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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności 

przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych  

(druk nr 646) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 18 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 37/12) dotyczącego ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. 

o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji 

udzielonych zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą o spłacie”). Sentencja wyroku 

została ogłoszona w dniu 9 lipca 2013 r. (Dz. U. poz. 792). 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 

1) art. 4 pkt 1 ustawy o spłacie w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje 

przedsiębiorcę spełniającego wymagania tylko dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub 

średniego przedsiębiorcy – jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz 

art. 2 Konstytucji, 

2) art. 12 ustawy ustawy o spłacie w zakresie, w jakim dotyczy wykonawcy, wobec 

którego ogłoszono upadłość przed wejściem w życie tej ustawy – jest niezgodny z art. 2 

Konstytucji. 

W związku z tym, iż niektórzy wykonawcy realizujący zamówienia publiczne na roboty 

budowlane udzielone przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (zwanego 

dalej „Generalnym Dyrektorem”), nie zaspokajali wierzytelności przedsiębiorców, którzy 

zawarli z nimi umowę „na podwykonawstwo”, uchwalono epizodyczną ustawę, która 

przewiduje, że spłat należności za zrealizowane i odebrane prace dokona Generalny Dyrektor. 

Należności te spłacane mają być ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu 
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Drogowego, ale tylko do wysokości zabezpieczenia, które Generalny Dyrektor otrzymał od 

wykonawcy. Generalny Dyrektor uzyskał też roszczenie regresowe wobec wykonawców.  

W ustawie o spłacie przewidziano kilka ograniczeń. Ustawodawca uznał 

w szczególności, iż przedsiębiorcą (podwykonawcą) uprawnionym do spłaty będzie tylko 

mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca (tj. zatrudniający mniej niż 250 

pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny 

nie przekracza 43 mln euro). Oznacza to, że na spłatę w trybie ustawy o spłacie nie mogą 

liczyć tzw. duzi przedsiębiorcy. 

Ustawa przewiduje również, że jeżeli zabezpieczenie, które zamawiający (Generalny 

Dyrektor) otrzymał od wykonawcy, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, zostało wniesione w pieniądzu, to nie wchodzi ono w skład 

masy upadłości. W związku z tym, iż ustawę o spłacie stosuje się także do wykonawcy, 

w stosunku do którego upadłość ogłoszono przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. dniem 

3 sierpnia 2012 r.), art. 12 skutkuje pogorszeniem sytuacji wierzycieli takiego wykonawcy, 

ponieważ ci w momencie powstawania wierzytelności nie byli świadomi, że w razie 

ewentualnej upadłości dłużnika (wykonawcy) ustawa o spłacie „okroi” masę upadłości.  

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji, który statuuje zasadę równości, wszystkie podmioty 

prawa charakteryzujące się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu, mają być 

traktowane przez prawodawcę równo, bez zróżnicowań zarówno dyskryminujących, jak 

i faworyzujących, a ewentualne odstępstwa od nakazu równego traktowania podmiotów 

podobnych muszą być przekonująco uargumentowane. Powinny one mieć „po pierwsze, 

charakter relewantny, a więc pozostawać w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą 

treścią przepisów, w których zawarta jest kontrolowana norma, oraz służyć realizacji tego 

celu i treści. Innymi słowy, wprowadzane zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie 

uzasadniony. Nie wolno ich dokonywać według dowolnie ustalonego kryterium. Po drugie, 

argumenty te muszą mieć charakter proporcjonalny, a więc waga interesu, któremu ma służyć 

różnicowanie sytuacji adresatów normy, musi pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi 

interesów, które zostaną naruszone w wyniku nierównego potraktowania podmiotów 

podobnych. Po trzecie, argumenty te muszą pozostawać w jakimś związku z innymi 

wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne 

traktowanie podmiotów podobnych”. Zasadę tę w odniesieniu do własności powtarza 
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art. 64 ust. 2 Konstytucji, który stanowi, że: „Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo 

dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej”. 

