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Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania
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IV CK 172/03, Rej. 2006, Nr 1; tenże, Glosa do wyr. SN z 8.3.2002 r., III CKN 548/00, MoP 2003,
Nr 22; tenże, Odsetki cywilnoprawne, Warszawa 2007; tenże, Oprocentowanie jako świadczenie wzajemne,
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Anticipatory breach of contract na podstawie art. 4921 Kodeksu cywilnego, Ius Novum 2015, Nr 2; P. Ostapa,
Umowa o świadczenie niemożliwe – wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej,
MoP 2005, Nr 3; M. Owczarek, Problem bezprawności względnej w systemie odpowiedzialności deliktowej,
Pal. 2004, Nr 5–6; T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982;
M. Pawełczyk, Charakter prawny umowy o subemisję, Rej. 2002, Nr 11; M. Podrecka, Zaspokojenie interesu
wierzyciela przez zastępcze spełnienie świadczenia, KPP 1999, Nr 1; A. Pyrzyńska, Rozwiązanie umowy
przez strony, Warszawa 2000; M. Pyziak-Szafnicka, Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
Warszawa 1995; Z. Radwański, Glosa do wyr. SN z 5.6.2002 r., II CKN 701/00, OSP 2003, Nr 10, poz. 124;
tenże, Podmioty prawa cywilnego w świetle zmian kodeksu cywilnego przeprowadzonych ustawą z 14 lutego
2003 r., PS 2003, Nr 7–8; tenże, Teoria umów, Warszawa 1977; tenże, Wykładnia testamentów, KPP 1993,
Nr 1; M. Romanowski, Charakter prawny zlecenia maklerskiego, PPH 1995, Nr 12; E. Rott-Pietrzyk,
Glosa do uchw. SN z 15.2.2002 r., III CZP 86/01, OSP 2003, Nr 1; S. Rudnicki, Glosa krytyczna do
wyr. SN z 26.3.2002 r., II CKN 806/99, MoP 2003, Nr 2; tenże, Glosa do wyr. SN z 16.11.1998 r.,
I CKN 885/97, PS 1999, Nr 5; W. Serda, Nienależne świadczenie, Warszawa 1998; A. Sienkiewicz, Pojęcie
i rodzaje szkody w polskim prawie cywilnym, Rej. 1998, Nr 2; E. Skowrońska-Bocian, Glosa do post. SN
z 21.1.1997 r., II CKN 15/96, OSP 1998, Nr 3, poz. 59; M. Smyk, Glosa do wyr. SN z 23.10.2001 r., I CKN
323/99, OSP 2003, Nr 10, poz. 122; tenże, Klauzula rebus sic stantibus a tzw. gospodarcza niemożliwość
świadczenia, MoP 2001, Nr 14; M. Sośniak, Elementy winy nieumyślnej w prawie cywilnym, PNUŚ Prace
Prawnicze 1975, t. VI; L. Stecki, Istota wezwania do wypełnienia zobowiązania, Pal. 1972, Nr 2; tenże,
Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, Poznań 1970; R. Strugała, Odstąpienie od umowy
z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia, TPP 2014, Nr 4; R. Szostak, Glosa częściowo
krytyczna do wyr. SN z 26.11.1997 r., II CKN 458/97, OSP 1998, Nr 9, poz. 162; A. Szpunar, Glosa do
wyr. SN z 9.12.1998 r., II CKN 79/98, OSP 1999, Nr 5; tenże, Glosa do wyr. SN z 3.10.1979 r., II CR
304/79, PiP 1981, Nr 9; tenże, Odstąpienie od umowy o przeniesienie własności nieruchomości, Rej. 1995,
Nr 6; tenże, Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla, Rejent 1995, Nr 6; tenże, Ustalanie odszkodowania
według przepisów kodeksu cywilnego, NP 1965, Nr 4; tenże, Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym,
Warszawa 1975; tenże, Uwagi o formie przewidzianej dla celów dowodowych, RPEiS 1988, Nr 4; tenże,
Uwagi o papierach wartościowych na okaziciela, PPH 1993, Nr 11; J. Szwaja, Kara umowna według
kodeksu cywilnego, Warszawa 1967; M. Szwanenfeld, Roszczenie o odsetki w ustawach o terminach zapłaty,
MoP 2004, Nr 6; A. Śmieja, Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej, Iustitia 2011,
Nr 3; M. Tenenbaum, Instytucja zadatku w polskim prawie cywilnym, Warszawa 2008; G. Tracz, Pojęcie
wykonania i niewykonania zobowiązań w polskim prawie cywilnym, KPP 2009, Nr 1; tenże, Sposoby
jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, Warszawa–Kraków 2007; R. Trzaskowski, Granice
swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Kraków 2005; Ł. Węgrzynowski, Ekwiwalentność
świadczeń w umowie wzajemnej, Warszawa 2011; T. Wiśniewski, Glosa do uchw. SN z 29.11.1991 r.,
III CZP 124/91, OSP 1992, Nr 9, poz. 207; tenże, Prawo zatrzymania w Kodeksie cywilnym, cz. 1, PS 1999,
Nr 2; cz. 2, PS 1999, Nr 3; S. Włodyka, Wykonanie zastępcze jako sposób sanowania wadliwości rzeczy,
PPH 1999 Nr 6; A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1972; J. Wołosowicz, Glosa do
wyr. SN z 13.6.1984 r., III CRN 114/84, PiP 1987, Nr 1; M. Wrzołek-Romańczuk, Rozwiązanie umownego
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Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki... Nb 1–3 Art. 450
stosunku prawnego wskutek oświadczeń woli stron, w: Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa
ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego (red. Z. Banaszczyk), Warszawa 2000; K. Zawada, Obowiązki
zbywcy wierzytelności wobec jej nabywcy w drodze przelewu, NP 1990, Nr 4–6.

Dział I. Wykonanie zobowiązań

Art. 450. [Świadczenie częściowe]
Wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego, chociażby cała

wierzytelność była już wymagalna, chyba że przyjęcie takiego świadczenia narusza jego
uzasadniony interes.

Spis treści

Nb Nb
1. Pojęcie świadczenia częściowego . . . . . . 1
2. Spełnienie świadczenia w częściach . . . . . 2
3. Dopuszczalność świadczeń częściowych . . 3
4. Kwestia wymagalności wierzytelności . . . 4
5. Obowiązek przyjęcia świadczenia częścio-
wego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
6. Odmowa przyjęcia świadczenia częściowe-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

7. Uzasadniony interes wierzyciela . . . . . . . 7
8. Świadczenia pieniężne . . . . . . . . . . . . . 8
9. Ciężar dowodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
10. Skutki odmowy przyjęcia świadczenia czę-
ściowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
11. Brak możliwości żądania przez wierzycie-
la wykonywania zobowiązania na raty . . . . . 11

1. Pojęcie świadczenia częściowego. Świadczeniem w stosunku zobowiązaniowym jest określone 1
zachowanie się dłużnika (w myśl art. 353 KC może ono polegać na działaniu albo na zaniechaniu),
zgodne z treścią zobowiązania i czyniące zadość interesowi wierzyciela (szerzej T. Dybowski,
A. Pyrzyńska, w: System PrPryw, t. 5, 2013, s. 186 i n.). Pojęcie świadczenia częściowego łączy się
z pojęciem zobowiązań i świadczeń podzielnych. W myśl art. 379 § 2 KC świadczenie jest podzielne,
jeżeli może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości (por. bliżej
komentarz do art. 379 KC).

2. Spełnienie świadczenia w częściach. Prawidłowe wykonanie zobowiązania przez dłużnika po- 2
lega na spełnieniu świadczenia w całości z chwilą jego wymagalności (art. 354 KC) (A. Rembieliński,
w: Winiarz, Komentarz KC, t. I, 1988, s. 456). Dotyczy to wszelkiego typu zobowiązań, zarówno
podzielnych, jak i niepodzielnych (Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014,
s. 639; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 4). Jednakże w przypadku
zobowiązań (świadczeń) podzielnych możliwe jest także ich spełnienie częściami (na raty). Ratalny
sposób wykonania zobowiązania może wynikać też z właściwości zobowiązania (art. 583 § 1 KC –
sprzedaż na raty), z umowy stron (art. 456 KC) lub z orzeczenia sądu (art. 3571 § 1, art. 3581 § 3
KC, art. 320 KPC). Przy takim sposobie spełnienia świadczenia zobowiązanie wygaśnie, gdy dłużnik
spełni wszystkie części należnego świadczenia, natomiast w razie tylko częściowego (niepełnego)
spełnienia świadczenia zobowiązanie utrzyma się w części, w jakiej wierzyciel nie został zaspokojony
(A. Rembieliński, w: Winiarz, Komentarz KC, t. I, 1988, s. 456).

