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Datio in solutum 

• Art. 453. Jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z 
zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela 
inne świadczenie, zobowiązanie wygasa. 
Jednakże gdy przedmiot świadczenia ma wady, 
dłużnik obowiązany jest do rękojmi według 
przepisów o rękojmi przy sprzedaży. 

 

 



Datio in solutum 

• I. Przedsiębiorca A sprzedał przedsiębiorcy B 
200 rowerów marki X. Jednak gdy miał 
dostarczyd te rowery okazało się, że nie jest w 
stanie zdobyd marki X, ale może dostarczyd 
porównywalne klasą rowery Y. A zaoferował 
więc B, że dostarczy rowery Y. Rowery te 
dostarczył. Okazały się jednak wadliwe. Jakie 
uprawnienia przysługują B?  



Datio in solutum 

• Ad I. Stosownie do art. 453 wierzycielowi 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi przy 
sprzedaży (560 – 561 k.c.).  

• Uprawnienia te przysługują jednak nie w 
stosunku do całej umowy, ale dotyczą umowy o 
spełnienie świadczenia. Odstąpienie od tej 
umowy powoduje jedynie wygaśnięcie skutków 
spełnienia świadczenia i tym samym odżycie 
roszczenia o spełnienie pierwotnego świadczenia  



Datio in solutum 

• Mimo pewnych kontrowersji możliwe jest także 
zastosowanie obniżenia ceny – ono ma jednak 
także dotyczyd jedynie umowy o spełnienie 
świadczenia, a nie samej umowy, która stanowiła 
źródło pierwotnego zobowiązania. Dlatego 
odpowiednie zastosowania obniżenia ceny 
prowadzi jedynie do ustalenia że spełnienie 
świadczenia w mniejszym stopniu zaspokoiło 
wierzyciela, co powoduje odżycie części 
pierwotnego roszczenia.  



Datio in solutum 

• II.  Przedsiębiorca A sprzedał konsumentowi B 
rower X. Jednak ponieważ roweru X nie było 
wydał za zgodą konsumenta rower Y. Rower Y 
okazał się wadliwy. Jakie uprawnienia 
przysługują konsumentowi?  



Datio in solutum 

• Ad. II. Tu powstaje pytanie czy art. 453 odsyła 
także do ustawy o sprzedaży konsumenckiej. 
Najpewniej trzeba uznad, że tak. W takiej 
sytuacji konsument ma roszczenie o 
dostarczenie nowego roweru X. Czy ma 
roszczenie o naprawienie roweru Y. Pewnie 
tak, chod prowadzi to do logicznych 
niespójności.   



Datio in solutum 

• Świadczenie w miejsce wykonania a nowacja z 
art. 506 k.c.  

• Zbędnośd regulacji datio in solutum jako 
instytucji nadmiernie teoretycznie 
wyrafinowanej.  



Miejsce spełnienia świadczenia 

• Art. 454. § 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest 
oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, 
świadczenie powinno byd spełnione w miejscu, gdzie w 
chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie 
lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne powinno byd 
spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie 
wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia; jeżeli 
wierzyciel zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę po 
powstaniu zobowiązania, ponosi spowodowaną przez tę 
zmianę nadwyżkę kosztów przesłania. 

• § 2. Jeżeli zobowiązanie ma związek z przedsiębiorstwem 
dłużnika lub wierzyciela, o miejscu spełnienia świadczenia 
rozstrzyga siedziba przedsiębiorstwa. 
 
 



Miejsce spełnienia świadczenia 

• III. A zawarł z B umowę pożyczki. A 
zamieszkuje w Krakowie przy ul. Studenckiej, B 
w Poznaniu przy ul. św. Marcin. A był 
pożyczkodawcą. A sprzedał wierzytelnośd C, 
zamieszkałemu w Warszawie przy ul. 
Jagiellooskiej. Gdzie znajduje się miejsce 
spełnienia świadczenia?  



Miejsce spełnienia świadczenia  

• Ad III. Miejscem spełnienia świadczenia 
pieniężnego jest zamieszkanie lub siedziba 
wierzyciela z chwili spełnienia świadczenia. Tę 
regułę należy zastosowad także w przypadku 
przelewu. Argument, że przelew nie zmienia 
treści zobowiązania, nie prowadzi do innej 
konkluzji, ponieważ art. 454 k.c. wyznacza treśd 
zobowiązania i zakłada, że jest do każdorazowe 
miejsce zamieszkiwania lub siedziba wierzyciela.  

