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Szef Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na prośbę o zaopiniowanie dokumentu pt. Rządowy projekt ustawy 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, poni~ej przedstawiam oficjalne stanowisko 

Izby Architektów RP w powyżsZej sprawie. 

Izba Architektów RP pozytywnie odnosi si~ do rozszerzenia :t.akresu podmiotowego 

o przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskie ora:z utrzymania dotychczasowego 

zakresu wyłączeń pnedmiotowych. 

Negatywnie opiniujemy wprowadzenie zasady. zgodnie z którą tenniny umowne 

w transakcjach handlowych (z wyj. gdy dhmilldem jest org. publiczny) nie powinny 

przelcracz.ać 60 dni kalendarzowych, chyba te strony wyraźnie ustalą inaczej i pod warunkiem, 

że nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Tennin 60 dni jest nieuzasadniony. 

Zgodnie z wykształconą praktyką opartą na poprzedniej ustawie termin 30 dni kalendar20wych 

jest terminem wystarczającym i maksymalnym. Termin 3~ dniowy będzie miał znaczący 

wpływ na usprawnienie oraz zdyscyplinowanie obu stron umowy. Warto równiez zwrócić 

uwagę, iż usmwa powinna równiei przewidywać pewne rygory i wskazania w przypadku 

przekroczenia w/w terminu, w szczególności wpływ na umowę. 

Be:z wątpienia organy publiczne korzystają z bardziej przewidywalnych, bezpiecmych 

i trWałych i:ródeł dochodów, a warunki dostępu do fuumsowan.itl niejednokrotnie są o wiele 

00-366 Waruawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0·22) 827 &5. 14. Tc:l./fn: (0·22) 827 62 42 
NJP: S25·22·28·l19 R~gon: 0!7466395 Kon(o: PKO BP SA X QfW.wa Nr 10 1020 1013 0000 0102 0003 lH!I 

-



KRAJOWA. RADA IZIJY ARCHfTEKTÓW RP 

atrakc.Y,jmejsze, ni:z w przypadku przedsiębiorców. Stąd na aprobatę zasługuje równie~ 

wprowadzenie korzystnego rozwiązania, zgodnie z którym w umowach, w których organ 

publiczny występuje w charakterze dłumika, tennin zapłaty za dostarczone towary lub 

wykonanie usługi nie może przekraczać 30 dni od daty dor~zenia dłużnikowi faktury lub · 

rachunku. Natomiast krytycznie należy odnieść się do możliwością przedhU:enia tego terminu 

do max. 60 dni, w przypadku obiektywnie uzasadnionym szczególnym charakterero lub 

szczególnymi elementami umowy. Uważamy, iż organy publicme bezwarunkowo powinny 

być traktowane na równi z przedsiębiorcami, w szczególności z uwagi na powyższy fakt, iż 

korzystają z bardziej przewidywalnych, bezpiecznych i trwałych źródeł dochodów. 

Wprowadzane wyjątki powinny być ściśle określone oraz rygorystyczne. 

Pozytywnie należY odnieść się do sprecyzowania momentu. od którego liczony jc:st 

termin zapłaty, w tym utrzymanie rozwiązania, zgodnie z k16rym je:teli termin zapłaty 

nie został określony w umowie, wierzycielowi przysługiwać będą odsetki ustawowe po 

upływie 30 dni po spełnieniu świadczenia do dnia :zapłaty, ale nie dhttej nit do dnia 

wymagalności świadczenia pieniężnego, naliczane automatycznie bez wezwania 

Pozytywnie należy się odnie~ć do utrzymania zasady, iż wezwanie do zapłaty musi mieć formę 

pisemną. Natomiast nalety xauwaeyć, iż ustawodawca nie wskazuje żadnego rygoru braku 

zachowania takiej formy. W tym przypadku .zaleca się, aby powyższy przepis został · 

uzupełniony poprzez określenie skutków prawnych w przypadku niedochowania przez stronę 

formy pisemnej. 

Krytycznie należy odnieść się do wproww:henla rozwiązania, zgodnie z którym 

w przypadku gdy strony przewidziały w wnowie procedurę zbadania towaru lub usługi celem 

potwierdzenia zgodności towaru i usługi z umową. czas trwania takiej procedury nie powinien 

być wydłu1.any ponad konieczność wynikającą z właściwości danego towaru łub usługi i nie 

powinien przekraczać 30 dni. Tak sformułowana procedum zbadania towaru jest wadliwa. 

albowiem termin badania towaru wpływa na dzień płatności, a nie powinien wpływać na 

termin umowy, tennin zapłaty, a obecnie stwarza możliwość wydhmutia terminu do zapłaty. 