3. Dopuszczalność świadczeń częściowych. Z treści art. 450 KC wynika, że w przypadku 3
świadczeń podzielnych dłużnik na ogół nie musi ich spełniać jednorazowo w całości. Jeżeli z jakichś
względów byłoby mu wygodnie spełnić świadczenie częściami, to może tak wykonywać zobowiązanie,
a wierzyciel nie może odmówić przyjęcia części świadczenia, o ile taki sposób wykonywania
zobowiązania nie narusza jego uzasadnionego interesu (F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2014, s. 1034).
Komentowany przepis jest więc sformułowany generalnie na korzyść dłużnika (Radwański, Olejniczak,
Zobowiązania, 2012, s. 309; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 639).
W literaturze wskazuje się, że godzi on w tradycyjną zasadę pacta sunt serwanda (W. Warkałło,
Ogólne zasady, s. 49) i służy umocnieniu zasady realnego wykonania zobowiązań (por. też art. 483
§ 2 KC i komentarz do tego przepisu). Wskazuje się, że z gospodarczego punktu widzenia lepsze
jest chociażby częściowe wykonanie zobowiązania, aniżeli jego niewykonanie w ogóle (W. Warkałło,
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Art. 450 Nb 4–9 Księga trzecia. Zobowiązania
Wykonywanie zobowiązań s. 209; A. Rembieliński, w: Winiarz, Komentarz KC, t. I, 1988, s. 456;
W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 5; A. Rzetecka-Gil, Komentarz, art. 450
KC, Lex/el.).

4. Kwestia wymagalności wierzytelności. Użyty w komentowanym przepisie zwrot „chociażby4
cała wierzytelność była już wymagalna” należy rozumieć w ten sposób, że dłużnikowi przysługuje
uprawnienie do spełnienia świadczenia w częściach nie tylko wówczas, gdy cała wierzytelność jest
już wymagalna, ale także w razie spełniania świadczenia przed terminem wymagalności. W tym
drugim przypadku będzie to możliwe, gdy termin spełnienia świadczenia został zastrzeżony na korzyść
dłużnika. Należy mieć przy tym na uwadze, że stosownie do treści art. 457 KC termin spełnienia
świadczenia oznaczony przez czynność prawną poczytuje się w razie wątpliwości za zastrzeżony
na korzyść dłużnika. W większości wypadków dłużnik będzie więc uprawniony do przedterminowego
spełnienia świadczenia i może dokonywać tego także świadczeniami częściowymi (szerzej A. Janiak,
Glosa do wyr. SN z 22.3.2001 r., V CKN 769/00, s. 107). Niezupełnie ścisły jest więc pogląd
rozpowszechniony w doktrynie, że przesłanką (warunkiem) częściowego spełnienia świadczenia jest
wymagalność wierzytelności (S. Dąbrowski, w: Komentarz 2005, t. II, s. 200; Z. Gawlik, w: Kidyba,
Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 639; B. Ruszkiewicz, w: Ciszewski, Komentarz KC, 2014,
s. 784; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 4; A. Rzetecka-Gil, Komentarz,
art. 450 KC, Lex/el.).

5. Obowiązek przyjęcia świadczenia częściowego. Jeżeli dłużnik zdecyduje się spełnić5
świadczenie częściami, wierzyciel jest zasadniczo obowiązany przyjąć zaoferowane mu świadczenia
częściowe, zarówno w sytuacji, gdy cała wierzytelność jest już wymagalna, jak i w przypadku, gdy
dłużnik jest uprawniony do spełnienia świadczenia przed terminem oznaczonym przez czynność
prawną (A. Janiak, Glosa do wyr. SN z 22.3.2001 r., V CKN 769/00, s. 107; K. Zagrobelny,
w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2016, s. 929).

6. Odmowa przyjęcia świadczenia częściowego. Możliwość odmowy przez wierzyciela przyjęcia6
świadczenia częściowego przepis art. 450 KC uzależnia od tego, czy przyjęcie takiego świadczenia
naruszałoby uzasadniony interes wierzyciela (K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz
KC, 2016, s. 930; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 4).

7. Uzasadniony interes wierzyciela. Komentowany przepis nie precyzuje, w jakich okolicznościach7
spełnienie świadczenia częściowego narusza uzasadniony interes wierzyciela. W doktrynie wskazuje
się, że na ogół chodzi o przypadki, w których częściowe spełnienie świadczenia mogłoby być dla
wierzyciela nieprzydatne z gospodarczego punktu widzenia bądź narażać go na znaczne trudności
lub szkodę. W szczególności może to zachodzić w sytuacji, gdy dłużnik udostępnia jedynie część
podzespołów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji finalnej, dostarcza tylko część materiałów
potrzebnych do wykonania remontu domu, gdy wierzyciel ma już ustalony termin wykonania tego
remontu z wykonawcą, czy też ogranicza dostawy energii w stopniu uniemożliwiającym utrzymanie
w ruchu pieca hutniczego (np. T. Wiśniewski, w: Gudowski, Komentarz KC, Ks. III, cz. 1, 2013,
s. 855; Radwański, Olejniczak, Zobowiązania, 2014, s. 325; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC,
t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 640).

8. Świadczenia pieniężne. Odmowa przyjęcia przez wierzyciela świadczenia częściowego nie jest8
dopuszczalna przy świadczeniach pieniężnych. Wyraźnie stanowi o tym np. art. 39 zd. 2 PrWeksl oraz
art. 34 zd. 2 PrCzek (posiadacz weksla lub czeku nie może odmówić przyjęcia zapłaty częściowej).
Por. też art. 356 § 2 KC i komentarz do tego przepisu. Przyjmuje się, że w przypadku świadczeń
pieniężnych nawet częściowa zapłata zawsze leży w interesie wierzyciela i trudno sobie wyobrazić,
aby jej przyjęcie mogło ten interes naruszać (por. A. Rembieliński, w: Winiarz, Komentarz KC, t. I,
1988, s. 456; R. Morek, w: Osajda, KC. Komentarz, t. II, s. 735; W. Popiołek, w: Pietrzykowski,
Komentarz KC, t. II, 2015, s. 5; A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 450 KC).

9. Ciężar dowodu. W razie sporu pomiędzy stronami co do możliwości częściowego spełnienia9
świadczenia dłużnik nie musi wykazywać dopuszczalności świadczenia częściowego, natomiast
wierzyciel chcący skorzystać z prawa odmowy przyjęcia świadczenia częściowego musiałby
udowodnić, iż otrzymanie świadczenia tylko w części naruszałoby jego uzasadniony interes
(S. Dąbrowski, w: Komentarz 2005, t. II, s. 200; T. Wiśniewski, w: Gudowski, Komentarz KC, Ks. III,
cz. 1, 2013, s. 855; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 4; K. Zagrobelny,
w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2016, s. 930; B. Ruszkiewicz, w: Ciszewski, Komentarz
KC, 2014, s. 785).
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Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki... Nb 1 Art. 451
10. Skutki odmowy przyjęcia świadczenia częściowego. Jeżeli wierzyciel uchyli się od przyjęcia 10

świadczenia częściowego, pomimo że przyjęcie takiego świadczenia nie naruszałoby jego interesu,
popada w zwłokę względem dłużnika (art. 486 § 2 KC). Zwłoka wierzyciela uprawnia dłużnika
do złożenia przedmiotu częściowego świadczenia do depozytu sądowego (art. 486 § 1 KC). Gdyby
natomiast odmowa wierzyciela przyjęcia świadczenia częściowego była zasadna, wówczas w zwłokę
popadnie dłużnik, i to co do całości świadczenia (art. 476 KC) (T. Wiśniewski, w: Gudowski, Komentarz
KC, Ks. III, cz. 1, 2013, s. 855–856; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014,
s. 640; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 4–5).

11. Brak możliwości żądania przez wierzyciela wykonywania zobowiązania na raty. Art. 450 11
KC pozwala dłużnikowi na spełnienie świadczenia podzielnego w częściach, natomiast nie stwarza po
stronie wierzyciela uprawnienia do żądania od dłużnika wykonywania zobowiązania w taki właśnie
sposób. Realizacja tego typu oczekiwań wierzyciela byłaby możliwa jedynie na podstawie stosownego
porozumienia stron, modyfikującego dotychczasową treść zobowiązania (Z. Gawlik, w: Kidyba,
Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 641; B. Ruszkiewicz, w: Ciszewski, Komentarz KC, 2014,
s. 785; odmiennie T. Wiśniewski, w: Gudowski, Komentarz KC, Ks. III, cz. 1, 2013, s. 856; W. Popiołek,
w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 5).

Art. 451. [Zaliczenie zapłaty]
§ 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju

może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co
przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane
z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

§ 2. Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął
pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych
długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.

