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w art. 4 pkt 3 (powodem wyeliminowania tego wyłączenia jest brak w dyrektywie 2011/7/UE 

podstawy jego sformułowania)1), z drugiej zaś w katalogu znajdzie się nowe wyłączenie. 

W myśl nowego art. 4 pkt 4 ustawa nie będzie miała zastosowania do umów, których 

przedmiotem jest dostawa towaru lub wykonanie usługi, do których stosuje się art. 346 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (umów, których przedmiotem są broń, amunicja 

lub materiały do ich produkcji, przeznaczone wyłącznie do celów wojskowych). 

W zasadzie bez zmian pozostaną regulacje umożliwiające wierzycielowi żądanie 

odsetek ustawowych w przypadku umów z terminem zapłaty dłuższym niż 30 dni (tzw. opłata 

za kredyt kupiecki). Uprawnienie takie nie będzie jednak przysługiwało wierzycielom 

w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy. 

Utrzymane zostało również rozwiązanie przewidujące, iż w przypadku gdy termin 

zapłaty nie został określony w umowie, wierzycielowi przysługują odsetki ustawowe po 

upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia przez niego świadczenia do dnia zapłaty, ale nie 

dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Odsetki te naliczane są 

automatycznie, bez konieczności wezwania (art. 6 ust. 1). Za dzień wymagalności 

świadczenia pieniężnego ustawodawca uważa dzień określony w pisemnym wezwaniu 

dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku, 

potwierdzający dostawę towaru lub wykonanie usługi, ale nie wcześniejszy niż dzień 

doręczenia wezwania. Przez pisemne wezwanie do zapłaty rozumieć się będzie również 

wezwanie do zapłaty w formie elektronicznej (podkreślone kwestie stanowią nowość 

w stosunku do aktualnego stanu prawnego). 

Ustawodawca zachował także rozwiązanie, według którego wierzyciel – w przypadku 

gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą należności – może naliczać odsetki w wysokości odsetek za 

zwłokę określanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa. 

                                                 
1) Przepis art. 4 pkt 3 stanowi, iż ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych nie stosuje się 

do umów, których przedmiotem jest świadczenie polegające na odpłatnym dostarczaniu towarów lub 
świadczeniu usług, finansowane w całości lub w części ze środków: 
1)  międzynarodowych instytucji finansowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którymi 

ma zawarte umowy o współpracy; 
2)  pochodzących z bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej; 
3)  pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
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Nowością w stosunku do aktualnego stanu prawnego będzie zasada, w myśl której 

terminy zapłaty określone w transakcjach handlowych (z wyjątkiem transakcji, w których 

dłużnikiem jest podmiot publiczny) nie mogą przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie 

przez strony terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni będzie możliwe pod warunkiem, że 

ustalenie to nie będzie sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy lub zasadami 

współżycia społecznego oraz będzie obiektywnie uzasadnione, biorąc po uwagę właściwość 

towaru lub usługi. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty będzie dłuższy niż 60 dni i nie 

będą spełnione wyżej wskazane warunki, po upływie 60 dni, liczonych od dnia doręczenia 

dłużnikowi faktury lub rachunku, wierzycielowi będą przysługiwać – po spełnieniu przez 

niego świadczenia wynikającego z zawartej umowy – odsetki za opóźnienie w wysokości 

odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa lub uzgodnionej między stronami (art. 7). 

W odniesieniu do transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, 

wprowadza się natomiast zasadę, iż termin zapłaty za dostarczone towary lub wykonane 

usługi nie może przekraczać 30 dni od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku 

(w przypadku podmiotów leczniczych, termin nie będzie mógł przekroczyć 60 dni). 

Niemniej, jeśli będzie to obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnymi 

elementami umowy termin ten będzie mógł być wydłużony maksymalnie do 60 dni (art. 8). 

Ustalenie w umowie terminu dłuższego niż dopuszczalny traktowane będzie jako 

opóźnienie w zapłacie, wierzycielowi zaś przysługiwać będą – pod warunkiem spełnienia 

swojego świadczenia wynikającego z zawartej umowy – odsetki za opóźnienie w wysokości 

wskazanej w ustawie. 

Ponadto przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym, w przypadku gdy nie jest możliwe 

ustalenie daty otrzymania faktury lub rachunku potwierdzającego dostawę towaru lub 

wykonanie usługi albo gdy faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub 

wykonaniem usługi, termin zapłaty liczony będzie od dnia otrzymania przez dłużnika towaru 

lub usługi. 

