlegaj ce potr ceniu w my l art. 513 
§2 kc. 

§4
1. czna kwota wykupionych przez faktora, a niesp aconych faktur na warunkach 

okre lonych w niniejszej umowie nie mo e przekroczy  kwoty ............................... z .
2. Kwota wierzytelno ci wykupywanej przez faktora na podstawie pojedynczej faktury 

nie mo e by  ni sza ni  ................................... z .
3. Do kwoty ...................... z , faktor wykupuje wierzytelno ci faktoranta na zasadach 

faktoringu w a ciwego.
4. Powy ej kwoty okre lonej w punkcie 3, faktor wykupuje wierzytelno ci faktoranta na 

zasadach faktoringu niew a ciwego.

§5
Faktor b dzie przejmowa  wierzytelno ci z terminem p atno ci, liczonym od momentu 
wykupu faktury nie d u szym ni  180 dni. 

§6
Umow  zawiera si  na okres od ............................ do .............................. 

§7
Przeniesienie wierzytelno ci, o których mowa w §5 na faktora nast puje w drodze przelewu, 
zgodnie z art. 509-518 kc. 

§8
Faktor wyp aca faktorantowi kwot  scedowanej wierzytelno ci, po potr ceniu dyskonta, 
prowizji i ewentualnie innych poniesionych kosztów na wskazany przez zbywc  rachunek 
bankowy w banku ………………, o numerze: ………………………………….., w terminie 
7 dni od daty zawarcia umowy.

§9
1. Stop  dyskonta ustala si  w oparciu o stop  bazow , która w dniu zawarcia umowy 

wynosi ................ %, powi kszon  o mar  banku w wysoko ci ................ % w 
stosunku rocznym. 

2. Prowizja za us ug  faktoringow  wynosi ............. % warto ci przedk adanych faktur. 
3. Dyskonto i prowizja potr cane s  od kwoty wyp aconej zaliczki. 

Aneks. Wzór umowy faktoringowej



113BANK I  KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea

§10
Faktorant zobowi zuje si  do: 

1. Posiadania u faktora rachunku bie cego lub pomocniczego. 
2. Niezw ocznego pisemnego zawiadomienia d u ników o zawartej umowie z faktorem. 
3. Natychmiastowego zwrócenia kwoty wierzytelno ci wyp aconej mu przez d u ników,

a nale nej faktorowi. 
4. Niedokonywania zmian w umowach sprzeda y towarów lub us ug dotycz cych

wykupionych wierzytelno ci bez zgody faktora. 
5. Bie cej aktualizacji listy swoich d u ników.
6. Przekazywania faktorowi informacji pozwalaj cych oceni  kondycj  finansow  i 

sytuacj  prawn  faktoranta. 
7. Udzielania faktorowi informacji dotycz cych kondycji finansowej  prawnej 

d u ników.

§11
1. Faktor zobowi zuje si wiadczy  na rzecz faktoranta nast puj ce us ugi:

Windykacja i inkaso nale no ci.
Analiza sytuacji ekonomicznej i monitowanie d u ników.
Udzielanie kredytów i po yczek.
Prowadzenie ksi gowo ci.
Dokonywanie rozlicze  finansowych transakcji. 

2. Faktor nie ponosi odpowiedzialno ci wobec d u ników za wady rzeczy lub us ug, w 
tym z tytu u gwarancji i r kojmi. 

§12
1. Strony ustalaj  prawne zabezpieczenie roszcze  faktora w stosunku do faktoranta w 

postaci ........................................................................................................................... 
2. Wszelkie koszty zwi zane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia ponosi 

faktorant.

§13
Do uprawnie  faktora zalicza si :

1. Monitoring przebiegu procesu zawierania i realizacji przez faktoranta umów 
sprzeda y i dostawy. 

2. Kontrol  dokumentów. 
3. Ustalanie wspólnie z faktorantem tre ci zmian umów, zawieranych przez niego z 

d u nikami. 
4. Wspó prac  z faktorantem, dotycz c  kompensacji wzajemnych wierzytelno ci 

mi dzy faktorantem, a jego d u nikami oraz rozk adania wiadcze  na raty. 

§14
Po ca kowitym zaspokojeniu roszcze  faktora, faktor zwraca faktorantowi otrzymane faktury 
i inne dokumenty zwi zane z transakcj .

§15
1. Faktor zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy w przypadku: 

Opó nienia w zap acie wierzytelno ci nabytej od faktoranta. 
Pogorszenia si  sytuacji finansowej faktoranta lub d u ników. 
Zmiany sytuacji prawnej faktoranta lub d u ników, maj cej wp yw na wzrost 
ryzyka w zakresie sp aty nabytej przez faktora wierzytelno ci.
Stwierdzenia nieprawdziwo ci o wiadczenia, o którym mowa w §3 umowy. 
Niewykonania zobowi za , o których mowa w §10 umowy. 

2. Okres wypowiedzenia umowy wynosi 30 dni. 
3. W okresie wypowiedzenia umowy, faktor nie nabywa wierzytelno ci od faktoranta, a 

strony dokonuj  jedynie rozlicze  z tytu u wierzytelno ci nabytych przed dniem 
wypowiedzenia.

4. Po up ywie okresu wypowiedzenia, umowa wygasa. 
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§16
1. Umowa wygasa, z zastrze eniem §15 z up ywem okresu, na jaki j  zawarto.  
2. Je eli po wyga ni ciu umowy pozosta y niesp acone wierzytelno ci, strony dokonuj

ich rozlicze  stosuj c w tym zakresie odpowiednio postanowienia niniejszej umowy.  

§17
Wszelkie zmiany umowy wymagaj  formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem 
niewa no ci.

§18
W zakresie nie uregulowanym niniejsz  umow , maj  zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.

§19
Ewentualne spory mog ce wynikn  pomi dzy stronami, dotycz ce niniejszej umowy b d
rozstrzygane przez s d w a ciwy dla siedziby faktora.

§20
Umow  sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po jednym dla ka dej ze 
stron.

              Faktorant                                                                               Faktor 
        ............................                                                                 ...........................

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: JaÊlan (2000, s. 219–223), Tokarski (2005, s. 231–246). 
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