§ 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się
przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych
– na poczet najdawniej wymagalnego.

Spis treści

Nb Nb
1. Zarachowanie niewystarczającej zapłaty . . 1
2. Znaczenie sposobu zarachowania zapłaty . . 2
3. Dyspozytywny charakter regulacji . . . . . . 3
4. Jednorodzajowość świadczeń i tożsamość
stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5. Pojęcie długu oraz kilku długów . . . . . . . 5
6. Dług złożony . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7. Dyspozycja dłużnika . . . . . . . . . . . . . . 7
8. Dyspozycja osoby spełniającej świadczenie 8

9. Stanowisko współdłużników . . . . . . . . . 9
10. Dyspozycja dłużnika a jeden dług złożony 10
11. Modyfikacja sposobu zarachowania przez
wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
12. Brak dyspozycji dłużnika . . . . . . . . . . 12
13. Przyjęcie pokwitowania . . . . . . . . . . . 13
14. Spóźniona dyspozycja . . . . . . . . . . . . 14
15. Brak dyspozycji obu stron . . . . . . . . . . 15
16. Regulacje szczególne . . . . . . . . . . . . . 16

1. Zarachowanie niewystarczającej zapłaty. Art. 451 KC odnosi się do sytuacji, w której dłużnik 1
spełnia świadczenie niewystarczające na pokrycie wszystkich długów tego samego rodzaju, jakie ma
on wobec wierzyciela (chodzi o sytuację, gdy świadczenie spełniane przez dłużnika ma wartość
niższą od sumy jego długów). Tylko bowiem w przypadku istnienia kilka długów dłużnika wobec
tego samego wierzyciela i przy równoczesnym braku pełnego ich zaspokajania, pojawia się problem
sposobu zarachowania świadczenia dłużnika na poczet określonego długu (A. Rembieliński, w: Winiarz,
Komentarz KC, t. I, 1988, s. 456–457; F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2014, s. 1057–1058). Dlatego
przepisy art. 451 KC nie mają zastosowania w sytuacji, gdy świadczenie spełnione przez dłużnika
wystarcza do zaspokojenia wszystkich jego długów wobec danego wierzyciela (por. np. wyr. SN
z 16.2.2012 r., IV CSK 233/11, BSN 2013, Nr 3; post. SN z 20.2.2013 r., III CZP 106/12, BSN 2013,
Nr 2; wyr. SA w Warszawie z 10.9.2013 r., I ACa 898/12, Legalis; wyr. SA w Białymstoku
z 30.10.2013 r., I ACa 489/13, Legalis).
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Art. 451 Nb 2–6 Księga trzecia. Zobowiązania
2. Znaczenie sposobu zarachowania zapłaty. Sposób zarachowania dokonanej zapłaty na poczet2

określonego długu ma zwykle dla stron istotne znaczenie, zwłaszcza w kontekście niejednakowego
zabezpieczenia poszczególnych wierzytelności oraz różnych terminów przedawnienia roszczeń.
Wierzyciel jest na ogół zainteresowany zaspokojeniem w pierwszej kolejności wierzytelności najsłabiej
zabezpieczonych i tych, którym grozi przedawnienie, natomiast dłużnik często niechętnie zaspokaja
długi, co do których realna staje się możliwość ich przedawnienia (R. Kolano, Zarachowania
wierzytelności, s. 26).

3. Dyspozytywny charakter regulacji. Uregulowanie zawarte w art. 451 KC ma charakter3
dyspozytywny (wyr. SN z 6.5.2004 r., II CK 252/03, Legalis). Wierzyciel z dłużnikiem mogą jeszcze
przed spełnieniem świadczenia umówić się, w jaki sposób będzie zarachowana określona płatność
(wyr. SN z 16.2.2012 r., IV CSK 233/11, BSN 2013, Nr 3; wyr. SA w Białymstoku z 30.10.2013 r.,
I ACa 489/13, Legalis; wyr. SA w Warszawie z 30.1.2015 r., VI ACa 443/14, Legalis). Dopiero
w braku takiego porozumienia należy postępować zgodnie z art. 451 KC. Komentowany przepis
ma zatem zastosowanie jedynie wówczas, gdy umowa stron nie reguluje inaczej kwestii zaliczania
świadczeń (wyr. SN z 21.6.2007 r., IV CSK 95/07, Legalis; wyr. SN z 16.2.2012 r., IV CSK 233/11,
BSN 2013, Nr 3).

4. Jednorodzajowość świadczeń i tożsamość stron. Przepisy art. 451 KC odnoszą się do sytuacji,4
gdy pomiędzy tym samym dłużnikiem i wierzycielem istnieje kilka długów tego samego rodzaju.
Chodzi o jednorodzajowość długów ze względu na charakter występujących w nich świadczeń.
Omawiane przepisy mogą zatem znaleźć zastosowanie do zobowiązań pieniężnych (z reguły) lub
zobowiązań mających za przedmiot świadczenie rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, tej samej
jakości (A. Rembieliński, w: Winiarz, Komentarz KC, t. I, 1988, s. 457; Radwański, Olejniczak,
Zobowiązania, 2012, s. 309; K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2016, s. 931).
Nie ma przy tym istotnego znaczenia źródło tych zobowiązań, a mianowicie czy jest nim czynność
prawna, czy też inne zdarzenie (M. Lemkowski, Odsetki cywilnoprawne, s. 189). Do zastosowania
art. 451 KC niezbędna jest także tożsamość stron stosunków zobowiązaniowych, w ramach których
miałaby być zarachowana zapłata. Inaczej mówiąc, zobowiązania te muszą dotyczyć tego samego
dłużnika i tego samego wierzyciela. Nieistotne jest natomiast to, czy podmioty te występują w tych
zobowiązaniach od początku, czy też wstąpiły do nich na drodze cesji, przejęcia długu itp. (R. Kolano,
Zarachowania wierzytelności, s. 27–28).

5. Pojęcie długu oraz kilku długów. W judykaturze przyjmuje się, że użyte w art. 451 KC pojęcie5
„długu” należy rozumieć szerzej niż określoną powinność spełnienia świadczenia obciążającego
dłużnika na podstawie jednego stosunku zobowiązaniowego, obejmującego całość jego obowiązków
wynikających z tego stosunku. Według SN przepis ten znajdzie zastosowanie także w sytuacjach, gdy
poszczególne obowiązki dłużnika, obciążające go w ramach jednego stosunku zobowiązaniowego,
wykazują cechy odrębności, a wykonanie ich może być traktowane jako spełnienie odrębnego
świadczenia. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w ramach jednego stosunku prawnego
(np. najmu) dłużnik zobowiązany jest do świadczeń okresowych. Przez „kilka długów”, o których
mowa w art. 451 § 1 KC, należy więc rozumieć także kilka rat tego samego długu (wyr. SN
z 10.8.2005 r., I CK 140/05, Legalis). W innym orzeczeniu SN uznał, że świadczenie z tytułu najmu,
polegające na płaceniu czynszu to wiele świadczeń okresowych, z których każde wymagalne jest
w innym terminie, w innym też terminie ulega przedawnieniu. W rezultacie każde z tych świadczeń
stanowi odrębny dług, chociaż jest to dług tego samego rodzaju (wyr. SN z 7.1.2009 r., II CSK 409/08,
Legalis; por. też wyr. SA w Warszawie z 19.6.2013 r., I ACa 1125/12, Legalis, w którym sformułowano
ogólniejszą tezę, że art. 451 § 1 KC znajduje zastosowanie przy świadczeniach okresowych).