W art. 9 określono, iż w przypadku gdy strony przewidziały w umowie procedurę 

zbadania towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, czas 

trwania takiego badania nie powinien być sprzeczny ze społeczno-gospodarczym celem 

umowy lub zasadami współżycia społecznego oraz powinien być obiektywnie uzasadniony 

i nie może przekraczać 30 dni. Jeżeli dłużnik otrzyma fakturę lub rachunek, potwierdzające 
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dostawę towaru lub wykonanie usługi, przed dniem rozpoczęcia badania lub w jego trakcie, 

termin zapłaty liczony będzie od dnia zakończenia badania. 

Ustawodawca dodaje też do ustawy przepisy, których celem jest zapewnienie 

wierzycielowi zwrotu kosztów, które poniósł przy dochodzeniu należnej mu od dłużnika 

kwoty. W myśl art. 10 ust. 1 od dnia nabycia przez wierzyciela uprawnienia do naliczania 

odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przysługiwać mu będzie, bez konieczności 

wezwania, kwota tzw. stałej rekompensaty w wysokości równowartości kwoty 40 euro. 

W przypadku gdy koszty odzyskania należności poniesione z tytułu opóźnień w zapłacie 

przekroczą kwotę tzw. stałej rekompensaty, wierzycielowi przysługiwać będzie roszczenie 

o zwrot tych kosztów (w tym kosztów postępowania sądowego), pomniejszonych o kwotę 

tzw. stałej rekompensaty (art. 10 ust. 2).  

W przypadku gdy strony ustalą w umowie, że zapłata następować będzie częściami, 

naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz rekompensaty dotyczyć 

będzie tylko niezapłaconej części, nie zaś całej kwoty należności (art. 11). 

W związku z wprowadzeniem nowych instrumentów dyscyplinujących strony transakcji 

handlowych do stosowania krótkich terminów zapłaty, ustawodawca rozszerza zakres spraw, 

w których krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona 

interesów przedsiębiorców, będzie mogła – na wniosek wierzyciela będącego przedsiębiorcą 

– występować w jego imieniu i na jego rzecz z odpowiednimi roszczeniami (art. 12). 

Do transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosować się 

będzie przepisy dotychczasowe. 

Zmiana dokonana w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego jest konsekwencją art. 10 opiniowanej ustawy. Celem dokonywanej zmiany jest 

zapewnienie efektywnego dochodzenia kwoty tzw. stałej rekompensaty oraz zwrotu 

wszelkich kosztów poniesionych w związku z dochodzeniem należności w postępowaniu 

cywilnym. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Z tym dniem utraci moc 

aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 33. posiedzeniu w dniu 8 lutego 2013 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym. W trakcie prac w Sejmie m.in.: 

1) zmodyfikowano terminologię ustawy wprowadzając w miejsce pojęcia „organ 

publiczny” pojęcie „podmiot publicznych”; 

2) przyjęto, iż przez pisemne wezwanie do zapłaty rozumie się również wezwanie do 

zapłaty w formie elektronicznej; 

3) dodano przepis stanowiący, iż w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem nie 

jest podmiot publiczny, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie daty otrzymania 

faktury lub rachunku potwierdzającego dostawę towaru lub wykonanie usługi albo gdy 

faktura lub rachunek zostały doręczone przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, 

termin zapłaty jest liczony od dnia otrzymania przez dłużnika towaru lub usługi (jest to 

rozwiązanie analogiczne do rozwiązania przyjętego w odniesieniu do transakcji 

handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny); 

4) dodano przepis przejściowy przewidujący, iż w odniesieniu do transakcji handlowych 

zawieranych w wyniku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszczętych 

przed dniem wejścia w życie ustawy, stosować się będzie przepisy dotychczasowe; 

5) zmieniono termin wejścia w życie ustawy (zgodnie z projektem ustawa miała wchodzić 

w życie 16 marca 2013 r., Sejm zaś przyjął, iż ustawa wejdzie w życie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia ustawy). 