W zakwestionowanym przez Trybunał Konstytucyjny przepisie art. 4 pkt 1 ustawy 

o spłacie ustawodawca wyłączył z katalogu podmiotów uprawnionych tzw. „dużych” 

przedsiębiorców. Choć różnicowanie przedsiębiorców wedle kryterium wielkości, znajduje 

niekiedy uzasadnienie, to jednak zdaniem Trybunału „w świetle celów ustawy «rozmiar» 

podwykonawcy powinien mieć znaczenie drugoplanowe, a wykluczenie z jej zakresu 

zastosowania dużych przedsiębiorców może okazać się przeciwskuteczne także ze względów 

społecznych i gospodarczych (upadłość dużego przedsiębiorcy może znacznie oddziaływać 

na rynek pracy i zdolności gospodarcze jego kooperantów). Istotną cechą podwykonawców 

nie jest bowiem poziom zatrudniania i wysokość obrotów handlowych, ale przede wszystkim 

sytuacja ekonomiczna, w jakiej znaleźli się za sprawą niezaspokojonych świadczeń 

pieniężnych za pracę wykonaną w związku z realizacją zamówienia publicznego na budowę 

dróg publicznych. Inne, pośrednie kryteria ograniczające możliwość zaspokojenia należności 

mają w tym wypadku znaczenie o tyle, o ile znajdują uzasadnienie w normach 

konstytucyjnych i są relewantne z perspektywy celu ustawy o spłacie”. 

W odniesieniu do art. 12 ustawy o spłacie, pomniejszającego ex lege fundusz masy 

upadłości dłużnika (wykonawcy) w warunkach, gdy roszczenia majątkowe jego innych 

wierzycieli, nieobjętych ustawową procedurą regulowania należności, powstały lub są wręcz 

wymagalne przed wejściem w życie ustawy o spłacie, Trybunał „przypomniał, że z art. 2 

Konstytucji wynika kierunkowy zakaz retroakcji funkcjonalnie powiązany z zasadą ochrony 

zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa (…). W tej sprawie nie wystąpiły 

okoliczności, które uzasadniałyby odstąpienie od tych reguł. Wprawdzie nie można 

przekonująco utrzymywać, że z ogłoszeniem upadłości powstaje odrębne uprawnienie 

wierzycieli do zaspokojenia ich wierzytelności z masy upadłości w określonym stopniu, to 

jednak nie można też zaprzeczyć, że de lege lata art. 12 (…) przewiduje mechanizm zmiany 

wielkości masy upadłości z mocą wsteczną potencjalnie na niekorzyść wierzycieli upadłego 

przedsiębiorcy innych niż GDDKiA (…). Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy masa 

upadłości została ukształtowana jeszcze przed wejściem w życie ustawy o spłacie, a mimo to 

na podstawie zaskarżonego przepisu zostanie uszczuplona o zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu”. 
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Mając powyższe na uwadze Sejm uchwalił ustawę, która eliminuje z definicji pojęcia 

„przedsiębiorca” zróżnicowanie wielkościowe przedsiębiorców. W myśl zmodyfikowanej 

definicji, przedsiębiorcą na potrzeby ustawy o spłacie będzie również podmiot, który nie 

spełnia warunków określonych w art. 104–106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

(a więc „duży” przedsiębiorca). 

W odniesieniu do art. 12 ustawodawca postanowił, iż przepis ten będzie znajdował 

zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy upadłość wykonawcy ogłoszono po dniu wejścia 

w życie ustawy o spłacie. 

W przepisach przejściowych określono zasady dokonywania przez Generalnego 

Dyrektora spłaty niezaspokojonych należności, w przypadkach gdy termin na dokonywanie 

zgłoszeń, otwarty zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o spłacie, upłynął przed dniem wejścia 

w życie opiniowanej ustawy oraz gdy termin ten nie upłynął przed tym dniem. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. W trakcie prac w Sejmie w odniesieniu do projektu dokonano 

jedynie redakcyjnych zmian. 

Warto przypomnieć, iż również w Senacie podjęto próbę wykonania wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego (sygn. akt K 37/12). W dniu 11 grudnia 2013 r. Komisja Ustawodawcza, na 

podstawie art. 85a ust. 3 pkt 1 Regulaminu Senatu, wniosła do Marszałka Senatu projekt 

ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności dużych przedsiębiorców, 

wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druk senacki nr 522). 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2013 r. skierował ten projekt do Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej. Komisje rozpatrzyły ten projekt 

w pierwszym czytaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. i wniosły o jego odrzucenie. W dniu 

6 marca 2014 r. Senat, kierując się stanowiskiem połączonych Komisji, odrzucił projekt. 