6. Dług złożony. Pod pojęciem „kilku długów”, o których mowa w art. 451 KC, należy rozumieć6
także tzw. długi złożone, składające się z należności głównej oraz należności ubocznych w postaci
odsetek, prowizji, kosztów, opłat itp. Przyjmuje się, że art. 451 KC stosuje się również wtedy, gdy
dłużnik spełniający świadczenie ma wobec wierzyciela wprawdzie tylko jeden dług, ale jest on złożony
z kilku dających się wyodrębnić części (wyr. SN z 24.1.2002 r., III CKN 495/00, OSNC 2002, Nr 11,
poz. 143; glosa P. Drapała, PS 2003, Nr 11–12, s. 153; wyr. SN z 7.4.2004 r., IV CK 211/03, Legalis;
wyr. SN z 21.7.2004 r., V CK 691/03, Legalis; wyr. SN z 9.2.2005 r., II CK 433/04, Legalis; wyr. SA
w Białymstoku z 23.9.2015 r., I ACa 405/15, Legalis).
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Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki... Nb 7–12 Art. 451
7. Dyspozycja dłużnika. Art. 451 § 1 KC chroni przede wszystkim interes dłużnika i dlatego 7

jemu w pierwszej kolejności przyznaje prawo decyzji w kwestii sposobu zarachowania spełnianego
świadczenia. Może on przy spełnieniu świadczenia, najpóźniej jednak zanim wierzyciel dokona
stosownego zarachowania, wskazać dług, który zamierza zaspokoić. Jego wola w tym zakresie może
być wyrażona w sposób dowolny, także dorozumiany (art. 60 KC), a jej interpretacja podlega zasadom
określonym w art. 65 KC. W szczególności o zamiarze dłużnika może świadczyć rozmiar spełnianego
świadczenia dokładnie odpowiadający wysokości jednego z długów (A. Rembieliński, w: Winiarz,
Komentarz KC, t. I, 1988, s. 457; R. Kolano, Zarachowania wierzytelności, s. 28; F. Zoll, w: System
PrPryw, t. 6, 2014, s. 1061; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 642–643;
wyr. SN z 16.2.2012 r., IV CSK 233/11, BSN 2013, Nr 3). Jeżeli jednak dłużnik nie wskaże,
który dług chce zaspokoić, a jeden z nich uległ przedawnieniu, to nie można przyjąć, że jego wolą
było zaspokojenie długu przedawnionego i wierzyciel nie może dokonać zarachowania otrzymanego
świadczenia na należności przedawnione (wyr. SN z 18.6.1957 r., I CR 456/56, OSPiKA 1958, Nr 9,
poz. 228; por. F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2014, s. 1062).

8. Dyspozycja osoby spełniającej świadczenie. Dyspozycję co do zarachowania dokonywanego 8
świadczenia może złożyć nie tylko dłużnik, ale także osoba, która za niego płaci, jak również osoba
trzecia, która w warunkach określonych w art. 356 § 2 KC może spełnić świadczenie pieniężne nawet
bez wiedzy dłużnika (R. Kolano, Zarachowania wierzytelności, s. 28).

9. Stanowisko współdłużników. Przewidziane w art. 451 KC prawo wskazania, na poczet którego 9
z kilku długów zarachować zapłatę, należy wyłącznie do dłużnika dokonującego zapłaty, wobec czego
współdłużnicy solidarni poszczególnych długów nie mogą w ramach art. 375 § 1 KC domagać się
innego zarachowania zapłaty (wyr. SN z 13.11.1973 r., II PR 287/73, BSN 1974, Nr 2, poz. 32).

10. Dyspozycja dłużnika a jeden dług złożony. Jeżeli pomiędzy stronami istnieje tylko jeden 10
stosunek prawny, w ramach którego występuje dług złożony, prawo wyboru długu przez dłużnika
jest bezprzedmiotowe. Wówczas rozstrzygnięcie o sposobie zarachowania dokonywanego świadczenia
leży w kompetencjach wierzyciela określonych w art. 451 § 1 zd. 2 KC (F. Zoll, w: System PrPryw,
t. 6, 2014, s. 1061).

11. Modyfikacja sposobu zarachowania przez wierzyciela. Wierzyciel jest związany dyspozycją 11
dłużnika co do zaspokojenia określonego przez niego długu i nie może się tej decyzji sprzeciwić,
jeśli nie chce popaść w zwłokę. Jednakże w ramach długu wskazanego przez dłużnika wierzyciel
ma kompetencję do zmodyfikowania, wbrew woli dłużnika, sposobu zarachowania otrzymanego
świadczenia i zaliczenia go przede wszystkim na związane z tym długiem zaległe należności uboczne
oraz zalegające świadczenia główne (wyr. SN z 7.5.1998 r., I PKN 88/98, OSNAPiUS 1999, Nr 9,
poz. 306; wyr. SN z 8.3.2002 r., III CKN 548/00, OSNC 2003, Nr 5, poz. 60; wyr. SO w Gdańsku
z 7.7.2011 r., III Ca 408/11, niepubl.; wyr. SA w Krakowie z 5.12.2012 r., I ACa 1061/12, Legalis;
wyr. SA w Białymstoku z 15.2.2013 r., V ACa 832/12, niepubl.; zob. też P. Drapała, Glosa do wyr. SN
z 24.1.2002 r., III CKN 495/00; M. Lemkowski, Odsetki cywilnoprawne, s. 189; F. Zoll, w: System
PrPryw, t. 6, 2014, s. 1059). W sytuacji zatem, gdy dłużnik ma względem wierzyciela kilka długów
tego samego rodzaju, to wprawdzie przy spełnianiu świadczenia może on wskazać, który dług chce
zaspokoić, jednakże to wierzyciel ostatecznie decyduje, czy zaliczyć otrzymane świadczenie zgodnie
z dyspozycją dłużnika, czy też w ramach danego długu zaspokoić w pierwszej kolejności należności
uboczne lub należność główną oraz w jakich proporcjach to uczynić (por. wyr. SO w Gdańsku
z 7.7.2011 r., III Ca 408/11, niepubl.; wyr. SO w Kielcach z 28.6.2013 r., II Ca 1262/12, niepubl.).
Rozwiązanie dopuszczające możliwość modyfikacji wskazanego przez dłużnika sposobu zarachowania
zapłaty ma na celu ochronę uzasadnionego interesu wierzyciela, dla którego zwykle korzystniejsze jest
zaspokojenie w pierwszej kolejności wymagalnych należności ubocznych oraz najbardziej zaległych
świadczeń. Przy uwzględnieniu wskazanych w komentowanym przepisie ograniczeń, wierzyciel może
zatem według swego uznania zaliczyć świadczenie dłużnika tylko na zaległość z należności głównej,
podzielić ją w dowolnej proporcji pomiędzy należność główną i należności uboczne lub zarachować
ją w całości na należności uboczne (R. Kolano, Zarachowania wierzytelności, s. 29; F. Zoll, w: System
PrPryw, t. 6, 2014, s. 1060–1061).

12. Brak dyspozycji dłużnika. Jeżeli dłużnik nie wskaże, który z długów chce zaspokoić, 12
wówczas uprawnienie to przechodzi na wierzyciela. Może on zarachować otrzymane od dłużnika
świadczenie na poczet któregokolwiek z długów według swego uznania i wydać dłużnikowi stosowne
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Art. 452 Nb 1 Księga trzecia. Zobowiązania
pokwitowanie. Oświadczenie o zarachowaniu wierzyciel może złożyć najwcześniej z momentem
rozpoczęcia przez dłużnika spłaty długu, a najpóźniej niezwłocznie po spełnieniu świadczenia
(M. Lemkowski, Odsetki cywilnoprawne, s. 190–191). Pomiędzy spełnieniem świadczenia przez
dłużnika, który nie wskazał sposobu zarachowania, a wystawieniem przez wierzyciela pokwitowania,
powinno zachodzić bezpośrednie następstwo czasowe; w przeciwnym wypadku należy przyjąć, że
żadna ze stron nie skorzystała z możliwości wyboru sposobu zarachowania (wyr. SN z 16.1.2015 r.,
III CNP 1/14, MoPrBank 2016, Nr 3, s. 66; por. F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2014, s. 1063).

13. Przyjęcie pokwitowania. Przyjęcie bez zastrzeżeń pokwitowania, w którym wierzyciel zaliczył13
świadczenie na poczet jednego z długów, jest uważane za przejaw (co najmniej dorozumiany) zgody
dłużnika na propozycję wierzyciela. W konsekwencji dłużnik traci przysługujące mu do tej chwili
uprawnienie do wskazania sposobu zarachowania (Radwański, Olejniczak, Zobowiązania, 2014, s. 326;
A. Rzetecka-Gil, Komentarz, art. 450 KC, Lex/el.).

14. Spóźniona dyspozycja. Niedokonanie wyboru przez dłużnika w chwili realizacji świadczenia14
i bierność wierzyciela w kwestii zarachowania, nie uprawnia już dłużnika do dokonywania w dalszym
ciągu wyboru, na poczet którego długu chce zaliczyć swoje świadczenia (wyr. SA w Katowicach
z 16.11.2011 r., V ACa 570/11, OSA 2012, Nr 9, poz. 26).

15. Brak dyspozycji obu stron. Gdy żadna ze stron nie złożyła oświadczenia co do sposobu15
zarachowania płatności, dokonane świadczenie powinno być zaliczone zgodnie z dyspozycją art. 451
§ 3 KC, a więc przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów
wymagalnych – na poczet długu najdawniej wymagalnego. W przypadku równorzędności długów
wymagalnych należy zaliczyć świadczenie w odpowiedniej proporcji na poczet każdego z tych długów
(wyr. SN z 27.11.2002 r., I CKN 1331/00, Legalis; Radwański, Olejniczak, Zobowiązania, 2014, s. 326;
F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2014, s. 1064; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II,
2015, s. 8). Jednakże i w tym przypadku wierzyciel ma prawo do zaliczenia dokonanego świadczenia
przede wszystkim na zaległe należności uboczne (R. Kolano, Zarachowania wierzytelności, s. 29).