• Jest to reguła dyspozytywna 



Miejsce spełnienie świadczenia 

• V. Konsument B kupił od sprzedawcy A 
telewizor w supermarkecie. Konsument 
wybrał opcję z transportem do domu. Po 
drodze samochód miał wypadek i z tego 
powodu telewizor został zniszczony. 
Konsument, który już zapłacił za telewizor, 
domaga się dostarczenia urządzenia. Czy 
zasadnie? 



Miejsce spełnienie świadczenia 

• Art. 544. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma byd przesłana 
przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem 
spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie 
wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy 
w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia 
sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu 
się przewozem rzeczy tego rodzaju. 

• § 2. Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacid cenę 
dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i 
po umożliwieniu mu zbadania rzeczy. 

 

 



Przejście ryzyka 

• Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej 
przechodzą na kupującego korzyści i ciężary 
związane z rzeczą oraz niebezpieczeostwo 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. 

• § 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia 
korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie 
wątpliwości, że niebezpieczeostwo przypadkowej 
utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na 
kupującego z tą samą chwilą. 

 

 



Przejście ryzyka 

 
  
 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE  
z dnia 25 października 2011 r.  
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
 
Artykuł 20  
Przejście ryzyka  
W przypadku umów, zgodnie z którymi przedsiębiorca wysyła towary konsumentowi, ryzyko utraty lub 
uszkodzenia towarów przechodzi na konsumenta w chwili wejścia przez konsumenta lub osobę trzecią 
wskazaną przez konsumenta, inną niż przewoźnik, w fizyczne posiadanie towarów. Jednakże ryzyko 
przechodzi na konsumenta z chwilą dostarczenia towarów przewoźnikowi, jeżeli konsument zlecił temu 
przewoźnikowi ich transport, a przedsiębiorca nie oferował takiej możliwości, bez uszczerbku dla praw 
konsumenta wobec przewoźnika. 



Miejsce spełnienia świadczenia 

• Ad. V. Samo uzgodnienie wysłania nie zmienia 
miejsca spełnienia świadczenia. Jednak 
rozstrzyga ostatecznie wynik wykładni 
oświadczenia woli. Jednak w razie braku 
innych wskazówek należy przyjąd, że miejscem 
spełnienia świadczenia jest sklep (art. 454  § 1 
i § 2). Ryzyko przeszło na kupującego z chwilą 
wydania rzeczy przewoźnikowi. Dlatego 
kupujący nie może żądad wydania rzeczy.   



Miejsce spełnienie świadczenia, 
przejście ryzyka 

• Gdy minie okres do implementacji dyrektywy 
o prawach konsumenckich (2014), art.  548 
k.c. będzie musiał byd zmieniony. Natomiast 
jeżeli to by się nie stało w drodze wykładni 
prounijnej konieczna będzie przyjęcie, że 
ryzyko przechodzi dopiero z chwilą wydania 
rzeczy konsumentowi.   



Czas spełnienia świadczenia 

• Art. 455. Jeżeli termin spełnienia świadczenia 
nie jest oznaczony ani nie wynika z 
właściwości zobowiązania, świadczenie 
powinno byd spełnione niezwłocznie po 
wezwaniu dłużnika do wykonania. 

 

 



Czas spełnienia świadczenia 

• Art. 488. § 1. (203) Świadczenia będące przedmiotem 
zobowiązao z umów wzajemnych (świadczenia 
wzajemne) powinny byd spełnione jednocześnie, chyba 
że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji 
innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron 
obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. 

• § 2. Jeżeli świadczenia wzajemne powinny byd 
spełnione jednocześnie, każda ze stron może 
powstrzymad się ze spełnieniem świadczenia, dopóki 
druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego. 

 

 



Czas spełnienia świadczenia 

• Art. 456. (198) Jeżeli  strony zastrzegły w umowie, 
że spełnienie świadczenia następowad będzie 
częściami w ciągu określonego czasu, ale nie 
ustaliły wielkości poszczególnych świadczeo 
częściowych albo terminów, w których ma 
nastąpid spełnienie każdego z tych świadczeo, 
wierzyciel może przez oświadczenie, złożone 
dłużnikowi w czasie właściwym, ustalid zarówno 
wielkośd poszczególnych świadczeo częściowych, 
jak i termin spełnienia każdego z nich, jednakże 
powinien uwzględnid możliwości dłużnika oraz 
sposób spełnienia świadczenia. 
 