Jednym z powodów odrzucenia projektu był fakt uzyskania przez połączone Komisje 

informacji o zaawansowanych pracach nad rządowym projektem ustawy wykonującej wyrok 

Trybunału. Projekt ten w wersji roboczej został przedstawiony senatorom przed podjęciem 

przez nich ostatecznej decyzji w sprawie projektu komisyjnego. 
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Komisja Ustawodawcza w swoim projekcie przyjęła odmienną od rządowej koncepcję 

wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności zaproponowano uchwalenie 

nowej ustawy epizodycznej (zamiast nowelizowania ustawy o spłacie), która swoim zakresem 

objęłaby określenie zasad spłaty niektórych niezaspokojonych należności dużych 

przedsiębiorców. W projekcie znalazły się rozbudowane regulacje przejściowe, które 

odnosiły się do hipotetycznych sytuacji, które mogłyby nastąpić w związku 

z niekonstytucyjnymi przepisami. Rząd przekonał senatorów, iż koncepcja Komisji 

Ustawodawczej jest za daleko idąca i że projekt rządowy gwarantuje wykonanie wyroku 

Trybunał Konstytucyjnego w niezbędnym zakresie. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa wykonuje wyrok Trybunał Konstytucyjnego, pod warunkiem, że: 

1) pozostałe w dniu wejścia w życie opiniowanej ustawy środki umożliwią spłatę 

niezaspokojonych przez wykonawcę należności „dużym” przedsiębiorcom (tzn. nie 

zostanie wyczerpany limit, o którym mowa w art. 2 nowelizowanej ustawy) w takiej 

samej proporcji, w jakiej spłacono dotychczas uprawnionych; 

2) do dnia wejścia w życie opiniowanej ustawy zakwestionowany przez Trybunał 

Konstytucyjny art. 12 nie doprowadził do obniżenia wysokości spłaty wierzytelności 

powstałych przed dniem 3 sierpnia 2012 r., w następstwie pomniejszenia masy 

upadłości o wysokość zabezpieczenia. 

Jeśli przynajmniej jeden z wyżej wskazanych warunków nie jest spełniony, konieczne 

jest dodanie do ustawy przepisów umożliwiających odpowiednio: spłatę „dużych” 

przedsiębiorców pomimo wyczerpania limitu, o którym mowa w art. 2 nowelizowanej 

ustawy, oraz wypłatę stosownej rekompensaty wierzycielom, których wierzytelności, 

w związku z art. 12 nowelizowanej ustawy (w dotychczasowym brzmieniu), zostały 

zaspokojone w mniejszej wysokości niż byłoby to w przypadku gdyby art. 12 nie 

obowiązywał. „Duzi” przedsiębiorcy, ani podmioty trzecie nie mogą bowiem ponosić 

konsekwencji finansowych, obowiązującego choćby przez chwilę, niekonstytucyjnego 

przepisu. 

Należy też zwrócić uwagę na możliwe wątpliwości interpretacyjne dotyczące art. 2 

ust. 1 opiniowanej ustawy. Nie jest jasne, czy w przepisie tym ustawodawca odnosi się 

wyłącznie do kwestii procedury spłaty należności, czy też również strony podmiotowej 
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regulacji (uprawnionych do otrzymania spłaty). Jeżeli wolą ustawodawcy było, aby przepis 

ten odnosił się również do strony podmiotowej, to sformułowanie „zasady spłaty określone 

w przepisach dotychczasowych” może być interpretowane, jako wyłączenie przez 

ustawodawcę możliwości spłaty niezaspokojonych należności „dużym” przedsiębiorcom 

(w oparciu o „nową” listę przedsiębiorców sporządzoną na podstawie art. 9 nowelizowanej 

ustawy), ponieważ przedsiębiorcy ci nie byli dotychczas objęci zakresem ustawy. Przyjęcie 

takiej interpretacji prowadziłoby do wniosku, iż analizowany art. 2 ust. 1 w sposób oczywisty 

nie uwzględnia sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego.  

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 