16. Regulacje szczególne. W przepisach szczególnych może być inaczej uregulowana kwestia16
zarachowania uzyskanych od dłużnika świadczeń na poczet długów. W szczególności przepisów
KC o zaliczeniu zapłaty nie stosuje się, gdy należność została przekazana wierzycielowi w trybie
egzekucyjnym (orz. SN z 14.1.1957 r., IV CR 589/55 PUG 1958, Nr 2, s. 75) albo w postępowaniu
upadłościowym. Zasady zaspokajania długów w tych postepowaniach uregulowane są odpowiednio
w przepisach art. 1026 KPC oraz w art. 342–344 PrUpad (W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz
KC, t. II, 2015, s. 9).

Art. 452. [Świadczenie do rąk nieuprawnionego]
Jeżeli świadczenie zostało spełnione do rąk osoby nieuprawnionej do jego przyjęcia,

a przyjęcie świadczenia nie zostało potwierdzone przez wierzyciela, dłużnik jest zwolniony
w takim zakresie, w jakim wierzyciel ze świadczenia skorzystał. Przepis ten stosuje się
odpowiednio w wypadku, gdy świadczenie zostało spełnione do rąk wierzyciela, który był
niezdolny do jego przyjęcia.

Spis treści

Nb Nb
1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Zakres zastosowania . . . . . . . . . . . . . . 2
3. Ryzyko świadczenia do rąk nieuprawnione-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4. Uprawniony do odbioru świadczenia . . . . 4
5. Świadczenie niezwalniające z długu . . . . . 5
6. Zwrot świadczenia nienależnego . . . . . . . 6
7. Spełnienie świadczenia do rąk wierzyciela
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9. Wyjątki od zasady nieskuteczności świad-
czenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
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13. Wyłączenie stosowania art. 452 KC . . . . 13

1. Uwagi ogólne. Stosownie do art. art. 353 § 1 KC zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel1
może żądać od dłużnika określonego świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić.
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Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki... Nb 2–5 Art. 452
Zasadniczo wierzyciel nie może żądać osobistego spełnienia świadczenia przez dłużnika, chyba że
wynika to z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia (art. 356 § 1 KC).
Również wierzyciel ma w stosunku zobowiązaniowym obowiązek współdziałania z dłużnikiem przy
wykonywaniu zobowiązania (art. 354 § 2 KC), w szczególności obowiązek odbioru zaoferowanego
świadczenia, ale i on w tym zakresie na ogół nie musi działać osobiście. Ponadto strony,
pomiędzy którymi nawiązał się stosunek zobowiązaniowy, nie zawsze znają się osobiście. Dotyczy to
w szczególności stosunków zobowiązaniowych powstających z umów masowych, zawieranych często
na odległość lub za pośrednictwem elektronicznych systemów komunikacji. Wreszcie od momentu
powstania zobowiązania do chwili jego wykonania mogą zachodzić rozmaite zmiany podmiotowe,
zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. W tych warunkach w praktyce niejednokrotnie pojawiać
się mogą wątpliwości czy trudności z ustaleniem, do czyich rąk świadczenie powinno być spełnione.

2. Zakres zastosowania. Art. 452 KC określa skutki spełnienia świadczenia do rąk osoby 2
nieuprawnionej lub niezdolnej do przyjęcia świadczenia. Nie znajduje on zatem zastosowania
jako bezprzedmiotowy do zobowiązań, w których po stronie wierzyciela nie występuje obowiązek
współdziałania z dłużnikiem przy wykonywaniu zobowiązania polegającego w szczególności
na przyjęciu (odebraniu) świadczenia, np. do zobowiązań, w których świadczenie dłużnika polega
na zaniechaniu (R. Morek, w: Osajda, KC. Komentarz, t. II, s. 738; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz
KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 647; B. Ruszkiewicz, w: Ciszewski, Komentarz KC, 2014, s. 790;
W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 5).

3. Ryzyko świadczenia do rąk nieuprawnionego. Z przyjętych w systemie prawnym zasad 3
porządku legitymacyjnego wynika, że ryzyko świadczenia do rąk osoby nieuprawnionej obciąża
dłużnika. Obowiązywanie takiej zasady wyprowadza się a contrario z art. 467 pkt 1 KC, w świetle
którego dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego i tym samym zwolnić się
z zobowiązania wtedy, gdy wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie kto
jest jego wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela. Wynika z tego, że
to na dłużniku spoczywa obowiązek wiedzy, kto jest jego wierzycielem, a zarazem osobą uprawnioną
do otrzymania świadczenia. Obowiązujący system prawny nie chroni więc dobrej wiary dłużnika
spełniającego świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej, poza wypadkami w ustawie wskazanymi
(szerzej F. Zoll, Klauzule dokumentowe, s. 19–20; tenże, w: System PrPryw, t. 6, 2014, s. 1036–1037;
por. też Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 649; K. Zagrobelny,
w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2016, s. 935).

4. Uprawniony do odbioru świadczenia. Osobą uprawnioną do odbioru świadczenia jest sam 4
wierzyciel lub osoba należycie umocowana do działania w jego imieniu, np. przedstawiciel ustawowy,
pełnomocnik, a także komornik lub syndyk (w przypadku syngularnej lub uniwersalnej egzekucji
świadczenia z majątku dłużnika; A. Szpunar, Charakter prawny, s. 21; T. Wiśniewski, w: Gudowski,
Komentarz KC, Ks. III, cz. 1, 2013, s. 859). Komornik działający na podstawie prawomocnego tytułu
wykonawczego jest zawsze uprawniony do przyjęcia świadczenia na rzecz wierzyciela (J.M. Kondek,
Spełnienie świadczenia do rąk nieuprawnionego, s. 47 i n.), a przekazanie wierzycielowi przez
komornika kwot ściągniętych w wyniku egzekucji z majątku dłużnika powoduje zmniejszenie lub
wygaśnięcie zadłużenia dłużnika (wyr. SN z 10.2.2010 r., V CSK 272/09, Legalis; W. Popiołek,
w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 9).

5. Świadczenie niezwalniające z długu. Zasadą jest zatem, że dłużnik zwalnia się z zobowiązania 5
tylko przez spełnienie należnego świadczenia do rąk osoby uprawnionej. Natomiast w razie
spełnienia świadczenia osobie nieuprawnionej zobowiązanie nie zostaje wykonane ze wszystkimi tego
konsekwencjami, niezależnie od dobrej lub złej wiary dłużnika. Takie wadliwe spełnienie świadczenia
(nieskuteczne wykonanie) nie powoduje umorzenia zobowiązania i wierzyciel może domagać się
powtórnego świadczenia na swoją rzecz (wyr. SN z 23.3.1997 r., II CKN 55/97, Legalis; wyr. SA
w Białymstoku z 3.7.2003 r., I ACa 350/03, OSA 2004, Nr 6, poz. 16, s. 66; wyr. SN z 5.1.2011 r.,
III CSK 119/10, Legalis; wyr. SA w Warszawie z 22.2.2013 r., VI ACa 1154/12, Legalis; wyr. SA
w Łodzi z 11.12.2014 r., I ACa 731/14, Legalis; por. też P. Machnikowski, Glosa do wyr. SN
z z 22.11.2002 r., IV CKN 1526/00). W orzecznictwie przyjęto w szczególności, że: 1) wypłacenie
przez bank wkładu zgromadzonego na rachunku oszczędnościowym stwierdzonym imienną książeczką
oszczędnościową osobie nieuprawnionej do odbioru wkładu nie zwalnia banku z zobowiązania wobec
posiadacza rachunku (wyr. SN z 28.5.1999 r., III CKN 196/98, OSNC 2000, Nr 1, poz. 8, s. 46;
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Art. 452 Nb 6–11 Księga trzecia. Zobowiązania
glosa A. Janiak, OSP 2000, Nr 7–8, poz. 115, w której sformułowano ogólniejszą tezę, że wypłacenie
przez bank wkładu osobie nieuprawnionej do odbioru wkładu nie zwalnia banku z zobowiązania
wobec posiadacza rachunku); 2) zwalnia bank z zobowiązania z umowy rachunku bankowego wypłata
środków pieniężnych z tego rachunku do rąk osoby uprawnionej, natomiast w wypadku wypłaty do
rąk osoby nieuprawnionej zobowiązanie banku istnieje nadal, a posiadacz rachunku może domagać się
od banku wypłaty na swoją rzecz (wyr. SN z 13.8.2008 r., I CSK 78/08, Legalis; zob. też K. Oplustil,
Skutki wypłaty wkładu, s. 77 i n.); 3) operator, który wie, że z telefonu korzysta osoba nieuprawniona,
nie wykonuje zobowiązania wynikającego z umowy o świadczenie usługi telefonicznej (wyr. SN
z 27.4.2001 r., III CKN 368/00, OSNC 2002, Nr 1, poz. 8).

