
Zadatek a zaliczka

Zadatek i zaliczka nie są synonimami, gdyż ich skutki są odmienne. 

Czasami, aby być pewnym wykonania jakiejś transakcji czy umowy, kontrahent wpłaca pewną 
kwotę. Może to być zaliczka lub zadatek. Pojęcia te są bardzo podobne, ale ich rozróżnienie ma w 
praktyce ogromne znaczenie, bo wiąże się z odmiennymi skutkami prawnymi. 

Zadatek to kwota pieniężna lub rzecz, otrzymana od kontrahenta przy zawarciu umowy, 
dyscyplinująca strony w jej dotrzymaniu. Po rozwiązaniu umowy następuje zwrot wzajemnych 
świadczeń, czyli zadatek wraca do konsumenta. W przypadku wykonania umowy, zadatek wliczany 
jest w cenę usługi. 

Gdy zawini konsument, zadatek trafia do usługodawcy, a jeśli wina leży po stronie wykonawcy 
usługi, wtedy konsument ma prawo odstąpić od umowy i zażądać zwrotu zadatku w podwójnej 
wysokości. Trzeba tu jednak podkreślić, że możliwość zachowania zadatku przez stronę, która go 
otrzymała, bądź żądanie sumy dwukrotnie wyższej w razie niewykonania umowy przez kontrahenta 
wystąpi tylko wówczas, gdy zadatek wręczono przy zawarciu umowy. Jeżeli strony chcą natomiast 
nadać skutek zadatku zaliczce wręczanej w późniejszym terminie, powinny to zaznaczyć w 
umowie. Zaliczka, jeżeli wyraźnie tego kontrahenci nie zaznaczą w umowie, nie wywoła takich 
skutków. 

Zaliczkę stanowi kwota pieniężna wpłacana na poczet przyszłych należności i nie jest ona 
zabezpieczeniem umowy. Gdy jednak zobowiązanie nie zostanie sfinalizowane z winy konsumenta, 
wtedy zaliczka zostaje w kasie usługodawcy, zaś w odwrotnej sytuacji usługodawca zwraca 
pobraną zaliczkę. Jeśli umowę rozwiążą obydwie strony, wówczas zwracają sobie wzajemne 
świadczenia.

Nazwanie zadatku nazwą świadczącą za uiszczeniem z góry pewnej kwoty na poczet wykonania 
umowy ("zaliczka") spowoduje z reguły uznanie, że zawiera ono "odmienne zastrzeżenie umowne" 
w rozumieniu art. 394 § 1 k.c. Wobec tego strona twierdząca, że mimo takiej nazwy wolą obu stron 
było nadanie takiej zaliczce znaczenia odszkodowawczego, powinna to w razie sporu udowodnić 
(co może być dość trudne). 
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