 

III. Uwaga ogólna 

Minister Spraw Zagranicznych w swojej opinii o zgodności z prawem Unii Europejskiej 

poprawek ujętych w dodatkowym sprawozdaniu Komisji Gospodarki (druk sejmowy 

nr 1053-A) o rządowym projekcie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

wskazał, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień 

w płatnościach w transakcjach handlowych, którą implementuje opiniowana ustawa, 

dotychczasowe przepisy mogą być stosowane jedynie do umów zawartych przed 16 marca 

2013 r. Niemniej mając na względzie kalendarz prac legislacyjnych nad projektem, a później 

ustawą, terminy wynikające z procedury ustawodawczej, wymagania Konstytucji dotyczące 

vacatio legis, zasady techniki prawodawczej dotyczące kształtowania przepisów 

przejściowych, konieczność zapewnienia ciągłości instytucji prawnych w systemie oraz 
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wymóg jak najszybszego wdrożenia wskazanej wyżej dyrektywy, na obecnym etapie prac 

legislacyjnych nad ustawą w zasadzie nie ma możliwości uwzględnienia, skądinąd słusznej, 

uwagi Ministra Spraw Zagranicznych.   

 

IV. Uwagi szczegółowe 

1) art. 3 pkt 3 – biorąc pod uwagę zasady formułowania odesłań zewnętrznych określone 

w § 156 Zasad techniki prawodawczej, należałoby we wskazanym przepisie odesłać 

wprost do art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Dopuszczalna byłaby również rezygnacja z odsyłania do ustawy o finansach 

publicznych w ogóle, ponieważ nie budzi żadnych wątpliwości, w jakim akcie 

skatalogowano pomioty zaliczane sektora finansów publicznych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 3 wyrazy „przepisów o finansach publicznych” zastępuje się wyrazami „art. 9 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 

z późn. zm.); 

 

albo 

 

w art. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów o finansach publicznych”; 

 

2) art. 6 ust. 2 – w trakcie prac w Sejmie do art. 6 ust. 2 dodano przepis, który przewiduje, 

iż przez pisemne wezwanie do zapłaty rozumie się również wezwanie do zapłaty 

w formie elektronicznej. W myśl art. 78 § 2 Kodeksu cywilnego, oświadczenie woli 

złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne 

z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. W związku z tym nasuwa się 

pytanie, czy zgodne z wolą ustawodawcy jest wykreowanie analizowaną ustawą 

odstępstwa od kodeksowego rozumienia pisemnej formy czynności prawnej? Na gruncie 

opiniowanej ustawy wezwanie do zapłaty dokonane w formie elektronicznej, które nie 

zostało opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, trzeba będzie uznać za spełniające warunek 

pisemności. Jeżeli ustawodawca nie chce stanowić przepisów będących odstępstwem od 

Kodeksu cywilnego należałoby skreślić zdanie drugie w art. 6 ust. 2.  
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Z drugiej strony, jeśli wolą ustawodawcy jest uelastycznienie przepisu art. 6 ust. 2 

oraz zakładając, iż adresatami przepisu będą profesjonaliści, od których wymaga się 

większej świadomości prawnej niż od przeciętnego adresata (w szczególności 

w odniesieniu do skutków dokonywanych przez nich czynności prawnych), można by 

rozważyć odstąpienie w ogóle od określania w ustawie formy, w jakiej ma być 

dokonane wezwanie dłużnika do zapłaty na potrzeby określenia dnia wymagalności 

świadczenia pieniężnego i uznać tym samym, iż za dzień wymagalności świadczenia 

pieniężnego uważać się będzie dzień określony w wezwaniu dłużnika do zapłaty, bez 

względu na jego formę. W interesie wierzyciela będzie, aby wezwanie to nastąpiło 

w sposób, który w przyszłości nie będzie generował sporu pomiędzy nim a dłużnikiem. 

Należy przy tym mieć na względzie art. 60 Kodeksu cywilnego, który przesądza, iż wola 

osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się 

tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie 

tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).  

Propozycja poprawki (przy założeniu pozostawienia wierzycielowi swobody co do formy 

czynności prawnej): 

w art. 6 w ust. 2 skreśla się wyraz „pisemnym” oraz zdanie drugie. 

 

3) art. 7 ust. 2 – w przepisie tym określono m.in. warunki jakie muszą być spełnione, aby 

strony mogły ustalić termin zapłaty przekraczający 60 dni. Ustawodawca stanowi, iż 

będzie to dopuszczalne, w przypadku gdy nie będzie to sprzeczne ze społeczno-

gospodarczym celem umowy lub zasadami współżycia społecznego oraz jest 

obiektywnie uzasadnione. Wobec treści art. 58 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, 

iż czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest nieważna, 

formułowanie takiego warunku w art. 7 ust. 2 jest zbędne. Oczywiste jest bowiem, 

iż określenie terminu zapłaty nie może nastąpić wbrew zasadom współżycia 

społecznego. Postanowienie takie byłoby bowiem nieważne z mocy prawa. W związku 

z tym, proponuje się wykreślenie tego warunku z art. 7 ust. 2. Analogiczna uwaga 

dotyczy art. 9 ust. 1. 