 



Czas spełnienia świadczenia 

• Art. 457. Termin spełnienia świadczenia 
oznaczony przez czynnośd prawną poczytuje się w 
razie wątpliwości za zastrzeżony na korzyśd 
dłużnika. 

• Art. 458. Jeżeli dłużnik stał się niewypłacalny albo 
jeżeli wskutek okoliczności, za które ponosi 
odpowiedzialnośd, zabezpieczenie wierzytelności 
uległo znacznemu zmniejszeniu, wierzyciel może 
żądad spełnienia świadczenia bez względu na 
zastrzeżony termin. 

 

 



Czas spełnienia świadczenia 

• Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2012 r. V CSK 57/11 
 

• 1. W razie wyrządzenia szkody czynem niedozwolonym odsetki 
należą się poszkodowanemu już od chwili zgłoszenia roszczenia o 
zapłatę odszkodowania, w tej bowiem chwili staje się, zgodnie z art. 
455 k.c., wymagalny obowiązek spełnienia świadczenia 
odszkodowawczego. Rozmiar szkody, a tym samym wysokośd 
zgłoszonego żądania podlega weryfikacji w toku procesu, nie 
zmienia to jednak faktu, że chodzi o weryfikację roszczenia 
wymagalnego już w dacie zgłoszenia, a nie dopiero w dacie 
sprecyzowania kwoty i przedstawienia dowodów. Jeżeli po 
weryfikacji okaże się, że ustalona kwota odszkodowania nie 
przekracza wysokości kwoty żądanej już wcześniej, nie ma 
przeszkód do zasądzenia odsetek od tej wcześniejszej daty. 
 
 



Czas spełnienia świadczenia 

• Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 
dnia 20 marca 2012 r. I ACa 191/12 

 

• 2. Niezwłocznośd w rozumieniu przepisu art. 
455 k.c. oznacza, iż jeśli z okoliczności sprawy 
nie wynika nic innego, świadczenie powinno 
zostad spełnione najpóźniej z upływem 14 dni 
od daty doręczenia dłużnikowi wezwania do 
zapłaty. 

 

 



Czas spełnienia świadczenia 

• VI. A miał dostarczyd B zgodnie z umową w 
terminie 15 grudnia 100 jodełek 
bożonarodzeniowych. A otrzymał te jodełki już 
15 października. Nie miał gdzie ich 
magazynowad. Niezwłocznie więc dostarczył je 
B (jeszcze w październiku). B odmawia 
przyjęcia świadczenia. W takim wypadku A 
oddał drzewka do chłodni na przechowanie i 
domaga się zwrotu kosztów za składowanie 
drzewek. Czy zasadnie? 



Czas spełnienia świadczenia 

• Art. 551. § 1. Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z 
odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może 
oddad rzecz na przechowanie na koszt i 
niebezpieczeostwo kupującego. 

• § 2. Sprzedawca może również sprzedad rzecz na 
rachunek kupującego, powinien jednak uprzednio 
wyznaczyd kupującemu dodatkowy termin do 
odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest 
możliwe albo że rzecz jest narażona na zepsucie, albo 
że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu 
sprzedaży sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie 
zawiadomid kupującego. 
 
 



Czas spełnienia świadczenia  

• VII. A pożyczył pieniądze od B. Zwrot pożyczki 
miał nastąpid w terminie dwóch lat. Strony 
ustaliły także comiesięczne odsetki. A 
postanowił zwrócid pieniądze B jednak już po 
upływie trzech miesięcy, ponieważ nie chce 
płacid wysokich odsetek. B odmawia przyjęcia 
zwrotu pożyczki i uważa, że należą mu się 
odsetki za cały dwuletni okres.   



Czas spełnienia świadczenia 

• VII. A był dłużnikiem B z tytułu pożyczki. 
Pożyczka miała byd zwrócona w 
comiesięcznych ratach w terminie dwuletnim. 
A spłacał terminowo raty pożyczki. Jednak 
miał także wielu innych wierzycieli. Ich 
wymagalne wierzytelności przekraczają 
wartośd majątku dłużnika. A zażądał tym 
samym zwrotu całej pożyczki przed upływem 
terminu. Czy zasadnie?  