6. Zwrot świadczenia nienależnego. W przypadku spełnienia świadczenia do rąk nieuprawnionego6
wierzyciel nie nabywa żadnego roszczenia obligacyjnego wobec tej osoby o zwrot otrzymanego
nienależnie świadczenia. W takiej sytuacji jedynie dłużnik może poszukiwać ochrony w trybie
przepisów art. 410 i n. KC (wyr. SA w Łodzi z 11.12.2014 r., I ACa 731/14, Legalis).

7. Spełnienie świadczenia do rąk wierzyciela niezdolnego do jego przyjęcia. Z treści art. 452 KC7
wynika, że co do zasady, dłużnik nie zwolni się z zobowiązania także wtedy, gdy spełni świadczenie
do rąk wierzyciela, gdy ten nie będzie zdolny do jego przyjęcia.

8. Niezdolność wierzyciela do przyjęcia świadczenia. Kategoria zdolności lub niezdolności8
do przyjęcia świadczenia, która występuje w komentowanym przepisie, nie stanowi ekwiwalentu
zdolności do czynności prawnych. Uzasadnione jest przypisywanie jej odmiennego, szerszego
znaczenia (F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2014, s. 1029). Niezdolność wierzyciela do przyjęcia
świadczenia może polegać na braku zdolności do czynności prawnych w sytuacji, gdy wykonanie
zobowiązania przybiera charakter czynności prawnej i wymaga od wierzyciela złożenia oświadczenia
woli (np. w razie wykonania zobowiązania z umowy przedwstępnej). W innych przypadkach brak
zdolności do przyjęcia świadczenia może wynikać także z okoliczności faktycznych, np. stanu zdrowia
wierzyciela, jego nieobecności w miejscu spełnienia świadczenia itp. Ponadto, zdolność wierzyciela
do czynności prawnych nie będzie miała żadnego znaczenia w przypadkach, w których wykonanie
zobowiązania ma postać czynności czysto faktycznych albo polega na zaniechaniu (A. Rembieliński,
w: Winiarz, Komentarz KC, t. I, 1988, s. 458; A. Szpunar, Charakter prawny, s. 21; T. Wiśniewski,
w: Gudowski, Komentarz KC, Ks. III, cz. 1, 2013, s. 859; R. Morek, w: Osajda, KC. Komentarz,
t. II, s. 738; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 648; B. Ruszkiewicz,
w: Ciszewski, Komentarz KC, 2014, s. 790; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015,
s. 10).

9. Wyjątki od zasady nieskuteczności świadczenia. Rozwiązanie przyjęte w art. 452 KC9
wprowadza wyjątki od zasady, że zobowiązanie nie zostaje wykonane, gdy dłużnik spełnienia
świadczenie do rąk innej osoby niż wierzyciel albo do rąk wierzyciela niemającego zdolności do
odbioru świadczenia (wyr. SN z 5.11.2011 r., III CSK 119/10, Legalis; wyr. SA w Warszawie
z 22.2.2013 r., VI ACa 1154/12, Legalis). Odstąpienie od wskazanej zasady znajduje uzasadnienie
wówczas, gdy pomimo nieprawidłowego spełnienia świadczenia przez dłużnika, wierzyciel został
w pewnym stopniu tym świadczeniem związany. Dotyczy to sytuacji, gdy pomimo niespełnienia
świadczenia bezpośrednio do rąk wierzyciela potwierdzi on otrzymanie tego świadczenia, albo
faktycznie z tego świadczenia skorzysta.

10. Potwierdzenie świadczenia. Potwierdzenie przez wierzyciela przyjęcia świadczenia przez10
osobę nieuprawnioną można uznać za udzielone ex post upoważnienie tej osoby do odbioru
świadczenia (Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 648; W. Popiołek,
w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 10; K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski,
Komentarz KC, 2016, s. 934). W każdym razie spełnione i potwierdzone przez wierzyciela świadczenie
zwolni dłużnika z zobowiązania, ponieważ nie występuje tutaj potrzeba ochrony wierzyciela
ze względu na brak możliwości naruszenia jego interesu.

11. Skorzystanie ze świadczenia. Z tych samych względów również skorzystanie ze świadczenia11
przez wierzyciela zwalnia dłużnika z zobowiązania, ale tylko w zakresie tej korzyści. Jeżeli wierzyciel
skorzystał ze świadczenia tylko w części, w pozostałej części dłużnik będzie nadal zobowiązany
(por. wyr. SN z 5.1.2011 r. III CSK 119/10, Legalis). Skorzystanie ze świadczenia oznacza uzyskanie
przez wierzyciela korzyści z zachowania się dłużnika podjętego w celu wykonania zobowiązania.

12 A. Janiak



Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki... Nb 1–2 Art. 453
Korzyść taka może w szczególności polegać na zwiększeniu aktywów lub zmniejszeniu pasywów
majątku dłużnika (wyr. SN z 21.3.1997 r., II CKN 55/97, Legalis; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz
KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 649; T. Wiśniewski, w: Gudowski, Komentarz KC, Ks. III, cz. 1, 2013,
s. 859; W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 10).

12. Ciężar dowodu. Ciężar dowodu potwierdzenia lub skorzystania ze świadczenia obciąża dłużnika 12
(A. Rembleliński, w: Winiarz, Komentarz KC, t. II, 1988, s. 458; R. Morek, w: Osajda, KC. Komentarz,
t. II, s. 739; wyr. SA w Białymstoku z 3.7.2003 r., ACa 350/03, OSAB 2004, Nr 6, poz. 16).

13. Wyłączenie stosowania art. 452 KC. Przepisy szczególne regulują niekiedy odmiennie 13
skutki świadczenia do rąk osoby materialnie nieuprawnionej. Największe znaczenie praktyczne
ma unormowanie zawarte w art. 9217 KC, zgodnie z którym spełnienie świadczenia do rąk
posiadacza legitymowanego treścią papieru wartościowego zwalnia dłużnika, chyba że działał on
w złej wierze. Z mocy art. 92115 § 1 KC rozwiązanie to znajduje odpowiednie zastosowanie
także w wypadkach, gdy obowiązek świadczenia wynika z wystawionego przez dłużnika znaku
legitymacyjnego (por. komentarz do art. 9217 i art. 92115 § 1 KC; szerzej A. Janiak, w: Kidyba,
Komentarz KC, t. III, Cz. szczególna, 2014, s. 1481–1483 oraz 1513–1519; zob. też szczególne
regulacje zawarte w art. 103, 464 oraz 512 KC i komentarz do tych przepisów).

Art. 453. [Świadczenie zamiast wykonania]
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.
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1. Datio in solutum – konstrukcja. Prawidłowe wykonanie zobowiązania przez dłużnika polega 1
na spełnieniu przez niego świadczenia ściśle określonego w treści zobowiązania (art. 354 § 1 KC).
Wierzyciel nie jest w związku z tym zobowiązany do przyjęcia innego świadczenia, chociażby
nie różniło się ono znacznie od świadczenia określonego treścią zobowiązania. Niekiedy jednak
może nastąpić zwolnienie dłużnika z długu pomimo spełnienia przez niego innego świadczenia, niż
pierwotnie określono. Jeden z takich przypadków, określany tradycyjnie mianem datio in solutum, jest
uregulowany w komentowanym przepisie. Ogólnie polega on na tym, że dłużnik spełnia wprawdzie
inne świadczenie niż pierwotnie ustalono, ale wierzyciel wyraża na to zgodę, w związku z czym
dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania. Dochodzi tu zatem do specyficznego porozumienia między
stronami, którego treścią jest uznanie się przez wierzyciela za zaspokojonego, pomimo że świadczenie
dłużnika nie odpowiada treści zobowiązania (F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2012, s. 1030).
Mechanizm zwolnienia z długu nie jest tu tożsamy ani z umową sprzedaży, ani z umową zamiany,
lecz polega wyłącznie na modyfikacji istniejącego już stosunku prawnego (wyr. WSA we Wrocławiu
z 25.2.2014 r., I SA/Wr 1941/13, Legalis) przez wspomniane porozumienie, które ma samodzielny
byt, niezależny od samego zobowiązania (F. Zoll, w: System PrPryw, t. 6, 2012, s. 1030). Ponieważ
spełnienie świadczenia zastępczego (określanego także jako: wtórne, zamienne, nowe, subsydiarne)
prowadzi za zgodą wierzyciela do zwolnienia dłużnika z długu, to wraz z wygaśnięciem roszczenia
wierzyciela wskutek spełnienia tego świadczenia wygasają również akcesoryjne zabezpieczenia
o charakterze osobistym i rzeczowym (M. Pyziak-Szafnicka, w: System PrPryw, t. 6, 2012, s. 1084;
P. Drapała, Świadczenie w miejsce wykonania, s. 33).

