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W nawiązaniu do pisma z dnia 21 grudnia 2012 r. (znak: GMS-WP-173-383/12) dotyczącego 

rządowego projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przedstawiam 

następujące stanowisko Narodowego Banku Polskiego. 

l. W art. 3 pkt 2 projektu ustawy proponujemy zaktualizować miejsce publikacji ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Tekst jednolity tej ustawy został ogłoszony w Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1376, a zmiana do tej ustawy w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385. 

2. W art. 7 ust. l projektu ustawy, w celu ujednolicenia zapisów, sugerujemy zamieszczenie 

zmian do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w odnośniku, nie zaś 

w treści tego artykułu w nawiasie. 

3. W ocenie skutków regulacji, w pkt l, w katalogu dotyczącym podmiotów, na które 

oddziaływać będzie ustawa, proponujemy rezygnację w ppkt 2 z frazy "z dnia 2 lipca 2004 r." 

poprzedzającej nazwę ustawy, ponieważ w ppkt 1 tego katalogu została już podana data 

uchwalenia ww. ustawy. 

4. Pragniemy także zwrócić uwagę, że zmianie uległa podana w Uzasadnieniu (na str. 4) 

i w dokumencie "Ocena skutków regulacji" (str. 13} stawka odsetek za zwłokę, która na 
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podstawie art. 56 § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa została 

określana w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki 

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, i od dnia 10 stycznia 2013 r. wynosi 13,0% 

(w materiałach podano wysokość stawki obowiązującej od 10 maja do· 

7 listopada 2012 r., tj. 14,5%). 

S. Ponadto w "Tabeli zbieżności" w kolumnie "Jedn. red." na str. 4 - przywołano nieaktualną 

uchwałę Rady Polityki Pieniężnej - zamiast uchwały z dnia 9 maja 2012 r. powinna być 

przywołana uchwała Nr 1/2013 r. z dnia 9 stycznia 2013 r. W związku z tym, w przypadku 

zmiany przywołanej uchwały RPP, należałoby również zmienić podaną w kolumnie "Treść 

przepisu/ów projektu" wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie 

podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Pafski -

zamiast 4,75% powinno być 4,00% , a dla oprocentowania kredytu refinansowego 

udzielanego pod zastaw papierów wartościowych, zwanego "kredytem lombardowym" -

zamiast 6,25% powinno być 5,00%. 

6. W "Tabeli zbieżności" w kolumnie "Jedn. red." na str. 10- należy usunąć (dwukrotnie użyte) 

wyrazy "projektowanej ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych". 

7. W "Tabeli zbieżności" w kolumnie "Treść przepisu/ów projektu" - podane brzmienia 

przepisów nie zawsze są zgodne z brzmieniem tych przepisów z projektu ustawy, 

bądź aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego 

[np. str. l i 2 w treści art. 4 pkt l należy usunąć wyrazy "przez siebie", str. 6 i 8 

w treści art. 7 ust. l zamiast wyrazów "(Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)" powinno 

być "(Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 848, 1101 i 1342)", str. S i 6 podane brzmienia przepisów art. 

776 i 777 kpc zostały zmienione, bądź w części uchylone. 
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