W szczególności dalsza część przepi:m "czas trwania tego badania określony w umowie nie 

rno.Ze być sprzeczny u społeczno-gospodarczym celem umowy łub zasadami współzycia 

społecznego oraz powinien być obiektywnie uzasadniony, biorąc pod uwagę właściwość 

towaru lub usługi ( ... )" - niepotrzebnie stwarza możliwości manipulowania terminem 

wykonania umowy. 

Warto równie~ zwrócić uwagę, iż w powyższym przepisie ustawodawca równiez nie wskazał 

rygoru, w przypadku przekroczenia 30 dni. 
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Niniejsza nowelizacja wprowadza r6wn:iez nowy i.nstnunent. którego celem jest zwrot 

wierzycielowi kosztów, które poniósł przy dochodzeniu należnej mu od dlużn.ika kwoty. 

Pozytywnie należy się odnieść do idei, it wprowadzona zasada częściowo rekompensuje 

· koszty poruesione przez wierzyciela. Natomiast krytycznie do zaproponowanej kwoty 40 euro, ' 

która nie bydzie miała jakikolwiek znaczenia, podczas dochodzenia przez wierzyciela kosztów 

odzyskiwania należności poruesionych z tytułu opóźnień w zapłacie transakcji handlowej. 

Odnośnie powyższego warto zauważyć, iż takie rozwiązanie stwarza niepożądaną możliwość 

wykorzystywtmia przepisu przez firmy windykacyjne do wystawiania dłumikom zawy1;onych 

faktur. Warto równieZ zwrócić uwagę, u zaproponowana kwota 40 euro będzie stanowiła 

problem z księgowaniem, albowiem ustawodawca nie wskazuje, czy powyższa kwota będzie 

tytułem kary UDlOwnej, zwrotu kosztów czy też będzie stanowiła odszkodowanie. 

Izba Architektów pozytywnie odnosi się do rozszerzenia zakresu przedmiotowego 

wobec Krajowych lub regionalnych organizacji (art. 12), których celem sratutowym jest 

ochrona interesów podmiotów wymienionych w art. 2 niniejszej ustawy, występujących 

w imieniu przedsiębiorców do wszczęcia postępowania w ich imieniu z odpowiednimi 

roszczeniami. 

Krajowej Rady Izby Architektów RP 
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Pan Lecb Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 grudnia 2012 r., znak: GMS-WP-173-383/12 przy którym do 

opinii rządowy projekt ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - uprzejmie 

infonnuj~, co następuje. 
Zaproponowane przepisy projektowanej ustawy stosuje się do transakcji handlowych, których 

wyłącznymi stronami są literalnie wymienione podmioty w art. 2 omawianej ustawy, m.in. 

wymienione w pkt l tego artykułu "przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)". Ta 

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w art. 3 stanowi, iż "Przepisów ustawy nie stosuje 
się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli 

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania 

przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych 
innych usług związanych z pobytem turystów ... ". Tym samym przepisy projektowanej ustawy, która 

jest tak pożądana przez przedsiębiorców i nawet wyrnagana do wdrożenia do krajowego systemu 

prawnego przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 Jutego 2011 r. 

przez państwa członkowskie do dnia 16 marca 2013 r. - niestety nie będą dotyczyły producentów 

rolnych, którzy i tak znajdują się w gorszej pozycji w łańcuchu dostaw żyWności, często otrzymując 

swoją zapłatę dużo po terminach. albo jako słabszy podmiot w ogóle nie otrzymując zapłaty za 

!Mody rolne, ogrodnicze czy za produkcję zwierzęcą. 

Dlatego też w imieniu całego samorządu rolniczego wnioskuję, aby projekt ustawy został 

uzupełniony w ten sposób, aby zapobieganie w zatorach płatniczych przez nowe ustawowe 

uregulowanie tenninów w transakcjach handlowych dotyczył r6wniet producentów rolnych. 

Z poważaniem, 

Otrzvmyje: 
Pan Stanisław Kalemba 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