2. Pactum de in solutum datio. Ustawodawca respektuje autonomię woli stron oraz wychodzi 2
z założenia, że skoro obowiązuje zasada swobody umów, to nie ma również przeszkód, aby dłużnik
zwolnił się z zobowiązania przez spełnienie innego świadczenia, jeżeli wierzyciel wyraża na to
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Art. 453 Nb 3–6 Księga trzecia. Zobowiązania
zgodę. Datio in solutum może być zastosowane w ramach wszelkiego typu zobowiązań o charakterze
cywilnoprawnym. Wchodzą tu w grę stosunki zobowiązaniowe wynikające z jednostronnych czynności
prawnych, z umów, czynów niedozwolonych, z bezpodstawnego wzbogacenia, z tytułu prowadzenia
cudzych spraw bez zlecenia, jak również z innych źródeł (P. Drapała, Świadczenie w miejsce
wykonania, s. 28 i n.). Podstawę prawną spełnienia innego świadczenia w miejsce wykonania
stanowi umowa (porozumienie) stron (pactum de in solutum datio), która powinna spełniać ogólne
wymagania ważności umów. Według dominującego poglądu umowa taka nie dochodzi do skutku
solo consensu, gdyż do jej ważności konieczne jest jeszcze spełnienie przez dłużnika zaoferowanego
świadczenia zastępczego. Bez tego elementu faktycznego spełnienia nowego świadczenia byłaby to
raczej umowa odnowienia (art. 506 KC) (A. Rembieliński, w: Winiarz, Komentarz KC, t. I, 1988, s. 459;
M. Pyziak-Szafnicka, w: System PrPryw, t. 6, 2012, s. 1076; M. Berek, Datio in solutum, s. 653 i n.;
T. Wiśniewski, w: Gudowski, Komentarz KC, 2013, s. 861; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC,
t. III, Cz. szczególna, 2014, s. 650–651; K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC,
2016, s. 935; odmiennie P. Drapała, Świadczenie w miejsce wykonania, s. 28 i n., którego zdaniem
umowy o świadczenie w miejsce wykonania nie należy kwalifikować jako umowy realnej).

3. Forma umowy. Umowa o świadczenie w miejsce wykonania, co do zasady, może być zawarta3
w dowolnej formie. W praktyce jest ona zawierana najczęściej w sposób konkludentny, poprzez
przyjęcie przez wierzyciela świadczenia zaoferowanego przez dłużnika. W wyr. z 22.9.2005 r. (IV CK
94/05, Legalis) SN uznał np., że skoro wierzyciel przyjął kwotę 20 000 zł z tytułu niedostarczonej
pszenicy, to wyraził zgodę na taki sposób wykonania zobowiązania przez dłużnika odnośnie do
wymienionego przedmiotu świadczenia w naturze (por. M. Pyziak-Szafnicka, w: System PrPryw, t. 6,
2012, s. 1076). Niekiedy jednak zachowanie formy kwalifikowanej będzie konieczne, np. w sytuacjach,
gdy przedmiotem świadczenia zastępczego jest przeniesienie własności nieruchomości

4. Nieważność umowy. Do świadczenia w miejsce wykonania mają zastosowanie ogólne4
przesłanki ważności czynności prawnych. Umowa co do świadczenia w miejsce wykonania może
być w konkretnych okolicznościach nieważna, m.in. z powodu sprzeczności z ustawą, z zasadami
współżycia społecznego lub dlatego, że miała na celu obejście ustawy (por. wyr. SN z 20.3.2003 r.,
III CKN 804/00, Legalis). W szczególności nieważna z mocy art. 58 § 1 KC byłaby umowa
datio in solutum, na podstawie której dłużnik przeniósłby na wierzyciela hipotecznego własność
nieruchomości obciążonej hipoteką w celu wygaszenia zobowiązania, które ta hipoteka zabezpiecza
(D. Celiński, Konstrukcja datio in solutum, s. 55 i n.). W razie nieważności pactum de in solutum
dando między stronami utrzymuje się w mocy pierwotny stosunek zobowiązaniowy (M. Berek, Datio
in solutum, s. 651 i n.).

5. Datio in solutum a skarga pauliańska. Czynność prawna datio in solutum, na podstawie której5
dłużnik spełnił świadczenie tego samego rodzaju będące równowartością świadczenia pierwotnego,
może być uznana za nieobjętą zakresem skargi pauliańskiej (wyr. SN z 13.4.2012 r., III CSK
214/11, OSNC 2012, Nr 11, poz. 134). Dopuszcza się bowiem wyjątki od zasady, że spełnienie
świadczenia nie jest objęte zakresem skargi pauliańskiej tylko wtedy, gdy ściśle odpowiada treści
zobowiązania, natomiast zaspokojenie wierzyciela w każdy inny sposób podlega zaskarżeniu. Za
taki wyjątek można uznać czynność prawną datio in solutum, na podstawie której dłużnik, zamiast
wykonania zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela, spełnił – prowadzące do wygaśnięcia tego
zobowiązania z zaspokojeniem wierzyciela – świadczenie tego samego rodzaju będące równowartością
świadczenia pierwotnego (wyr. SN z 21.3.2014 r., IV CSK 393/13, Legalis). Czynność prawna,
na podstawie której dłużnik zamiast wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią, spełnia inne
równowartościowe świadczenie prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania, w szczególności gdy
przenosi na wierzyciela własność rzeczy lub prawa zamiast zapłaty określonej sumy pieniężnej, może
być – przy zaistnieniu pozostałych przesłanek z art. 527 § 1 KC – uznana za bezskuteczną wobec innych
wierzycieli. W takim bowiem wypadku pozbawia się pozostałych wierzycieli możliwości zaspokojenia
się ze składnika majątkowego, który byłby dla nich dostępny, gdyby nie nastąpiło takie zaspokojenie
jednego z wierzycieli (wyr. SA w Szczecinie z 10.4.2014 r., I ACa 69/14, Legalis).

6. Świadczenie zastępcze. Użyte w art. 453 KC wyrażenie „inne świadczenie” wskazuje, że6
spełniane przez dłużnika świadczenie zastępcze powinno być innego rodzaju, a w każdym razie
powinno mieć inną treść niż świadczenie pierwotne (por. M. Berek, Datio in solutum, s. 651 i n.;
P. Drapała, Świadczenie w miejsce wykonania, s 28 i n.). W praktyce przyjmuje się, że zmiana
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Tytuł VII. Wykonanie zobowiązań i skutki... Nb 7–9 Art. 453
przedmiotu świadczenia w ramach datio in solutum może polegać w szczególności na tym, że dłużnik
zamiast świadczenia pieniężnego spełni świadczenie w naturze lub na odwrót, a w zobowiązaniach
pieniężnych strony mogą także uzgodnić zmianę waluty (P. Drapała, Świadczenie w miejsce
wykonania, s. 30–31). Za dopuszczalne uznaje się również przeniesienie własności nieruchomości
przez pożyczkobiorcę w celu zwolnienia się z długu wynikającego z umowy pożyczki (wyr. SN
z 3.7.2008 r., IV CSK 149/08, OSNC – Zb. dodatkowy 2009, Nr A, poz. 17; glosa M. Kućka, Rej. 2010,
Nr 1, s. 132 i glosa A. Sylwestrzak, GSP Przegląd orzecznictwa 2009, Nr 3, s. 49). Podobnie zapłata
przez dłużnika kary umownej w miejsce spełnienia świadczenia, za wymaganą w takim przypadku
zgodą wierzyciela (art. 483 § 2 KC) może być kwalifikowana jako datio in solutum [P. Drapała,
Kara umowna (art. 483 k.c.), s. 55 i n.]. Również wymiana wadliwej rzeczy, dokonana w ramach
zobowiązania gwaranta wynikającego z gwarancji (art. 577 § 1 KC), może być oceniana w świetle
przepisów art. 453 KC (wyr. SN z 7.3.2002 r., II CKN 934/99, Legalis). Dopuszczalne jest także,
aby spełnienie świadczenia zastępczego prowadziło do częściowego wykonania zobowiązania, jeżeli
strony tak postanowią w pactum de in solutum datio (wyr. SN z 15.9.2005 r., II CK 68/05, Legalis;
K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2016, s. 935). W doktrynie wyrażono
pogląd, że za datio in solutum, w zależnosci od okoliczności, może być uznane również spełnienie
świadczenia za zgodą wierzyciela w innym miejscu niż określone w treści zobowiązania (T. Pajor,
Odpowiedzialność dłużnika, s. 116; W. Popiołek, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, t. II,
2016, s. 13). Nie będzie jednak nowym świadczeniem samo wydanie weksla i nie spowoduje ono
wygaśnięcia zobowiązania (orz. SN z 19.4.1946 r., C III 934/45, OSN 1948, Nr II, poz. 32).