Propozycja poprawki: 

w art. 7 w ust. 2 oraz w art. 9 w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub zasadami współżycia 

społecznego”; 
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4) art. 8 ust. 3 – w przepisie tym przewidziano, iż strony transakcji handlowej, w której 

dłużnikiem jest podmiot publiczny, mogą ustalić termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, pod 

warunkiem ze ustalenie to jest obiektywnie uzasadnione właściwością lub szczególnym 

elementami umowy. Wobec tego pojawia się pytanie, co stanie się w sytuacji, gdy brak 

jest obiektywnego uzasadnienia zastosowania dłuższego terminu, a termin taki zostanie 

zastosowany? Należy przy tym zwrócić uwagę na mechanizm zastosowany przez 

ustawodawcę w art. 7 ust. 3. Przepis ten przewiduje, że w sytuacji, gdy ustalono 

w umowie termin zapłaty dłuższy niż 60 dni, a nie zostały spełniony warunek, o którym 

mowa w art. 7 ust. 2, wierzycielowi, który spełnił swoje świadczenie, po upływie 60 dni 

przysługują odsetki jak za zwłokę. Mając na względzie, iż regulacje zawarte w art. 7 

i w art. 8 są analogiczne (inny jest dłużnik) oraz dążąc do wyeliminowania 

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych należałoby rozważyć dodanie do art. 8 

regulacji odpowiadającej tej, która została zawarta w art. 7 ust. 3.  

Propozycja poprawki: 

w art. 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli ustalony w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, liczonych od dnia 

doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 

wykonanie usługi, a nie jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 3, wierzycielowi, 

który spełnił swoje świadczenie, po upływie 30 dni przysługują odsetki, o których mowa 

w ust. 1.”; 

 

5) art. 9 ust. 1 – w Dobrych praktykach legislacyjnych 2) możemy przeczytać, iż „mając na 

względzie wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, dobrą 

praktykę legislacyjną, orzecznictwo oraz poglądy doktryny przy formułowaniu 

przepisów o charakterze obligatoryjnym, należy unikać czasownika modalnego 

»powinien«. Wyraz »powinien« jest funktorem normotwórczym i w języku prawnym 

wyraża obowiązek. Zgodnie z zasadami prawa i logiki czasownik (modalny) 

»powinien« zawarty w aktach normatywnych oznacza »musi«”. Mając to na względzie 

proponuje się przyjęcie niżej zaproponowanej poprawki: 

 

 

                                                 
2) Zob. Dobre praktyki legislacyjne, s 93, 

 http://rcl.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=130 
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Propozycja poprawki: 

w art. 9 w ust. 1 wyraz „powinien” zastępuje się wyrazem „musi”; 

 

6) art. 10 ust. 1 – określając wysokość tzw. stałej rekompensaty ustawodawca stanowi, iż 

będzie ona stanowiła równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według 

średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego 

dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się 

wymagalne. Mając na względzie, iż Narodowy Bank Polsk ogłasza kursy średnie walut 

obcych tylko w dni robocze (w soboty i niedziele oraz święta komunikaty nie są 

podawane do publicznej wiadomości 3)) pojawia się pytanie, w oparciu o jaki kurs euro 

ustalana będzie kwoty tzw. stałej rekompensaty w przypadku gdy ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego wypadnie w dniu, w którym średni kurs nie jest podawany? Czy należy 

to uczynić w oparciu o ostatni podany do publicznej wiadomości dzienny średni kurs z 

poprzedzającego miesiąca, czy też pierwszy dzienny średni kurs z następnego miesiąca 

(np. jeżeli kwota tzw. stałej rekompensaty będzie ustalana w kwietniu 2013 r., to czy 

należy przyjąć kurs z 29 marca, czy też 2 kwietnia 2013 r.)? Mając na względzie 

wyeliminowanie powyższych wątpliwości należałoby rozważyć, aby kwota w złotych 

tzw. stałej rekompensaty ustalana była według średniego kursu euro ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego 

miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (podobną formułę 

zastosował ustawodawca np. w art. 87 ust. 4b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług).  

Propozycja poprawki: 

w art. 10 w ust. 1 wyrazy „walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego 

dnia” zastępuje się wyrazami „euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego 

dnia roboczego”; 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

                                                 
3) Zob. http://rss.nbp.pl/kursy/TabelaA.xml 