7. Cessio in solutum. Judykatura i doktryna dopuszczają, by świadczeniem substytucyjnym 7
spełnianym animus solvendi w ramach datio in solutum było przeniesienie wierzytelności (por. wyr. SN
z 17.4.2002 r., IV CKN 985/00, BSN 2002, Nr 10, s. 15; glosa P. Drapała, PS 2003, Nr 8, poz. 97;
R. Morek, w: Osajda, KC. Komentarz, t. II, s. 740; A. Rzetecka-Gil, Komentarz, art. 453 KC, LEX/el.;
K. Zagrobelny, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2016, s. 936). W nowszych orzeczeniach
zaakcentowano jednak potrzebę ostrożności przy kwalifikowaniu porozumień stron jako cessionis
in solutum. Wskazuje się, że przelew przez dłużnika na wierzyciela „dla rozliczenia się” wierzytelności
przysługującej dłużnikowi względem osoby trzeciej może stanowić świadczenie w miejsce wykonania
w rozumieniu art. 453 KC (cessio in solutum) i powodować wygaśnięcie zobowiązania już w chwili
dokonania przelewu. Tak jednak stanie się tylko w razie wyrażenia przez strony umowy przelewu
niewątpliwej woli umorzenia zobowiązania w drodze jego zastępczego wykonania. Podobnie bowiem
jak zmiana treści dotychczasowego zobowiązania nie stanowi w razie wątpliwości odnowienia (art. 506
§ 2 KC), tak również przelew przez dłużnika na wierzyciela „dla rozliczenia się” wierzytelności
przysługującej dłużnikowi względem osoby trzeciej nie stanowi w razie wątpliwości – z analogicznych
przyczyn do leżących u podstaw rozwiązania przewidzianego w art. art. 506 § 2 KC – świadczenia
w miejsce wykonania (wyr. SN z 17.10.2008 r., I CSK 100/08, OSNC – Zb. dodatkowy 2009, Nr C,
poz. 63, s. 15; wyr. SA w Białymstoku z 22.10.2015 r., I ACa 523/15, Legalis).

8. Różnica wartości świadczeń. W doktrynie wyrażono pogląd, że w przypadku, w którym wartość 8
świadczenia substytucyjnego przewyższa wartość świadczenia pierwotnego, nadwyżka podlega
zwrotowi na rzecz dłużnika tylko wówczas, gdy strony wyraźnie tak postanowiły (P. Drapała,
Świadczenie w miejsce wykonania, s. 33). Z kolei w sytuacji, gdy wartość świadczenia zastępczego nie
odpowiada wartości pierwotnego zobowiązania (tzn. jest od niego niższa), wartość tego świadczenia
może być zaliczona na poczet zobowiązania stosownie do reguł określonych w art. 451 KC (wyr. SN
z 15.9.2005 r., II CK 68/05, Legalis). Na aprobatę zasługuje również stanowisko, że ustalenie wartości
prac wykonanych przez pożyczkobiorcę na rzecz pożyczkodawcy znacznie poniżej wartości udzielonej
pożyczki prowadzi zgodnie z doświadczeniem życiowym do wniosku, że strony nie uzgodniły, aby
prace te były równoznaczne z wykonaniem zobowiązania z tytułu pożyczki w całości (wyr. SA
w Poznaniu z 15.2.2006 r., I ACa 1235/05, niepubl.).

9. Rękojmia za wady przedmiotu świadczenia. Stosownie do treści art. 453 KC spełnienie 9
świadczenia zastępczego powoduje, że zobowiązanie wygasa. Jednocześnie – w myśl zd. 2 tego
przepisu – gdy przedmiot tego świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według
przepisów o rękojmi przy sprzedaży. Oznacza to, że gdy przedmiot świadczenia zastępczego jest
wadliwy wierzyciel nie może już domagać się spełnienia świadczenia z zobowiązania pierwotnego,
ponieważ zobowiązanie to definitywnie wygasło (zostało umorzone) i pozostaje mu jedynie realizacja
uprawnień za wady (fizyczne lub prawne) przewidzianych w art. 556 i n. KC (P. Drapała, Świadczenie
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Art. 454 Nb 1–2 Księga trzecia. Zobowiązania
w miejsce wykonania, s. 35; Radwański, Olejniczak, Zobowiązania, 2014, s. 369; M. Pyziak-Szafnicka,
w: System PrPryw, t. 6, 2012, s. 1086; B. Ruszkiewicz, w: Ciszewski, Komentarz KC, 2014, s. 791).
W judykaturze przyjęto, że przepisy o rękojmi przy sprzedaży mają zastosowanie także wówczas,
gdy przedmiotem nowego świadczenia w ramach datio in solutum jest wierzytelność (wyr. SN
z 17.4.2002 r., IV CKN 985/00, BSN 2002, Nr 10, s. 15).

Art. 454. [Miejsce spełnienia]
§ 1. Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości

zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania
zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. Jednakże świadczenie pieniężne
powinno być 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.

Spis treści

Nb Nb
1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Miejsce spełnienia świadczenia a miejsce
wykonania zobowiązania . . . . . . . . . . . . . 2
3. Kilka miejsc spełnienia świadczenia . . . . 3
4. Świadczenie odmiejscowione . . . . . . . . . 4
5. Znaczenie miejsca spełnienia świadczenia . 5
6. Dług oddawczy a dług odbiorczy . . . . . . 6
7. Wyznaczniki miejsca spełnienia świadcze-
nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
8. Dyspozytywny charakter art. 454 KC . . . . 8
9. Miejsce spełnienia świadczenia niepienięż-
nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
10. Zamieszkanie lub siedziba . . . . . . . . . . 10

11. Miejsce dostawy energii lub innych me-
diów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
12. Świadczenia z umowy wzajemnej . . . . . 12
13. Miejsce spełnienia świadczenia pieniężne-
go . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
14. Zapłata gotówkowa . . . . . . . . . . . . . . 14
15. Zapłata bezgotówkowa . . . . . . . . . . . . 15
16. Zmiana wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . 16
17. Świadczenie związane z przedsiębior-
stwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
18. Uzupełniająca regulacja . . . . . . . . . . . 18
19. Regulacje szczególne . . . . . . . . . . . . . 19

1. Uwagi ogólne. Prawidłowe wykonanie zobowiązania wymaga, aby dłużnik spełnił świadczenie1
nie tylko do rąk wierzyciela i we właściwym czasie, ale także w odpowiednim miejscu. Zaofiarowane
świadczenia w innym miejscu, niż wynika to z treści zobowiązania, stanowi nienależyte wykonanie
zobowiązania i pozwala wierzycielowi odmówić przyjęcia świadczenia, czego skutkiem będzie
popadnięcie dłużnika w zwłokę z wykonaniem zobowiązania. Wierzyciel może także przyjąć
świadczenie w miejscu zaproponowanym przez dłużnika, z zachowaniem prawa do odszkodowania
z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 i n. KC) (T. Wiśniewski, w: Gudowski,
Komentarz KC, Ks. III, cz. 1, 2013, s. 856).

2. Miejsce spełnienia świadczenia a miejsce wykonania zobowiązania. Ponieważ spełnienie2
świadczenia przez dłużnika oznacza wykonanie przez niego zobowiązania, to zasadniczo miejsce
spełnienia świadczenia uznawane jest na ogół także za miejsce wykonania zobowiązania. Z tego
względu zwykle traktuje się określenia „miejsce spełnienia świadczenia” i „miejsce wykonania
zobowiązania” jako synonimy i używa ich zamiennie (zob. np. Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz
KC, t. III, Cz. ogólna, 2014, s. 653, który wskazuje, że nie wydaje się zasadne rozróżnianie obu
wspomnianych miejsc, gdyż z w praktyce są one tożsame). Jednakże nie w każdym przypadku miejsca
te muszą się ze soba pokrywać (szerzej J. Dąbrowa, w: System PrCyw, t. III, cz. 1, s. 738 i n.; zob. też
W. Popiołek, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. III, 2015, s. 14–15; K. Zagrobelny, w: Gniewek,
Machnikowski, Komentarz KC, 2016, s. 939). Taką szczególną sytuację uwzględnia np. art. 544 KC,
który przewiduje, że jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie
jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że jej wydanie (oznaczające
wykonanie zobowiązania) zostało dokonane z chwilą (należy przyjąć więc, że i w miejscu) powierzenia
rzeczy przewoźnikowi. Podobnie kwestia ta przedstawia się na tle art. 548 § 3 KC.

16 A. Janiak


